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O włos od tragedii
We wtorek po południu dzielnico-

wi Komisariatu Policji I w Wałbrzychu 
dzięki profesjonalnemu działaniu 
uratowali życie zdesperowanego 
30-latka, który chciał popełnić samo-
bójstwo. Do zdarzenia doszło w miej-
scowości Struga. 

Funkcjonariusze około godziny 
15:00 usłyszeli od dyżurnego swojej 
jednostki o możliwej próbie samobój-
czej mieszkańca powiatu wałbrzyskie-

go. Mundurowi niezwłocznie udali się 
do Strugi, gdzie po przyjeździe usta-
lili, że 30-latek otworzył właz i wszedł 
na dach budynku, z którego zamierzał 
skoczyć. Dzielnicowi postanowili po 
prostu porozmawiać ze zdesperowa-
nym mężczyzną, co już po kilku minu-
tach przyniosło pozytywny rezultat. 
Desperat zszedł z dachu i wrócił do 
miejsca swojego zamieszkania. Funk-
cjonariusze udzielili dalszej pomocy 

załamanemu w związku z problema-
mi osobistymi mężczyźnie. Okazało 
się również, że miał on ponad 1,5 
promila alkoholu w organizmie. Osta-
tecznie 30-latkiem zajęli się specjaliści 
z zespołu ratownictwa medycznego, 
którzy zostali wezwani na miejsce, a 
w szpitalu - lekarze. Dzięki szybkim 
działaniom przeprowadzonym przez 
dzielnicowych pierwszego komisaria-
tu uratowane zostało kolejne ludzkie 
życie.

Red.
Źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl
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Andrzej Sawicki
dzierżawca schroniska „Andrzejówka”
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Światowy Dzień AIDS
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Imieniny:
Franciszka, Ksawerego

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych

GRUDZIEŃ

3
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Imieniny:
Waleriana, Wirgiliusza

Dzień Nitkowania
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Lesława, Zdzisława
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Imieniny:
Andrzeja, Fryderyka

Dzień Białych Skarpetek
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Imieniny:
Pauliny, Rafała

Dzień Placków

GRUDZIEŃ

2
ŚRODA

Imieniny:
Błażeja, Saturnin
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NIEDZIELA

„Kiedy łamiesz zasady, łam je mocno i na dobre.”
 Terry Pratchett

LISTOPAD

28
SOBOTA

16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Pal-
miarnia, Wałbrzych
19:00 Filharmonicy sudeccy na jazzowo: La Bamba 
- koncert symfoniczny online - Filharmonia Sudecka, 
Wałbrzych

10:00 – 16:00 Wystawa stała taboru kolejowego na 
otwartej przestrzeni. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, 
Jaworzyna Śląska
16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

10:00 – 16:00 Wystawa stała taboru kolejowego na 
otwartej przestrzeni. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, 
Jaworzyna Śląska
16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych
18:00 „Gracze”. Furmaniuk contra Łaganowska contra 
Wójcik - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - stream on-
-line
19:00 XIII Międzynarodowy Festiwal Hałda Jazz NIM 
WSTANIE DZIEŃ / OPOWIEŚĆ O ŻYCIU KRZYSZTOFA 
KOMEDY - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - stream 
on-line

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiar-
nia, Wałbrzych

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):
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Sobota Niedziela Poniedziałek

Jako firma zarządzająca 
schroniskiem nie otrzymaliśmy 
od państwa w czasie pandemii 
jakiejkolwiek pomocy, ani w 
ramach tarczy antykryzysowej, 
ani w jakiejkolwiek innej for-
mie!

Dlaczego?!
Ponieważ założyliśmy spół-

kę, która zarządza „Andrzejów-
ką” w październiku 2019 r., w 
związku z tym nie spełniamy 
podstawowego warunku tar-
czy, czyli nie potrafimy wykazać 
spadku obrotów w porówna-
niu z ubiegłymi latami. To jest 
straszliwy bat. Firmy, które zo-
stały założone w połowie ubie-
głego roku, albo zostały odwie-
szone na dany sezon, nie mają 
szans na jakąkolwiek pomoc 
od państwa. Nieważne, że teraz 
jest źle i jest problem,  trzeba 
wykazać ten spadek obrotów i 
koniec.

Na żadną pomoc nie może-
cie liczyć?!

Żadną. W tym tygodniu wy-
stąpiłem do Dolnośląskiego 
Urzędu Pracy z wnioskiem o 
wypłatę z funduszu gwaranto-
wanych świadczeń pracowni-
czych, na częściowe pokrycie 
pensji i znowu się odbiłem. Bo 
nie spełniam warunków, np. 
podczas kontroli nie będę mógł 
wykazać, że mam spadek obro-
tu, w związku z czym nie pod-
legam kompletnie pod jakąkol-
wiek pomoc. To jest dramat nie 
tylko mój, ale wielu firm, które 
w ten sposób działały. Nam 
nie chodzi o to, że mamy jakiś 
żal do państwa, chodzi nam o 
czytelne zasady, żebyśmy wie-
dzieli, czy jesteśmy włączani do 
pomocy, czy nie. I żeby to było 
stałe, a nie różnorodne w zależ-
ności od kolejnego rozporzą-
dzenia. Nie ma żadnych twar-
dych wytycznych, mówiących 
komu i jaka przysługuje pomoc, 
nie mamy informacji, co może-
my, a czego nie. Odnoszę wra-
żenie, że te tematy rozwiązuje 
się konferencjami prasowymi.

Jak sobie radziliście do tej 
pory?

Pieniądze które zainwesto-
waliśmy, były spoza branży. 

Otwieraliśmy firmę nawet w 
pewnym ryzyku. Liczyliśmy na 
okres wakacji, w którym za-
częliśmy zarabiać pieniądze 
w naszej branży. Tymczasem 
okazał się nie tak dużą podusz-
ką jakiej się początkowo spo-
dziewaliśmy, ponieważ trwał 
za krótko. W tym czasie nie 
podnosiliśmy cen. Chodziło o 
to, żeby klienci byli zadowoleni 
z naszych usług, z tego co np. 
gotujemy, ale też żeby było to 
w miarę rozsądne ekonomicz-
nie, aby nie było tak, że mamy 
pandemię i my automatycznie 
podnosimy ceny o 100%.  To 
się skończyło bardzo dobrze, 
przekonaliśmy ludzi do siebie, 
kuchnią i tym, że ceny mogą 
być normalne. Niestety przy-
szła druga fala, która wszystkich 
kompletnie zaskoczyła, nie tym 
że się pojawiła, ale tym że taki 
jest jej rozmiar. Jak powiedzia-
łem nadal nie możemy liczyć 
na jakąkolwiek pomoc, bo dalej 
nie jesteśmy w stanie wykazać 
straty, czyli tego podstawowe-
go warunku. Tylko że teraz jest 
coraz gorzej. Obcinamy w na-
szej strefie wszystkie możliwe 
zakupy, etaty, bo nie jesteśmy 
w stanie przetrwać na warun-
kach i zasadach, które przyjęło 
państwo. Nie mamy pomocy z 
jednej strony, z drugiej, musi-
my borykać się z obciążeniami 
jako dzierżawcy – płacić czynsz, 
rachunki, pensje. Sądziliśmy, że 
jakąś szansą dla nas będzie se-
zon zimowy, ale mimo różnych 
doniesień, nie jesteśmy dobrej 
myśli. Na razie jeszcze trwamy. 
Ostatnie weekendy przyniosły 
jakiś obrót, bo była ładna pogo-
da i mogliśmy wydawać posiłki 
na zewnątrz.

Co z zimą w takim razie?
W grudniu uruchamiamy 

dowozy żywności. To będzie 
ewenement, że schronisko gór-
skie, będzie prowadzić dowozy, 
ale tak musimy działać, żeby 
po prostu nie upaść. Chcemy 
postawić na zdrową żywność 
o charakterze wegetariańskim i 
wegańskim, ponieważ uważam, 
że takiego produktu w Wałbrzy-
chu i okolicy bardzo brakuje, 
a z mojego dotychczasowego 
doświadczenia wiem, że jest 
ostatnio bardzo poszukiwany, 
nie tylko przez osoby prowa-
dzące aktywny tryb życia.

Bardzo dziękuję za rozmowę, 
Anna Waligóra - Stupnicka

Policjanci wałbrzyskiej komendy poszukują zagi-
nionej 20-letniej Kornelii Harkot. Była widziana przez 
rodzinę pod koniec września tego roku i do tej pory 
najbliżsi nie mają z nią kontaktu. W chwili zaginięcia 
wałbrzyszanka ubrana była w t-shirt koloru białego 
bez nadruków, spodnie materiałowe długie w niebie-
sko-białe paski oraz buty sportowe koloru czarnego 
z białym logo markowej firmy. Rysopis: wzrost 154 
cm, szczupła budowa ciała, włosy czarne do ramion 
(w chwili zaginięcia zafarbowane na czerwono), oczy 
brązowe, uzębienie pełne.

Kontakt pod numerem 112 lub bezpośrednio w 
Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. 
Mazowieckiej 2 (tel. 47 87 513 60, 47 87 514 23).

Uwaga! 
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Cichy zabójca sezonu grzewczego

O smogu głośno zrobiło się kilka lat temu, 
głównie za sprawą mediów. Jednak, z czego być 
może nie zdawaliśmy sobie w pełni sprawy, towa-
rzyszył on nam od zawsze. Czy wiemy jak bardzo 
jest groźny?

Czym oddychamy
Zapewne znacie ten drażniący dym, wydobywają-

cy się z okolicznych kominów.  Przybiera on różne bar-
wy i odcienie. To główny winowajca i największe źród-
ło problemu zanieczyszczonego powietrza. Okazuje 
się, że to właśnie tak zwana „niska emisja”, czyli spa-
liny, które pochodzą z kotłów i pieców, szkodzą nam 
najbardziej i są główną przyczyną smogu. Ponadto w 
wielu gospodarstwach domowych używany jest wę-
giel bardzo niskiej jakości, a także niestety stosowane 
palenie wszystkim, co jest dostępne, w tym np. śmie-
ciami. Powoduje to ulatnianie się do powietrza, któ-
rym oddychamy bardzo niebezpiecznych substancji. 

Jedną z nich jest rakotwórczy benzopiren, który 
uszkadza nasz organizm i przyczynia się do powsta-
wania nowotworów. Nie są również wobec nas obo-
jętne cząsteczki zawieszonego pyłu (PM 2,5; PM 10, 
gdzie liczba przy PM odpowiada ich wielkości). We-
dług Światowej Organizacji Zdrowia podczas długo-
trwałego narażenia na działanie pyłu PM 2,5 skracana 
jest średnia długość życia, a ludzie zapadają na choro-
by układu oddechowego i krążenia. 

To jest w naszych rękach
Problem złego powietrza to nasz problem, bo nikt 

nie odda nam zdrowia, czy straconego życia. Szcze-
gólnie narażone są również dzieci i osoby starsze. 
Czy chcemy żyć w miejscu, w którym oddychamy 
smogiem? Zapewne nie. Co możemy zrobić? W pierw-
szej kolejności na pewno uwierzyć w to, że problem 
istnieje i nie bagatelizować go. Następnie sprawdzić, 
na ile rozwiązanie z którego korzystamy we własnych 
domach szkodzi nam i naszym sąsiadom i co da się z 
tym zrobić. 

Dofinansowanie na wymianę pieca
Jeśli posiadacie stare i nieefektywne źródło ciepła, 

możecie ubiegać się o dotację w ramach programu 
„Czyste powietrze”. To ogólnopolski program wspar-
cia finansowego dla właścicieli i współwłaścicieli do-
mów jednorodzinnych. Dzięki wsparciu finansowemu 
możecie wymienić swoje źródło ciepła na nowe i eko-
logiczne. Dlaczego więc nie spróbować? Szczegóły o 
programie możecie przeczytać na stronie czystepo-
wietrze.gov.pl.  

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Staram się nie tracić z oczu 
pozytywów. Zazwyczaj też 
nie załamuję rąk i uważam, że 
nie ma sytuacji bez wyjścia, a 
każdy kryzys przecież minie, 
bo wszystko mija. Mam jed-
nak świadomość, że kryzysy 
przynoszą też straty, czasami 
nieodwracalne.

Poziom destrukcji jaki 
wprowadza obecny rząd w 
środowisku naturalnym – po-
wiem najłagodniej jak się da – 
jest na miarę barbarzyństwa. 
Z najnowszych pomysłów PiS 
zarządzanie Lasami Państwo-
wymi przez Ministerstwo Rol-
nictwa jest kwintesencją „filo-
zofii” tej partii. Chyba tylko dla 
zachowania pozorów zarzą-
dzanie Lasami Państwowymi 
nie zostało powierzone na 
przykład Polskiej Grupie Ener-
getycznej. Jeśli już rząd zdecy-
dował, że drewno z lasów jest 
biomasą, którą można spalać 
i – o zgrozo – zdefiniował ten 
proces jako Odnawialne Źród-
ło Energii, to aż dziw bierze, że 
mamy jeszcze obszary chro-
nione. Być może panująca 
władza wychodzi z założenia, 
że Polki i Polacy nie potrze-
bują nie tylko wolności ale i 
tlenu. Być może nie wierzą, 
że jeden duży buk produku-
je tyle tlenu, co mniej więcej 
tysiąc siedemset 10-letnich, 
małych buków. Potrzebujemy 
dużych drzew, które rosną od 
kilkudziesięciu (set) leci – ak-
cje sadzonek nie rozwiązują 
problemu.

Być może PiS wychodzi 
z założenia, że przecież wy-
starczą ludzkości lasy ama-
zońskie…Rzecz w tym, że 
w Brazylii rządzą tak samo 
niebezpieczni populiści, jak 
w Polsce i również prowa-
dzą rabunkową gospodarkę 
wobec środowiska. Andrzej 
Duda zdążył już pochwalić w 
mediach politykę Jair Bolso-
naro – prezydenta od „kontro-
lowanych” pożarów Amazonii, 
skrajnie prawicowego zwo-
lennika dyktatury, a w tym - 
kary śmierci i zwiększonego 
dostępu do broni, a przeciw-
nika aborcji i par homosek-
sualnych – brzmi znajomo? 
Hasło „tu i teraz” nabiera w 
takich okolicznościach smut-
nego wymiaru i współbrzmi z 
innym: no future.

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Laminowanie brwi 
Gęste, grube i zaczesane brwi 

to w ostatnich latach jeden z sil-
niejszych trendów w kosmetyce 
i wizażu. Rynek usług kosme-
tycznych stale rozwija się w tym 
zakresie i z roku na rok oferuje 
nam nowe rozwiązania. Nowe 
techniki stylizacji sprawiają, że 
coraz więcej kobiet marzy o 
idealnych brwiach, które jedno-
cześnie zapewnią im naturalny 
wygląd. Taką właśnie możliwość 
daje laminowanie brwi. 

Na czym dokładnie polega 
ten zabieg?

Laminowanie brwi w prosty 
sposób nadaje pożądany kie-
runek włosa, wzmacnia go oraz 
regeneruje.

Idealnie nadaje się do nie-
sfornych i trudnych do ułożenia 
włosków.

Jak to się dzieje?
Za sprawą kwasu tiogliko-

lowego (głównego składnika 
preparatu do laminowania) 
włos staje się plastyczny i łatwy 
do ułożenia. Możemy zatem 
nadać mu dowolny kształt i kie-
runek. Najbardziej pożądany 
to ten, kiedy włoski ułożone są 
ku górze. Wówczas optycznie 
zwiększają objętość brwi oraz 
sprawiają wrażenie bardziej 
otwartego oka. Kolejny krok 
w laminacji to utrwalenie i od-
budowa. Do tego wykorzysty-
wana jest keratyna oraz olejki 
roślinne. Uzupełniają one spo-
iwo między łuskami włosków, 
co znacząco poprawia ich kon-
dycję, intensywnie regeneruje 
oraz nadaje blasku. Na koniec 
nakładana jest farbka, która za-
pewnia im piękny, intensywny i 
lśniący kolor. Efekt dodatkowo 
można wzmocnić, stosując hen-
nę dzień lub dwa po zabiegu.

Czy każde brwi można lami-
nować?

Zdaniem stylistek tak, po-
nieważ każde podatne są na 
działanie kwasu tioglikolowego, 
który sprawia że włos staje się 
plastyczny i łatwy do ułożenia.

Jak długo utrzymuje się 
efekt?

Wszystko uzależnione jest 
od cyklu życia włosków naszych 
brwi. Jednak przeciętnie efekt 
utrzymuje się od 4 do 8 tygodni. 

Szkoła z Gigantami
Po raz kolejny rusza akcja 

darmowych zajęć online dla 
uczniów i nauczycieli. W ofercie 
są dwa programy - “Szkoła z Gi-
gantami” dla młodych miłośni-
ków kodowania oraz “Nauczy-
ciel Przyszłości”, skierowany do 
kadry nauczycielskiej chcącej 
podnieść swoje cyfrowe kompe-
tencje. Zajęcia startują już 30 li-
stopada i potrwają przez pierw-

sze 2 tygodnie grudnia. Będą 
one prowadzone w formie webi-
narów na żywo na kanale YouTu-
be. Zapisy już trwają na stronie 
www.szkolazgigantami.pl.

Program zajęć "Szkoła z Gi-
gantami" jest przewidziany dla 
uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych oraz dla ka-
dry pedagogicznej w całej Polsce. 
Do wzięcia udziału w zajęciach 

"Szkoła z Gigantami" zapraszane 
są całe szkoły, aby mogły zapro-
ponować zajęcia w ramach lekcji 
informatyki, a także zawalczyć o 
atrakcyjne nagrody dla szkół, takie 
jak vouchery do wykorzystania na 
sprzęt technologiczny oraz vou-
chery na kursy programowania, 
które zostaną przyznane na pod-
stawie frekwencji i liczby zapisa-
nych uczniów. Młodsi uczniowie 
w wieku 9 - 12 lat wraz z trenerem 
spróbują przenieść światy najpo-
pularniejszych gier, jak Minecraft, 
Pokemon czy Fortnite do środo-
wiska programistycznego Scratch. 
Natomiast starsi uczestnicy w wie-
ku 13- 18 lat poznają tajniki two-
rzenia stron internetowych. Z ko-
lei kursy „Nauczyciel Przyszłości” 
skierowane do nauczycieli, mają 
im pomóc w poznaniu narzędzi 
do prowadzenia zajęć online, a 
także w zgłębeniu wiedzy z języ-
ków programowania, które weszły 
do podstawy programowej szkół 
(Scratch, Python). Partnerem akcji 
jest firma Microsoft Polska, która 
poprowadzi jedne z zajęć.

Zajęcia będą prowadzone na 
platformie YouTube na kanale Gi-
ganci Programowania. Aby wziąć 
w nich udział, wymagany jest je-
dynie sprawny komputer oraz In-
ternet.

Konieczna jest wcześniejsza re-
jestracja za pomocą formularza za-
pisowego, który dostępny jest na 
stronie www.szkolazgigantami.pl.

Zapisani uczestnicy przed każ-
dą lekcją otrzymają link do trans-
misji na żywo.

Red.
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Polityka monetarna
Jak mówi znane przysłowie: „Pieniądze szczęścia nie dają, ale żyć pomagają”. I każdy z nas wie, że 

to prawda. Potrzebujemy środków finansowych w codziennym funkcjonowaniu. Pracujemy, zarabia-
my, wydajemy, napędzamy obrót w gospodarce. Ale nie myślimy o sile nabywczej pieniądza czy o ilo-
ści banknotów w powszechnym użyciu. Okazuje się, że odpowiednia polityka monetarna decyduje o 
tym, czy ten cenny „papierek” posiada jakąś wartość czy też nie.

Polityka monetarna - czyli 
co?

Nie podlega kwestii fakt, że 
każde państwo na świecie z 
mniejszym lub większym naci-
skiem wpływa na krajową go-
spodarkę. Oddziaływanie to od-
bywa się za pomocą określonych 
narzędzi, nazywanych fachowo 
instrumentami, które mają na 
celu osiągnięcie konkretnego 
celu gospodarczego. Jedną z 
gałęzi polityki gospodarczej 
państwa jest polityka monetar-
na, określana również polityką 
pieniężną. Priorytetem polityki 
pieniężnej każdego państwa 
jest utrzymanie niskiego pozio-
mu inflacji, czyli ograniczenie 
nadmiernego wzrostu cen oraz 
wspieranie rządowej polityki go-
spodarczej. Należy podkreślić, że 
wspieranie działań rządowych 
jest drugorzędne i nie może 
odbywać się w sprzeczności z 
polityką stabilizacji cen. Zgod-
nie z artykułem 227 konstytucji 
założenia polityki monetarnej w 
Polsce za realizację polityki pie-
niężnej odpowiedzialny jest Na-

rodowy Bank Polski, w ramach 
którego utworzono Radę Polity-
ki Pieniężnej. Organ ten składa 
się z 9 członków, powołanych w 
równej liczbie przez Prezydenta 
RP, Sejm i Senat, oraz przewodni-
czącego, który jednocześnie jest 
prezesem banku centralnego, 
czyli NBP. Organ ten jest również 
odpowiedzialny za realizację 
wcześniej przyjętych założeń i 
składa w sejmie sprawozdania z 
ich wykonania.

Banknoty i monety
Począwszy od lutego 2015 

roku Departament Emisyjno – 
Skarbcowy Narodowego Banku 
Polskiego publikuje w okresach 
kwartalnych dane na temat bank-
notów i monet waluty polskiej: 
strukturę nominałową obiegu, 
przychody i rozchody do/z NBP 
oraz wskaźniki rotacji, czyli czę-
stotliwość powrotu banknotów 
i monet do NBP. Terminy publi-
kacji danych zamieszczane są w 
miesiącu po zakończeniu każde-
go kwartału. Struktura obiegu 
banknotów i monet jest również 

szczegółowo opisana na stro-
na NBP. Według niej „obieg” to 
liczba (lub wartość) banknotów 
i monet powszechnego obie-
gu pozostająca w obiegu go-
tówkowym na koniec każdego 
kwartału, pomniejszona o liczbę 
(lub wartość) banknotów i mo-
net znajdujących się w kasach i 
skarbcach NBP, złożonych przez 
NBP do depozytu w skarbcach 
innych banków, wycofanych 
przez NBP z obiegu z uwagi na 
stopień ich zużycia. Natomiast 
przychody i rozchody do/z NBP 
banknotów i monet zwane są 
zaopatrywaniem. Z kolei licz-
ba lub też wartość  banknotów 
lub monet, to te które w danym 
kwartale odprowadzone zostały 
do NBP (przychody) lub pobrane 
zostały z NBP (rozchody) przez 
banki i inne podmioty posiada-
jące ustawowe upoważnienie 
do pobierania i odprowadzania 
waluty polskiej. Kolejną definicją 
jest rotacja banknotów i monet, 
a więc częstotliwość powrotu 
banknotów i monet do NBP. 
Wskaźnik rotacji w cyklach sta-

nowi iloraz liczby banknotów lub 
monet, które w okresie ostatnich 
czterech kwartałów wpłynęły do 
NBP z banków i innych podmio-
tów oraz średniej liczby bank-
notów lub monet w obiegu w 
analogicznym okresie. Wskazuje 
też, ile razy w ciągu ostatnich 
czterech kwartałów przeciętnie 
banknot lub moneta powraca-
ła do NBP. Wskaźnik rotacji w 
dniach stanowi iloraz średniej 
liczby banknotów lub monet 
w obiegu w okresie ostatnich 
czterech kwartałów oraz liczby 
banknotów lub monet, które w 
analogicznym okresie wpłynęły 
do NBP z banków i innych pod-
miotów (pomnożony przez licz-
bę dni 365). Dzięki temu wiemy, 
co ile dni przeciętnie banknot 
lub moneta powracała do NBP.

Jak jest obecnie?
Ze statystyk NBP wynika, że 

łączna wartość banknotów znaj-
dujących się w obiegu, to 233 
miliardy 356,1 miliona złotych. 
Ich łączna liczba to 2,25 miliar-
da sztuk. Najpopularniejszym z 
nich jest niezmiennie nominał 
100 złotowy, którego w obiegu 
jest obecnie prawie 1,4 miliarda 
sztuk. Warto nadmienić, że na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu 
lat podwoiła się liczba bankno-
tów znajdujących się w obrocie. 
W 2009 roku było ich niewiele 

ponad jeden miliard sztuk. W 
połowie ubiegłego roku - 2 mi-
liardy.

Temat polityki monetarnej 
jest bardziej obszerny i skompli-
kowany niż nam się wydaje. W 
skład polityki monetarnej wcho-
dzi również odpowiednie kiero-
wanie stopami procentowymi, 
ale z pewnością tego typu tekst 
to materiał na inny temat tygo-
dnia.

Liczba banknotów w Polsce 2020
500,00 zł – 20,8 mln sztuk
200,00 zł – 358,7 mln sztuk
100,00 zł – 1373,9 mln sztuk
50,00 zł – 188,9 mln sztuk
20,00 zł – 126,7 mln sztuk
10,00 zł – 181,8 mln sztuk
dane NBP za IV kwartał 2019

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.money.pl

https://www.polskieradio24.pl
https://www.cashless.pl

https://www.zadluzenia.com
https://www.nbp.pl

https://www.gpwinfostrefa.pl
https://social.estate
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Dlaczego ubezpieczenia
społeczne są ważne ?

ZUS zaprasza szkoły do udziału
w projekcie edukacyjnym.

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.

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, fi lmy 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. 

Pomoc dla przedsiębiorców 
przegłosowana w Sejmie
Tarcza Branżowa – projekt ustawy 
zakładającej pomoc przedsiębior-
com w warunkach drugiej fali ko-
ronawirusa został przyjęty przez 
Sejm i trafił w tym tygodniu do 
Senatu. Przegłosowanie ustawy 
i podpis Prezydenta umożliwią 
szybkie uruchomienie mechani-
zmów pomocowych w życiu go-
spodarczym. Ustawa, w ramach 
tzw. Tarczy Branżowej zakłada 
wsparcie przedsiębiorstw i sekto-
rów najszybciej dotkniętych tej 
jesieni kryzysem gospodarczym. 
W pierwszej kolejności pomoc wy-
szczególnioną poniżej w kilku naj-
ważniejszych punktach otrzymają 
firmy z branży: gastronomicznej, 
kulturalno-rozrywkowej (estra-
dowa, targowa, fotograficzna, fil-

mowa, muzealna), fitness, siłowni, 
sportu, rekreacji, sprzedaży deta-
licznej (targowiska, bazary), tury-
stycznej (organizatorzy turystyki, 
hotele i podobne obiekty zakwa-
terowania, przewodnicy górscy, 
rezerwacje biletów) oraz z branży 
edukacyjnej. To pomoc dla około 
220 tys. podmiotów. Najistotniej-
sze elementy pomocy Tarczy Bran-
żowej to: zwolnienie z obowiązku 
opłacania należnych składek ZUS 
za listopad z możliwością przedłu-
żenia na kolejne miesiące, jedno-
razowe dodatkowe świadczenie 
postojowe dla osób, które na dzień 
30.09.2020 r. prowadziły jeden z 
wyżej wymienionych rodzajów 
działalności z możliwością prze-
dłużenia na kolejne miesiące, za-
wieszenie opłaty targowej w 2021 
r. (targowiska, bazary) - projekt 
przewiduje dla gmin rekompensa-
tę utraconych dochodów z tytułu 
braku opłaty targowej, dotacje dla 
mikro i małych przedsiębiorstw 
do 5000 PLN, dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowników w 
kwocie 2000 PLN przez 3 miesiące. 
Istotna informacja dla firm, które 
wcześniej nie spełniły warunków i 
nie skorzystały na wiosnę z Tarczy 
Antykryzysowej jest taka, iż mogą 
one starać się o dofinasowanie do 
wynagrodzeń do 10.06.2021 r. a o 
mikropożyczki i świadczenia po-
stojowe do 30.06.2021 r. Wniosek 
jest taki, iż rząd zakłada konty-
nuację i rozszerzenie pomocy w 
ramach różnych tarcz antykryzy-
sowych dla przedsiębiorców przez 
okres kilku następnych miesięcy.

Nowoczesna kardiologia
Kardiolodzy ze szpitala 

im. Marciniaka wykonali z 
sukcesem innowacyjne za-
biegi implantacji stymula-
torów serca – tzw. stymula-
cję pęczka Hisa (HBP). Tego 
typu zabiegi wykonuje się 
dziś w kilkunastu ośrod-
kach w kraju – Oddział Kar-
diologii Dolnośląskiego 
Szpitala Specjalistycznego 
im. T. Marciniaka dołączył 
właśnie do czołówki.

- Nowoczesna służba zdro-
wia to nie tylko specjalistyczny 
sprzęt i wykwalifikowane kadry, 
ale także dostęp do wysokiej ja-
kości świadczeń dla pacjentów. 
Cieszę się że zespół naszego 
szpitala znalazł się w elitarnym 
gronie lekarzy przeprowadzają-
cych tego typu zabiegi. To waż-
ne, że mimo trudnej sytuacji 
związanej z pandemią korona-
wirusa, nasze placówki pracują, 
otaczając opieką mieszkańców 
regionu – mówi marszałek Ce-
zary Przybylski. W szpitalu im. 
Marciniaka metodę stymulacji 
pęczka Hisa zastosowano u trój-
ki pacjentów. Pierwsze zabiegi 
wykonali dr Rafał Wyderka i dr 
Mateusz Kuśmierz z Pracowni 
Elektrofizjologii i Elektroterapii 
Serca. - Z metodą tą wiązane są 

dziś bardzo duże nadzieje, po-
nieważ jest ona najbardziej fizjo-
logiczną stymulacją komór ser-
ca, teoretycznie idealną formą 
stymulacji – tłumaczy. - Począt-
kowo wskazaniem do tego typu 
zabiegów były objawy związane 
z wolnym rytmem komór serca u 
pacjentów z migotaniem przed-
sionków, ale z czasem wskazania 
te są systematycznie rozszerzane 
także dla pacjentów z blokami 
przedsionkowo-komorowymi i 
szkodliwymi zaburzeniami prze-
wodnictwa śródkomorowego 
– mówi Dr Rafał Wyderka, za-
stępca ordynatora Oddziału Kar-
diologii i jednocześnie kierownik 
Pracowni Elektrofizjologii i Elek-
troterapii.

Na czym polega innowacyjny 
zabieg?

Kardiolodzy opisują, że do 
serca wprowadza się przez spe-
cjalną koszulkę i przez układ żyl-
ny cienką elektrodę, a następnie 
wkręca się ją w okolicę, przez 
którą przechodzą struktury 
układu bodźco-przewodzącego 
serca - pęczek Hisa i jego lewa 
odnoga. Elektroda wysyła impul-
sy bezpośrednio do nich. - Ob-
szar, w którym należy umieścić 
elektrodę w bijącym sercu jest 
bardzo niewielki i właśnie na 
znalezieniu tego miejsca i jego 

odpowiedniej stymulacji polega 
trudność tego zabiegu – podkre-
śla dr Wyderka. Pozostałe etapy 
zabiegu są takie same, jak pod-
czas klasycznej implantacji sty-
mulatora serca.

Wprowadzenie nowatorskiej 
metody leczenia nie byłoby 
możliwe, gdyby nie zaangażo-
wanie i merytoryczne przygoto-
wanie całego zespołu Oddziału 
Kardiologii – lekarzy, pielęgnia-
rek i techników. W szczególno-
ści lekarzy Pracowni Elektrofi-
zjologii i Elektroterapii Serca w 
składzie: dr Mateusz Kuśmierz, 
dr Wojciech Rychard, dr Marek 
Śledziona, dr Adam Ciapka oraz 
dr Jakub Adamowicz.

Red./UMWD
foto:UMWD
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z prezes spółdzielni socjalnej „Nasze Wsparcie” i prezesem spółdzielni socjalnej „Zielony 
Zakątek” rozmawiał Paweł Szpur

z Justyną Sochą i Krzysztofem Gołoszem

Oglądnij pełny wywiad

Skąd wziął się pomysł, by zało-
żyć spółdzielnię socjalną?

Justyna Socha: Spółdzielnia So-
cjalna „Nasze Wsparcie” zajmuje się 
świadczeniem usług opiekuńczych 
i bytowych.

A kiedy narodził się pomysł, by 
założyć spółdzielnię świadczącą 
tego typu usługi?

Justyna Socha: Pomysł podsunął 
Zenon Matuszko z Fundacji Rozwo-
ju Ekonomii Społecznej wspólnie 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z 
Wałbrzycha.

Było ciężko na początku?
Justyna Socha: Na początku tak.
Z jakimi mierzyliście się prob-

lemami, zakładając spółdzielnię 
socjalną?

Justyna Socha: Największym 
problemem było wziąć odpowie-
dzialność za podopiecznych. To są 
schorowani ludzie, którzy potrzebu-
ją opieki i zrozumienia.

Czym zajmujecie się w prakty-
ce? 

Justyna Socha: Jesteśmy co-
dziennie na miejscu. Jest siedem 
mieszkań chronionych, w których 
mieszkają schorowane osoby. Mamy 
dwudziestu trzech podopiecznych. 
Robimy zakupy, jeździmy z nimi do 
lekarza, umawiamy wizyty lekarskie, 
podajemy leki, przebieramy, organi-
zujemy czas wolny.

Czyli pomagacie w codzien-
nym funkcjonowaniu?

Justyna Socha: Tak.
Czy w takim codziennym funk-

cjonowaniu napotykacie proble-
my, które staracie się rozwiązać?

Justyna Socha: To zależy od cho-
roby podopiecznego. Są również 
osoby, które mają problemy psy-
chiczne, tutaj trzeba mieć cierpli-
wość i podejście do takiej osoby.

Zdarza się doza sympatii i po-
dziękowania od podopiecznych?

Justyna Socha: Oczywiście. Jak 
nie ma mnie w pracy, to pytają bar-
dzo często o mnie. Gdzie jestem? 
Czemu tak długo? Masz nieobec-
ność w pracy!(śmiech).

Krzysztof Gołosz: Często tam je-
stem i widzę radość i uśmiech pod-
opiecznych.

Spółdzielnia, która niesie po-
moc ludziom, nie tylko daje za-
trudnienie. Ale przede wszystkim 
daje radość waszym podopiecz-
nym.

Justyna Socha:Tak.
Czy macie pomysły, co chcecie 

rozwinąć lub zmienić na bazie do-
tychczasowych doświadczeń?

Justyna Socha: Na pewno chce-
my rozwinąć wypożyczalnię. Mamy 
bardzo dużo sprzętu rehabilitacyj-
nego, dlatego chcemy rozwinąć wy-
pożyczalnię dla poprawienia funk-
cjonalnośc i rozwoju naszych usług.

Przejdźmy zatem do Krzyszto-
fa i spółdzielni „Zielony Zakątek”. 
Skąd pomysł na założenie i jaką 
dziedziną się zajmujecie?

Krzysztof Gołosz: Pomysł iden-
tyczny, nitka do kłębka, czyli do 
Zenona Matuszko. On jest pomy-
słodawcą i ojcem tych wszystkich 
spółdzielni funkcjonujących w Wał-
brzychu - i nie tylko w Wałbrzychu. 
„Zielony Zakątek” wskazuje, że zaj-
mujemy się między innymi ekologią. 
Początki "Zielonego Zakątka" wiążą 
się z umową z Miejskim Zarządem 
Usług Komunlanych w Wałbrzychu. 
Pracowaliśmy przy segregacji od-
padów na ulicy Beethovena, jak też 
przy porządkowaniu terenów zie-
lonych takich jak Park Sobieskiego 
czy Skwer Sybiraków. Dalej można 
wymieniać bardzo dużo. W między-
czasie zakupiliśmy maszynę, która 
nazywa się „rembak”. Służy do zręb-
kowania gałęzi. Gdy robimy cięcia 
estetyczne i porządkowe, gałęzie za-
mieniamy na wióry, które następnie 
są dobrym podkładem do ogródka 
jako nawóz. To były początki, póź-
niej poszliśmy w kierunku czynno-
ści sprzątających i porządkowych. 
Mamy dwa duże tereny do sprząta-
nia. Jest to budynek socjalny na uli-
cy Przywodnej i drugi na ulicy 1-go 
Maja. Jest to sprzątanie budynku 
wewnątrz, jak i kompleksu wokół.

Kolejnym elementem jest to, że 
zajmujemy się przeprowadzkami 
zleconymi przez Urząd Miasta. Dys-
ponujemy dwoma samochodami. 
Dysponujemy już w miarę wyspe-
cjalizowaną brygadą, bo robimy to 
w szybkim tempie.

Profesjonaliści?
Krzysztof Gołosz: Można tak 

powiedzieć. Amatorzy jeszcze, ale 
przez duże A. Brygada jest dobrze 
zorganizowana.

Tu Ci przerwę. Zajmujecie się 
zielenią. Czy praca przy "matce 
naturze" cieszy oko, jest wdzięcz-
na?

Krzysztof Gołosz: Sto procent. 
Jak trawnik jest dobrze wykończony 
i posprzątany, to dobrze na niego 
się patrzy, bądź użytkuje w sensie 
biwaku, kocyka, gdzie można sobie 
posiedzieć. Jest masę śmieci na tych 
trawnikach, co bardzo brzydko wy-
gląda.

Jak mieszkańcy Was odbierają? 
Jak wygląda odzew ludzi na wa-
szą pracę?

Krzysztof Gołosz: Na pewno je-
steśmy zauważalni i trochę rozpo-
znawani. Otrzymuję wiele telefo-
nów, na przykład ze spółdzielni czy 
ogrodów z zapytaniami o wykona-
nie pewnych prac porządkowych 
na ogrodzie, zrobienie cięcia este-
tycznego czy podcięcie trawniczka. 
Takie usługi już świadczyliśmy.

Czyli osoba prywatna posiada-
jąca ogród może się do Was zgło-
sić i zamówić usługę?

Krzysztof Gołosz: Tak.
A więc nie tylko instytucje, 

miasta czy urzędy, ale także oso-
by prywatne mogą korzystać z 
waszych usług?

Krzysztof Gołosz: Dokładnie.
Gdyby ktoś chciał zrobić prze-

prowadzkę z jednego mieszkania 
do drugiego, też mu pomożecie?

Krzysztof Gołosz: Również, nie 
widzę żadnego problemu. Świad-
czymy też takie usługi wolontaria-
ckie. Pomagamy osobom, które z 
różnych powodów nie mogą spro-
stać, by przeprowadzić się z miejsca 
A do miejsca B. Powodem może być 
choroba czy brak funduszy, wów-
czas jest to pomoc w ramach wolon-
tariatu.

Posiadacie już doświadczenie. 
Czy wiecie w jakim kierunku jesz-
cze chcielibyście pójść?

Krzysztof Gołosz: Przede wszyst-
kim powielać to, co już potrafimy. 
Na potrzebę obecnego czasu, czyli 
w dobie COVID-a świadczymy taką 
usługę jak dezynfekcja czy ozo-
nowanie. Ponadto kupiliśmy takie 
urządzenie jak zamgławiacz czyli 
urządzenie do walki z grzybem i wi-
rusami.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasi 

goście opowiadają o społecznej 
działalności swoich spółdzielni so-

cjalnych (wspieranej min. przez 
Narodowy Instytut Wolności w ra-
mach Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich), i o tym jak pozytywnie 
praca w podmiotach wpływa na 
zatrudnione osoby. Nasi rozmówcy 
opowiadają również o problemach 
osobistych osób zatrudnionych, ale 
dzięki wspólnej pomocy i pracy w 
spółdzielniach udaje się je przezwy-
ciężyć. Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad. 

Kampania powstała w ramach 
projektu - „Z maszynami na podwór-
ka” finansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Rozwo-
ju Społeczeństwa Obywatelskiego 
w ramach Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich na lata 2014-
2020.
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Umarli pojawiają się na 
ekranach komputerów na-
dal uśmiechnięci. Pozując do 
zdjęcia nie mogli wiedzieć, 
że będzie ono ich ostatnim 
wspomnieniem. Może gdyby 
Wszechmocny szepnął im do 
ucha co nieco, nie uśmiechaliby 
się tak szczodrze spoglądając w 
wieczność z dziecięcą naiwnoś-
cią. Gazeta, którą czytam od 20 
lat coraz więcej stron przezna-
cza na nekrologi. Niewiele w 
niej przestrzeni na wiadomości. 
Bo niby o czym tu pisać? Co te-
raz ma w ogóle znaczenie? 

Chłodne powietrze coraz 
śmielej wypełnia płuca krysz-
tałkami mrozu. Wiatr zuchwa-
le przeszywa ostatnie zastępy 
cynamonowych liści. Strącić 
je, zniszczyć – to jego prymar-
na potrzeba. Później gnieździ 
się w najlepsze we wszystkich  
zapomnianych zakamarkach 
płaszcza. Wpycha nieproszony 
przez szczeliny murów ponie-
mieckich kamienic i sączy z ich 
ścian powodując gęsią skórkę. 
Zmarznięte kwiaty w donicach 
balkonów nie przypominają już 
o lecie. Z tej perspektywy lato 
wydaje się być odległą gwiaz-
dą, niemającą zamiaru już ni-
gdy wrócić na orbitę Ziemi. 
Zanieś kwiaty do piwnicy, dzie-
cko – słyszę prawie codziennie 
i każdej nocy w snach schodzę 
po jej ciemnych schodach co-
raz niżej. Na sam dół. 

Gdzie się skryć? W sobie lub 
w innych. W tu i w teraz. W da-
lekich spacerach o poranku, 
w puchatych uszach niewzru-
szonych zwierząt. W śmiechu 
dziecka, jego małych łapkach 
rysujących kosmos. W misecz-
ce ciepłego budyniu z malino-
wym sokiem, jakby wprost z 
krainy dzieciństwa, z magiczne-
go garnuszka mamy, który ni-
gdy się nie przypalał. W zawsze 
uśmiechniętych oczach współ-
więźniów. W ich dobrych sło-
wach i przyjacielskich gestach. 
W filiżance kawy, w czułych 
kłamstwach o dniu dobrym i 
pięknym wyszeptywanych każ-
dego poranka ciepłymi ustami.

Listopad zstępuje już ciężko 
w czeluści, dysząc i wlokąc za 
sobą swój ogon z hiobowych 
łusek. Przetrwaliśmy go, prze-
trwamy wszystko. Za rogiem 
już panienka zima w płaszczu 
do samej ziemi, uwitym ze 
światła.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Pieniądz – Słownik Języ-
ka Polskiego w bardzo ubo-
gi sposób wyjaśnia nam ten 
leksem. Po pierwsze jest to 
środek płatniczy przyjmo-
wany za towary i usługi lub 
zwalniający od zobowiązań. 
Po drugie jest to moneta lub 
banknot obiegowy. Aby sze-
rzej opisać ten ważny w na-
szym codziennym życiu rze-
czownik, warto zaglądnąć do 
profesjonalego opracowania, 
na przykład do Encyklopedii 
Zarządzania. Publikacja ta 
objaśnia między innymi na-
jistotniejsze funkcje pienią-
dza. Dowiemy się z niej, iż 
pieniądz jako środek wymia-
ny jest powszechnie rozpo-
znawalny. Ludzie zamieniają 
swoje dobra i usługi na pie-
niądze, a potem używają ich 
do zakupów dóbr i usług, 
których potrzebują. Pieniądz 
znajduje zastosowanie prak-
tycznie we wszystkich dzie-
dzinach życia. Pracownicy 
wymieniają usługi czynnika 
ludzkiego, jakim jest praca, 
na pieniądz. Ludzie kupu-
ją lub sprzedają dobra za 
pieniądze. Pieniądz dzięki 
tej funkcji ułatwia handel i 
sprzyja produkcji społecznej. 
Upraszcza proces wymiany 
w porównaniu z transakcja-
mi barterowymi (towar za 
towar) w gospodarce bez-
pieniężnej. Zdefiniowanie 
pieniądza jest bardzo obszer-
nym zagadnieniem. Jednak 
najważniejszą kwestią dla 
nas - konsumentów jest jego 
wartość. Dlatego odpowied-
nia polityka monetarna po-
winna dawać nam poczucie 
bezpieczeństwa, że wartość 
naszych pieniędzy nie będzie 
spadać. Znane powiedzenie 
mówi, że „pieniądze szczęścia 
nie dają”, ale z pewnością dają 
nam wolność. Brak pieniędzy 
może powodować depresję. 
Dlatego ważne jest nie tylko 
to ile zarabiamy, ale również 
to jak wydajemy pieniądze. 
Jeden z moich ulubionych 
aktorów Marek Kondrat za-
grał w filmie „Pieniądze to nie 
wszystko”. W którejś ze scen 
filmu napisano na stodole 
„Pieniądze to nie wszystko, a 
bez pieniędzy to ch....”. I trud-
no się z tym nie zgodzić. 

Redaktor Naczelny

Grille z Jaworzyny Śląskiej
Kolejna dobra wiado-

mość gospodarcza. Świd-
nicka firma Fire Family za-
inwestuje w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekono-
micznej „INVEST-PARK”. 
Polski producent podpa-
łek grillowych i kominko-
wych wybuduje halę w 
gminie Jaworzyna Śląska. 
Inwestycja opiewa na bli-
sko 4,5 mln złotych.

- Ogromnie cieszy nas, że 
następny polski przedsiębiorca 
dołącza do naszej rodziny. To 
kolejna inwestycja potwierdza-
jąca, że strefy ekonomiczne są 
otwarte na lokalnych przed-
siębiorców – podkreśla Artur 
Siennicki, prezes WSSE „INVEST-
-PARK”. – Lokalizacja, w której 
zainwestuje stanowi jedną z 
atrakcyjniejszych w powiecie 
świdnickim – dodaje. Warto 
podkreślić, że spółka Fire Fa-
mily to rodzinna firma zajmu-
jąca się produkcją podpałek 
grillowych i kominkowych oraz 
dystrybucją grilli węglowych i 
gazowych, a także akcesoriów 
do nich. Głównymi odbiorcami 
jej produktów są znane sieci 
handlowe a znaczna część asor-
tymentu przeznaczona jest na 
eksport.

- Nasz cel to dostarczanie 
najlepszej jakości produktów 
do grilli i kominków, aby zado-
wolić nawet najbardziej wyma-
gających klientów. Jesteśmy 
głównym dostawcą podpałek 
ekologicznych na polskim ryn-
ku. W naszej ofercie znajduje 
się szereg produktów nieszkod-
liwych dla ekosystemu i bez-
piecznych w użyciu – podkreśla 
Bartłomiej Bejster, prezes Fire 
Family sp. z o.o.

Nowy zakład zostanie wy-
budowany w miejscowości Pa-
sieczna. Na działce powstanie 
hala produkcyjno-magazyno-
wa o powierzchni ok. 2500 me-
trów kwadratowych, w której 
zatrudnionych zostanie kilku-
dziesięciu pracowników. Uru-
chomienie produkcji planowa-
ne jest na drugą połowę 2021 
roku. To pierwszy inwestor na 

terenie Strefy Przemysłowej w 
Jaworzynie Śląskiej.

- Jest to bardzo atrakcyjny 
i dobrze przygotowany kom-
pleks inwestycyjny – przyznaje 
Kamil Zieliński, wiceprezes stre-
fy. - Niedawno zakupiliśmy od 
gminy Jaworzyna Śląska blisko 
4 ha gruntu znajdujące się w są-
siedztwie inwestycji Fire Family. 
Na tym terenie wybudujemy 
halę przemysłową, która ofero-
wana będzie przedsiębiorcom 
pod wynajem – dodaje.

Tereny inwestycyjne w Jawo-
rzynie Śląskiej znajdują się za-
ledwie 26 km od autostrady A4 
oraz 21 km od drogi ekspreso-
wej S3. Przez grunty przebiega 
sieć kolejowa łącząca kompleks 
z głównymi korytarzami kolejo-
wymi w Polsce i Europie.

Red./WSSE
foto:WSSE
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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 po-
wszednie. Zapraszamy wszystkie osoby starsze, 
bez bliskich oraz mające trudności z czynnościa-
mi dnia codziennego. Jeżeli jesteś zatem samot-
ny/samotna, potrzebujesz opieki oraz pomocy, a 
przy okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić czas 
-  skontaktuj się z nami! Zachęcamy do niewią-
żącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza 
Seniora” oraz do zapoznania się z pełną ofertą. 
Nasz personel chętnie odpowie na każde pyta-
nie, pokaże dostępne sprzęty, sale itp.

Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość 
skorzystania z odpłatnego transportu. Dyspo-
nujemy 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 fi-
zjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.

Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt 
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

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 bezpośred-
nim wyjściem z budynku), pozwalający na spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych 
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz para-
sole ogrodowe, aby podopieczni mogli przeby-
wać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.

Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo 
też korzystać częściowo, w wybrane dni tygo-
dnia

Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Poby-
tu „Oaza Seniora”?

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fun-
dacji - pod numerem telefonu 663 171 113 lub 
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, 
który jest dostępny na stronie internetowej Fun-
dacji Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji 
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu po-
twierdzenia zgłoszenia i omówienia warunków 
uczestnictwa.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do 
niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w 
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. 
Hetmańska 5g na Podzamczu.
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Gdzie to danie główne?
Są takie mecze, w któ-
rych liczy się coś więcej, 
niż wynik z tablicy wy-
ników. Derby Górnika 
ze Śląskiem lub może 
nawet rywalizacja Wał-
brzycha z Wrocławiem 
są właśnie wydarzeniem 
na skalę makro. Przynaj-
mniej w naszym mieście. 
Tym razem miało być tak 
samo. Nie było. 
Górnik od początku na-
rzucił swój styl. Magia 
polegała bardziej na zdo-
bywaniu punktów i peł-
nej dominacji niż walce o 
zwycięstwo. Gospodarze 
już w pierwszej kwarcie 
zrobili różnicę, która po-
kazała ich moc. Wysokie 
prowadzenie, pomimo, że 
z czasem stopniało, spra-
wiło jednak, że wielkie 
derby stały się meczem... 
takim jednym z wielu.
Czy to źle? W życiu. 
Zabrakło nam jednak 
emocji, na które tak cze-
kaliśmy. Powtarza się py-
tanie - Czy to źle? Jeszcze 
raz warto odpowiedzieć, 
że NIE. Zawodnicy Gór-
nika zrobili swoim ki-
bicom prezent. Dobrze 
grał Krzysztof Jakóbczyk. 
Doceniony został rów-
nież Kamil Zywert. Swoje 
zrobił Bojanowski. Ogól-
nie rzecz biorąc, łatwo 
wyglądające zwycięstwo 
ucieszyło.
W kolejnych dniach Gór-
nika czekają dwa trudne 
spotkania wyjazdowe. 
Najpierw w środowe po-
południe podopieczni 
trenera Łukasza Grud-
niewskiego zmierzą się 
w Pruszkowie z miejsco-
wym Zniczem. Zaledwie 
trzy dni później w Prud-
niku z Pogonią. Tuż przed 
mikołajkami do Wałbrzy-
cha przyjedzie zaś Mia-
sto Szkła Krosno. Czeka 
nas więc tort prawdzi-
wych emocji z wisienką, 
która mamy nadzieję nie 
będzie miała gorzkiego 
smaku.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Gospodarze tuż po 
pierwszym gwizdku mogli 
zdobyć gola. Dominikowi 
Tłuścikowi zabrakło jed-
nak odrobiny szczęścia. 
Kilka kolejnych prób przy-
niosło jednak oczekiwany 
efekt. Napastnik gospoda-
rzy wykorzystał podanie z 
głębi pola i umieścił piłkę 
między słupkami. Później 
jeszcze przed przerwą gol 

Tłuścika i zasłużony odpo-
czynek.

Po zmianie stron mecz 
nabrał tempa. Goście za-
częli grać odważniej. 
Stworzyli sobie kilka groź-
nych sytuacji. Jedną z nich 
obrońcy Zdroju nieprze-
pisowo zatrzymali w polu 
karnym. Jedenastkę na gola 
zamienił Paweł Skowron. 
Po zaledwie 120 sekun-

dach sędzia podyktował 
rzut karny dla Zdroju. Pró-
bę nerwów wytrzymał Ra-
fał Lipiński. Zaskoczeni ob-
rotem sprawy zawodnicy z 
Lądka Zdroju zaatakowali i 
ku zaskoczeniu wszystkich 
w niespełna 2 minuty odro-
bili dwie bramki straty. 

Remis i otwarta gra do 
końca dały obu drużynom 
szansę na zdobycie uprag-
nionej bramki. Gorąco 
zrobiło się w polu karnym 
gości w 90 minucie meczu. 
Sędzia dyktuje drugi rzut 
karny dla gospodarzy. Nie-
oczekiwanie Rafał Lipiński 
przegrywa pojedynek z Ku-
bicą, jego dobitka trafiła w 
słupek. Szczęście uśmiech-
nęło się jednak do pomoc-
nika Zdroju, który w ostat-
niej akcji meczu umieszcza 
piłkę w siatce.

 - W meczu 
zaległej kolejki, Zdrój po-

konał u siebie zespół Tro-
jana Lądek-Zdrój 4:3.  Dwie 
bramki dla Zielono-Czer-
wonych zdobył Dominik 
Tłuścik, który wykorzystał 
podania Piotra Chałupki, 
oraz Roberta Kubowicza, 
a kolejne dwie bramki do-
łożył Rafał Lipiński, który 
najpierw skutecznie wyko-
rzystał rzut karny podyk-
towany za faul na Łukaszu 
Samcu, a później w 95 
minucie spotkania wyko-
rzystał zagranie Roberta 
Kubowicza i zapewnił jed-
linianom komplet punktów 
- informowali przedstawi-
ciele klubu z Jedliny.

Zdrój Jedlina Zdrój - Tro-
jan Lądek Zdrój 4:3 (2:0)

3’ 40’ Tłuścik, 60’ (k) 
90+5’ Lipiński - 58’ Sko-
wron (k) 81’ Michał Poświ-
tajło, 83’ Marcin Poświtajło 

JZ

Gospodarze grali tego 
dnia bardzo ambitnie, po-
kazując, że wiosna w ich 
wykonaniu może być zde-
cydowanie lepsza. 

“Na zakończenie rundy 
jesiennej wygrywamy ze 
Stanowicami. Gole strzela-
li Rzeczkowski i Kaźmier-
czak”.

Takim komunikatem 
przedstawiciele klubu po-
informowali swoich sym-
patyków o wygranej Włók-
niarza. Krótko zwięźle i 
na temat. Goście pomimo 
kilku dogodnych okazji nie 
potrafili przechylić zwy-
cięstwa na swoją stronę. 
Dodatkową atrakcją spot-
kania były bramki. Szcze-
gólnej urody gol Mateusza 
Kaźmierczaka będzie przez 

fanów futbolu długo oma-
wiany.

Włókniarz Głuszyca - 
Herbapol Stanowice 2:1 
(1:1)

31’ Rzeczkowski, 71’ M. 
Kaźmierczak - 28’ Białecki 

JZ

Stalowe nerwy Zdroju
Piłkarze Zdroju Jedlina Zdrój rozgrywają zaległe spotkania ligowe. W sobotnim pojedynku 14 kolejki z Trojanem Lądek 

Zdrój, można było emocjonować się grą od pierwszej do ostatniej minuty spotkania.

Gladiatorzy sprawili niespodziankę
Herbapol Stanowice przyjechał do Głuszycy po komplet punktów. Dobra postawa w poprzednich spotkaniach sugerowała, 

że osiągnięcie celu nie powinno być problemem, ale… piłka nożna to sport, który kochamy właśnie za takie niespodzianki.

Emocji nie zabrakło
W ostatnim akcencie rozgrywek piłkarskich w naszym mieście, zajrzeliśmy na boisko Podgórza Wałbrzych, które 

zmierzyło się z Sudetami Dziećmorowice. Drużyny rywalizowały ze sobą w przenikliwym zimnie, ale stworzyły 
widowisko, w którym emocji nie zabrakło. 

Obie drużyny stara-
ły się grać piłką szybko, 
co na zmrożonym boisku, 
przy porywistym wietrze 
i bardzo niskiej tempera-
turze graniczyło z cudem. 
Po kilkunastu minutach 
spotkania delikatną prze-
wagę uzyskali gospodarze, 
którym udało się stworzyć 
kilka groźnych sytuacji pod 
bramką Marcina Byry. 

Zespół z Dziećmorowic 
nie ograniczał się jednak 
tylko do kontr. Próby w 
miarę możliwości otwartej 

gry i bardzo dobrej posta-
wy Osieckiego czy Chomy  
zasługują niewątpliwie 
na uznanie. Wspomnieć 
też należy, że kilkukrotnie 
zrobiło się groźnie w polu 
karnym Rafała Koszyki.
Ostatecznie pomimo wielu 
prób i kilku genialnych in-
terwencji golkipera gości, 
bramek nie zobaczyliśmy 
i drużyny podzieliły się 
punktami.

Podgórze Wałbrzych - 
Sudety Dziećmorowice 0:0

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Tomasz  
Nazwisko: Kądziołka 
Data urodzenia: 15 marca 1974 roku
Pseudonim sportowy (trenerski):  brak
Klub: 1PKO Praha
(Praski Klub Pływaków Całorocznych) 

Największy dotychczasowy sukces?
Za swój największy sukces uważam ukończenie Iron 
Man’a, czyli triathlonu na długim dystansie – chodzi 
o pływanie na 3.8 km, jazdę na rowerze na 180 km 
oraz bieg na 42 km. W kulturystyce klasycznej zająłem 4. miejsce na Mistrzostwach 
Polski. Niedawno zaś, w I edycji Pucharu Polski w pływaniu zimowym, które odbyło 
się w Januszkowicach w pobliżu Kędzierzyna-Koźla, wywalczyłem 4. miejsce na dy-
stansie 500 m., a zarazem 1. miejsce w mojej kategorii wiekowej. Z wcześniejszych 
sukcesów nie mogę nie wspomnieć również o rekordzie przejechanych kilometrów 
na rowerze w ciągu dnia, który wyniósł 342 km. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Imponuje mi triathlonista Jerzy Górski. Powstała o nim książką oraz film pt., „Naj-
lepszy”, w których opowiada o dramacie narkomanii, wyjściu z nałogu, a potem o 
wyjątkowych sukcesach w triathlonie na najdłuższych dystansach. Co prawda nie 
miałem okazji go jeszcze poznać, ale za miesiąc jadę na zawody do Głogowa, które 
organizuje jego grupa, więc niewykluczone, że uda mi się z nim spotkać. 
Dlaczego sporty ekstremalne?
Od 9 roku życia zawsze trenowałem jakąś dyscyplinę w jakimś klubie. Zaczęło się 
od piłki nożnej, potem lekkoatletyka, karate i moje zainteresowania turystyką ro-
werową – najdalej dojechałem do Bułgarii. A dlaczego sporty ekstremalne? Pytanie 
nieco przewrotne, bo dla mnie sporty ekstremalne to jedzenie czipsów (śmiech), a 
sporty, które uprawiam, wymagają jedynie pewnej dyscypliny, systematyczności i 
przełamywania się. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim głównym celem jest wysoka kondycja i zadowolenie z życia, a sport właśnie 
do nich się przyczynia. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Lojalność piłkarza
W dzisiejszym wpisie odejdę na 
moment od bieżących wydarzeń, 
choć ze względu na aktualną sytu-
ację Arkadiusza Milika w Napoli, nie 
jest to tekst zupełnie abstrakcyjny. 
Chcę podzielić się swoją opinią na 
temat zawodników, którym kończą 
się kontrakty i którzy nie zamierzają 
ich przedłużać oraz generalnie na 
kwestię przywiązania do barw klu-
bowych.
Od razu zaznaczę, że co do zasady 
jestem przeciwnikiem „karania” pił-
karzy odsyłaniem do rezerw, „klu-
bów Kokosa” i innych podobnych 
praktyk, w sytuacjach gdy dany 
zawodnik nie chce przedłużać kon-
traktu z klubem. Jak wiadomo, we-
dług przepisów prawa piłkarskiego 
od czasów słynnej sprawy Bosmana 
i późniejszych regulacji bedących 
tego konsekwencją, każdy piłkarz 
już na pół roku przed końcem obo-
wiązującego kontraktu może nego-
cjować i podpisać umowę z nowym 
klubem, która wejdzie w życie po 
wygaśnięciu obowiązującej z klu-
bem dotychczasowym. Tym samym 
ostatnie okno transferowe w trakcie 
obowiązywania kontraktu danego 
zawodnika to też ostatnia szansa 
dla klubu, aby z piłkarzem kontrakt 
przedłużyć lub sprzedać go do in-
nego klubu. W sytuacji, gdy do tego 
nie dochodzi, bo zawodnik jest już 
dogadany z innym klubem lub nie 
porozumiał się z dotychczasowym 
co do np. wysokości kontraktu, bar-
dzo często trenerzy, za zgodą lub 
wytycznymi zarządu, odsyłają takie-
go piłkarza do rezerw, nie zgłaszają 
do rozgrywek itp. (patrz Arkadiusz 
Milik). Tym samym piłkarz na całą 
rundę wypada z gry. Zawsze w ta-
kich przypadkach zastanawiam się 
jaki to ma sens? Pomijam ekstre-
malne sytuacje, gdy sam piłkarz 
wobec obecnego pracodawcy nie 
zachowuje się fair, ale gdy po prostu 
nie chce grać dłużej w tym klubie po 
wygasnięciu kontraktu, to dlaczego 
klub miałby mu utrudniać karierę, 
skazując go na półroczną banicję? 
Jeżeli zawodnik deklaruje chęć wy-
pełnienia kontraktu i w pełni pro-
fesjonalne podejście do treningów 
i meczów, to dlaczego miałby być 
wykluczany z drużyny? Często tłu-
maczy się to brakiem szacunku dla 
barw klubowych, traktowaniem go 
instrumentalnie itd. Ja nie uderzał-
bym jednak w tak doniosłe nuty. Pa-
miętać trzeba, że dla 99% piłkarzy 
futbol to jest normalna praca i pój-
dą grać tam, gdzie im więcej zapłacą 
i nie należy ich za to potępiać. Oczy-
wiście są pewne sytuacje, gdy przej-
ście, zwłaszcza do największego ry-
wala, może wzbudzać kontrowersje. 
Jednak jeżeli zawodnik od początku 
stawia sprawę jasno, że dany klub 
jest dla niego tylko etapem, ale 
przez cały okres obowiązywania 
kontraktu da od siebie 110% to nikt 
nie powinien mieć pretensji, gdy w 
którymś momencie będzie chciał 
odejść i nie można też od zawodni-
ków wymagać aby przychodząc do 
klubu, ślubowali mu wierność do 
końca kariery.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Tak ma być! Mamy lidera!
W zaległym spotkaniu koszykarze Górnika Trans.eu nie dali żadnych szans ekipie z Pruszkowa. W środowym meczu wałbrzy-

szanie zwyciężyli na wyjeździe 80:58, dzięki czemu wskoczyli na 1. miejsce w tabeli I ligi. 

Tylko do przerwy gospo-
darze potrafili nawiązać 
w miarę wyrównaną wal-
kę z biało-niebieskimi. To 
„w miarę” oznacza, iż na 
półmetku przyjezdni pro-
wadzili 37:32. Po zmianie 
stron wałbrzyski walec 
wręcz przejechał się po 
miejscowych. Świetnie spi-
sywał się Kamil Zywert, któ-
remu w zdobywaniu punk-
tów wtórował najlepszy 
strzelec I ligi – Krzysztof Ja-
kóbczyk. Do tego nasi zdo-
minowali walkę na tabli-
cach - w zbiórkach bowiem 
zwyciężyliśmy 41:34, na 
co złożyły się udane inter-
wencje Damiana Cechnia-

ka, Bartłomieja Ratajczaka, 
ale również i Jakóbczyka. 
Po 30 minutach chłopcy 
Grudniewskiego wygrywali 
w Pruszkowie 61:45, stąd 
w ostatniej kwarcie na par-
kiecie pojawił się chociaż-
by Mateusz Podejko, który 
dołożył swoje 4 „oczka” do 
końcowej wygranej Górni-
ka Trans.eu. Nasi zwyciężyli 
80:58 i awansowali na fotel 
lidera, który mamy nadzie-
ję obronią w jutrzejszym 
spotkaniu na wyjeździe z 
Pogonią Prudnik.   

I liga
VI kolejka (zaległa)

Elektrobud-Investment 
ZB Pruszków – Górnik Trans.
eu Wałbrzych 58:80 (19:17, 
13:20, 13:24, 13:19)

Górnik Trans.eu: Zywert 
19, Jakóbczyk 18 (2x4), 
Malesa 15, Ratajczak 8 (2), 
Cechniak 6, Bojanowski 
5 (1), Podejko 4, Durski 3, 
Wróbel 2, Koperski. Trener: 
Łukasz Grudniewski 

„Siódemka” na koncie 
Basketu

Po raz siódmy w obec-
nym sezonie koszykarze 
MKS-u Basket Szczawno-
-Zdrój zanotowali komplet 
punktów. W VIII kolejce 
III ligi podopieczni trene-
ra Bartłomieja Józefowi-
cza pewnie pokonali na 
wyjeździe Chrobrego XXI 
Kłodzko 91:71. Patrząc na 
statystyki spotkania moż-
na powiedzieć, iż był to te-
atr dwóch aktorów. Mowa 
o Mateuszu Podejko oraz 
Marcinie Jeziorowskim, 
którzy łącznie zdobyli 50 
punktów, a więc ponad po-
łowę końcowej zdobyczy 
szczawieńskiego zespołu. 

Kolejnym rywalem „Mi-
neralnych” będzie w sobot-
nie popołudnie UKS SMS 
Karpacz. I choć w sporcie 
wszystko jest możliwe, to 
jednak wydaje się, iż naszą 
drużynę czeka koszykarski 
spacerek. Rywal bowiem 
zamyka ligową tabelę, a 
jego dorobek to zaledwie 
jedno zwycięstwo w ośmiu 
meczach. Dla porównania 
MKS Basket plasuje się na 
2. miejscu klasyfikacji z 
zaledwie jedną porażką na 
koncie. Początek o godzi-
nie 13.

III liga
VIII kolejka
Chrobry XXI Kłodzko 

– MKS Basket Szczawno-
-Zdrój 71:91 (24:21, 15:25, 
15:15, 17:30)

MKS Basket: Podejko 30 
(1x3), Jeziorowski 20, Ni-
ziński 15 (1), Kołaczyński 
11, Stankiewicz 9 (1), Krzy-
miński 3 (1), Makarczuk 2, 
Kaczuga 1, Bedla, Sulikow-
ski, Frankiewicz. Trener: 
Bartłomiej Józefowicz

Bartłomiej Nowak

To jest bez wątpienia rok Kingi oraz Angeliki Mięgoć. O 
niedawnych sukcesach bliźniaczek podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski już informowaliśmy, ale to nie wszystko 
w wykonaniu reprezentantek Imperium Boxing Wałbrzych. 
W ostatnich bowiem dniach podopieczne trenerów Sadło-
nia oraz Burzyńskiego sięgnęły po najważniejsze tytuły Mi-
strzostw Polski Seniorek. 

Rok bliźniaczek Choć zgodnie z kalendarzem 
chińskim obecny rok jest rokiem 
Bawoła, to my bez większego 
nadużycia możemy go nazwać 
rokiem bliźniaczek, a konkretnie 
sióstr Kingi i Angeliki Mięgoć. 
Przypomnijmy, w połowie paź-
dziernika wałbrzyszanki uplaso-
wały się na dwóch pierwszych 
stopniach podium Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski U-23 w 
Grudziądzu. Złoto wywalczyła 
Angelika, a srebro przypadło w 
udziale Kindze. Co ciekawe, sio-
stry nie chciały rywalizować ze 
sobą, stąd o końcowej klasyfikacji 
Mistrzostw Polski musiał zadecy-
dować trener Krzysztof Sadłoń, 
który rzucając monetą wskazał na 
triumfatora kategorii 48 kg. 

Rozegrane w Wałczu listopa-
dowe Mistrzostwa Polski Senio-
rek potwierdziły dominację za-
wodniczek Imperium Boxing na 

krajowym ringu we wspomnianej 
kategorii wagowej. Po zwycię-
skich eliminacjach wałbrzyszanki 
zameldowały się w finale impre-
zy, ale i tym razem zrezygnowa-
ły z siostrzanej walki, tak więc o 
tytule ponownie musiał zadecy-
dować „los”. Ostatecznie złoto 
trafiło na konto Kingi, a srebrny 
medal wzbogacił dorobek o mi-
nutę młodszej Angeliki. Efekt 
doskonałej postawy sióstr to 
nie tylko wspomniane medale, 
ale również wygrana Imperium 
Boxing Wałbrzych w klasyfikacji 
drużynowej mistrzostw. Warto 
przy tym podkreślić, iż seria wy-
jątkowych sukcesów naszych pań 
nie przeszła niezauważona przez 
Polski Związek Bokserski, który 
powołał utalentowane siostry do 
młodzieżowej Kadry Narodowej 
współpracującej z seniorkami. 

Bartłomiej Nowak 
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Usiadłem przed komputerem i 
zdecydowałem myśleć, że pisanie 
tego tekstu jest proste. 

„Pójdzie mi szybciej, a dobre 
nastawienie, zdaniem psycholo-
gów, otworzy mi umysł na moż-
liwości, których normalnie bym 
nie zobaczył, bo schowałyby się 
jak surykatki wystraszone rykiem 
lwa.”

Nie wiedziałem czy surykatki i 
lew to zwierzęta tej samej bajki, 
kraju, kawałka dzikiej ziemi.

A im bardziej myśli przypomi-
nały te surykatki, a cała przestrzeń 
lwa, tym bardziej psychologia tra-
ciła na wartości. Nie pomogło.

Może dlatego, że - nie wiedząc 
do ilu osób lub czy do kogokol-
wiek ten tekst dociera - i tak czuję 
wagę i misję każdego zdania. Ba-

rani, zbędny, mrożący dynamikę 
romantyzm. 

Może dlatego, że nic nie jest 
proste tylko obrzucamy ciężką 
magią wchłanianą truciznę i jakoś 
to działa, bo konsekwencją teraz 
jest mała niestrawność, ale i tak 
poumieramy.

I tak nie było proste głosowanie 
mieszkańców na projekt muralu. 
Nie chodzi o niepewność, który 
wygra, bo wiadomo że niebiesko-
oka, uśmiechająca się twarz, co 
tylko przez bycie twarzą tworzy 
w mózgu burzę neuronów, czyli 
ziemniaki, kotlet i surówka. Pro-
stota przekazu i oczywistość - nic 
„do myślenia”, zużycia kalorii. 

Wątpliwa okazała się tej twarzy 
oryginalność. A to wywołało bu-
rzę w internecie. Och jak zacierali 
ręce wyposzczeni gderacze, och 
jak dużo mówi się o sztuce i się o 
niej wie. 

To dobrze jak dużo mówi się o 
sztuce.

Nie było proste patrzeć na ro-
gaty manifest „Szaniawskiego” 
o niesprawiedliwości żałosnych 
„strategii” wielkich taktyków pan-
demicznej Rzeczypospolitej, jak 
rozpływał się w powietrzu, przez 
sekundę tylko niesiony szeptami 
najbliższych fanów.

Idą święta. Jest co jeść. Jeste-
śmy, tkwimy.

Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju

Jest nowa świąteczna płyta
„Betlejem w Szczawnie-Zdro-

ju” to tytuł nowej płyty świątecz-
nej, która powstała z inicjatywy  
Teatru Zdrojowego w Szczaw-
nie-Zdroju i ma ukazać się na 
początku grudnia. Jej produkcją 
muzyczną  zajął się dyrektor tea-
tru Mirosław Kowalik, natomiast 
Teatr Zdrojowy, jako instytucja, 
jest producentem wykonaw-
czym.

Płyta to wspólne dzieło wielu 
artystów i pasjonatów muzyki. 
W jej nagraniu wzięli udział: ze-
spół LIKO MAX BAND, w skład 
którego wchodzą muzycy ze 
Szczawna-Zdroju, Wałbrzycha 
i regionu wałbrzyskiego, dzie-
ci z chóru „Fantazja” z Miejskiej  
Szkoły Podstawowej w Szczaw-
nie-Zdroju prowadzonego przez 

Katarzynę Francuziak, burmistrz 
Marek Fedoruk, radni i urzędnicy 
Gminy Szczawno-Zdrój, a także 
przedstawiciele mieszkańców, 
seniorów i przyjaciół Szczawna 
- Zdroju.

- Święta Bożego Narodzenia 
są wyjątkowym  czasem, kiedy 
ludzie podają sobie ręce, składa-
ją życzenia i wspólnie śpiewają 
kolędy. Nagrana została  płyta, 
która ma nas zbliżyć do  siebie i 
dać radość tym, którym będzie 
po drodze – mówi o nowej  pły-
cie dyrektor Teatru Zdrojowego 
Mirosław Kowalik.

Do współpracy przy nagraniu 
płyty zaproszono m.in. takich 
artystów jak Ernest Bryll, Mar-
cin Pospieszalski, Jan Trebunia-

-Tutka, Joanna Fesler czy Adam 
Lemańczyk.

Utwory zaaranżowali: Mieczy-
sław Noskowiak, Paweł Kociub-
ski i Marcin Pospieszalski.

Większość materiału muzycz-
nego nagrało M:23 Studio w Wał-
brzychu.

Część pracy wykonano w Stu-
diu Programu Trzeciego Polskie-
go Radia im. Agnieszki Osieckiej 
i w Waras Studio w Zaskalu.

Całość zgrał i zmasterował Ja-
cek Gładkowski, m.in. realizator 
Polskiego Radia w Warszawie.

Płytę  będzie można  kupić 
w biurze Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie-Zdroju i w wybranych 
sklepach internetowych.

Oprac.
Anna Waligóra - Stupnicka

REKLAMA R0585/20

Przeszłość jest w cenie
Moda co jakiś czas lubi zataczać 

koło, powracać, odnosić się do 
tego, co już było. Słowem - ubó-
stwia przeszłość, dlatego nie roz-
paczajmy z powodu zamykanych 
sklepów i braku setnej sukienki, 
tylko otwórzmy szafę mamy, babci, 
starszej siostry i tam poszukujmy 
inspiracji na nowy-stary świątecz-

ny look. Styl vintage pokochały 
gwiazdy na całym świecie - weźmy 
zatem przykład z aktorki Natalie 
Portman, której oscarowa kreacja 
od Diora powstała w 1954 roku i 
odkryjmy (znów!) piękno dawnych 
wzorów, krojów czy falban

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0588/20

REKLAMA R0586/20

KUPIĘ

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

PRACA

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

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

(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: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płyt-
ki, łazienki, remonty mieszkań. 
Działalność jednoosobowa. Tel. 
660 948 158
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWIDRZWI
już od 950zł już od 950zł 
z montażemz montażem

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta
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