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Barbórkowe święto

temat tygodnia str. 4

Kładka na Cisy

Nowy prezes Aqua - Zdrój

wydarzenia str. 5

Studio Espresso
z Jerzym Mazurem

Jeśli dawno nie byliście na ruinach zamku Cisy, to warto się tam
wybrać. Teraz jest bezpieczniej i
wygodniej. A wszystko za sprawą
nowej kładki. Pierwszego grudnia oficjalnie otwarto „pomost”,
dzięki któremu można wejść do
ruin. Koszt budowy wyniósł około 93 000 złotych.
Nowa kładka jest bardziej wytrzymała, powstała bowiem z takich mateREKLAMA

rozmowa str. 6

Po pierwsze, dobra zabawa
sport str. 12-13

riałów jak stal, modrzew czy dąb. Leśni
piechurzy wiedzą, że poprzedni pomost prowadzący do ruin został rozebrany pięć lat temu. Powodem rozbiórki był jego bardzo zły stan techniczny.
Miłośnicy tego obiektu, chcąc go zwiedzić, często korzystali z niebezpiecznego podejścia. Lasy Państwowe, będące
prawnym włodarzem historycznego
terenu musiały zatem dokonać demontażu konstrukcji. Jednak dzięki

realizacji zadania pod nazwą „Budowa
kładki na istniejących podporach stanowiącej dojście do ruin Zamku Cisy,
budowa (montaż) pochwytu w przejściu w ruinach zamku, w obrębie szlaku turystycznego” udało się postawić
nowe i bezpieczne dojście. Inwestycja
nie byłaby możliwa bez współpracy
pomiędzy Stowarzyszeniem „Partnerstwo wokół Trójgarbu”, Państwowym
Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Wałbrzych z
siedzibą w Boguszowie Gorcach, Gminą Stare Bogaczowice oraz Gminnym
Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w
Starych Bogaczowicach. Warto podkreślić, że zadanie dofinansowane zostało
ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” na
lata 2014-2020. W pozostałej części
kosztów partycypowały wyżej wymienione strony partnerstwa.
Red./IB
Foto: Gmina SB
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Mirosław Kowalik

dyrektor Teatru Zdrojowego w Szczawnie Zdroju, jednocześnie
basista zespołu Raz Dwa Trzy.
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Imieniny:
Barbary, Krystiana

„Powodzenie dzieli Polaków, bieda zbliża, nieszczęście - łączy.”
Józef Bułatowicz
Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

BARBÓRKA

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

3OC
Sobota
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SOBOTA

Historia nowej płyty świątecznej, której jesteś producentem muzycznym, nie jest
wcale taka prosta.
W Teatrze Zdrojowym wymyśliliśmy konkurs na tekst piosenki dziecięcej. Te teksty pisały
nie tylko dzieci. Pisali je rodzice,
babcie, dziadkowie, opiekunowie. W jury konkursowym byli
Anna Dymna, Ernest Bryll jako
przewodniczący i Adam Nowak.
Wybrali 17 utworów. Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu
werdyktu, chcieliśmy zorganizować specjalną uroczystość,
podczas której moglibyśmy
wręczyć nagrody i dyplomy.
Potem miała rozpocząć się praca nad płytą złożoną właśnie
z tych tekstów. Płyta miała się
ukazać pod koniec tego roku. W
nagraniu poza znanymi artystami, których zaczęliśmy zapraszać, miały wziąć udział dzieci
ze Szczawna, okolic Szczawna,
z regionu wałbrzyskiego. Tymczasem Covid wszystko nam
pozmieniał, bo ogłoszenie werdyktu odbyło się już w czasie
pandemii, niestety online, w
związku z czym nic się już nie
wydarzyło. Dzisiaj wygląda to
tak: konkurs jest rozstrzygnięty, pracujemy nad muzyką, ale
nie mogliśmy i nadal z przyczyn oczywistych nie możemy
nagrywać z dziećmi. Zbyt dużo
specyficznej pracy by to wymagało, jak na czas pandemii.
Płyta z kolędami okazała
się bardziej możliwa do realizacji?
Już wcześniej stwierdziłem,
że przy tej okazji dobrze by
było, żeby Lico Max Band nagrał płytę kolędową, tak aby na
święta mieć dodatkowy prezent. Muzycy zaczęli pracę nad
płytą - jeździli do m23 studio
należącego do Bartka Miszczyka i nagrywali. To co Liko Max
Band nagrał w studiu, wyprodukowałem muzycznie, dodatkowo zapraszając gości, i popracowałem nad materiałem.
I wyszła z tego całkiem niezła płyta.

Tak myślę, skoro takie osoby
jak Ernest Bryll, Marcin Pospieszalski czy Jan Trebunia – Tutka zgodziły się być na okładce
z nami, gdzie jest Liko Max
Band, mieszkańcy, przyjaciele
Szczawna Zdroju i nasi goście.
Trzeba tu przy okazji podkreślić
udział zespołu Liko Max Band,
bez którego byśmy nie ruszyli.
Bo to oni zagrali koncert kolędowy, który pięknie się ułożył.
Dzięki nim miałem bazę, nie
musiałem szukać muzyków.
Bardzo mi pomogli i będą pomagać nadal, bo są to ludzie
twórczy i chętni do współpracy.
Co jest na płycie? Jaka muzyka?
To jest płyta świąteczna, to są
tradycyjne kolędy i pieśni świąteczne. Ernest Bryll czyta trzy
swoje wiersze - jest to poezja o
Świętach Bożego Narodzenia.
Do dwóch muzykę napisał Marcin Pospieszalski. Trzecia rzecz
to tradycyjna kolęda zagrana
przez Darka i Czarka Futymę, na
tle której Ernest Bryll czyta swój
trzeci świąteczny wiersz. Resztę utworów zagrał Liko Max
Band, aranżacje napisali Paweł
Kociubski i Mietek Noskowiak.
Dobarwiliśmy te aranżacje pomysłami Marcina Pospieszalskiego i Adama Lemańczyka
- pianisty jazzowego, uznanego już aranżera i kompozytora,
który pracuje np. z Mietkiem Szcześniakiem i który, nawiasem
mówiąc, jest też wykładowcą
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Złamaliśmy też trochę
muzykę big bandową Liko Max
Bandu, kierując ją w pewną lekkość. Zostały elementy jazzu,
takie typowo bandowe, ale jest
też trochę złamań w kierunku
nostalgii, melancholii i poetyckości – tak bym to określił. Płyta jest przy tym dynamiczna i
jednocześnie bardzo klimatyczna, czasami wręcz rozrywkowa.
Chodziło o to, żeby prócz tego
co już jest, jeszcze się coś dodatkowo muzycznie wydarzyło
i tak się stało..
Bardzo dziękuję za rozmowę,
Anna Waligóra - Stupnicka
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Imieniny:
Kryspina, Saba

PONIEDZIAŁEK

Dzień Ninja

10:00 – 16:00 Inauguracja „Parowozowni Świętego
Mikołaja”. Wystawa stała taboru kolejowego na otwartej przestrzeni. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku,
Jaworzyna Śląska
16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych
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6

NIEDZIELA

Imieniny:
Mikołaja, Nikoli
ŚW. MIKOŁAJA
(MIKOŁAJKI)

10:00 - 10:15 Spotkanie z Mikołajem – online – Stara
Kopalnia, 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, Palmiarnia, Wałbrzych

1OC
-1OC
Niedziela Poniedziałek
Imieniny:
Ambroży,
Marcin
Międzynarodowy Dzień
Lotnictwa Cywilnego

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

GRUDZIEŃ

8

WTOREK

Imieniny:
Marii, Wirgiliusza
Dzień Kupca

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

Międzynarodowy Dzień
Medycyny Weterynaryjnej
16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

ŚRODA
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CZWARTEK

Imieniny:
Julii, Daniela
Światowy Dzień Futbolu

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

Żarów

Uczniowie przygotują paczki
Uczniowie klasy 7B ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie wspólnie z rodzicami i
gronem pedagogicznym zbierają dary na świąteczne paczki dla
dzieci z Domu Dziecka w Jeleniej
Górze.- Zbieramy pieniążki na
paczki dla dzieci z Domu Dziecka
Nadzieja nr 1 w Jeleniej Górze. Są
REKLAMA

tam maluchy już od 3 roku życia.
Dzieciaczków jest 19, chłopcy i
dziewczynki, które bez wsparcia
bliskich mogą liczyć tylko na nas.
Pieniążki będą przeznaczone na
wymarzone paczki mikołajowe
i świąteczne oraz na zakup tak
niezbędnych rzeczy jak ręczniki,
sztućce, bielizna czy czapki. OtR0593/20

wórzmy serca i sprawmy, by te
święta stały się dla nich wyjątkowe – piszą organizatorzy zbiórki
ogłoszonej na portalu zrzutka.pl
Można też przynosić słodycze,
gry i zabawki (nowe!) do Szkoły
Podstawowej w Żarowie przy
ul. Piastowskiej 10 w godz. 8.0014.00 do dnia 18 grudnia 2020 r.
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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sekund

Pandemia nauczyła nas oszczędzać

Wałbrzych
Pechowa „siódemka”

Początek grudnia okazał się
niezwykle pracowity dla policjantów dbających o porządek
na drogach. Funkcjonariusze z
Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego zatrzymali w naszym
mieście oraz regionie łącznie aż
siedmioro przestępców drogowych. Jeden z dwojga nietrzeźwych kierujących próbował
motorowerem uciec mundurowym. Kompletnie pijana kobieta skończyła natomiast swoją
przygodę z jazdą w przydrożnym rowie. Pozostała piątka
zatrzymanych mężczyzn miała
m.in. cofnięte uprawnienia do
kierowania pojazdami lub aktualnie obowiązujące zakazy sądowe prowadzenia pojazdów.
Źródło informacji: www.walbrzych.policja.gov.pl

Boguszów- Gorce
Dodatkowy kurs linii nr 2

Od 1 grudnia 2020 r. uruchomiony został dodatkowy kurs
autobusu linii nr 2 z Wałbrzycha do pętli w Boguszowie-Gorcach.
Autobus odjeżdża z przystanku Sokołowskiego (szpital) o g.
22.31.
Na przystanku Nowy Świat - Pl.
Grunwaldzki jest o godz. 22.52.
Na końcowy przystanek w Boguszowie - Gorcach - pętla autobusowa przy ul. R. Traugutta
przyjeżdża o godz. 23.21.
Jednocześnie od dnia 1 grudnia
2020 r. do rozkładu jazdy zostały
wprowadzone przystanki przy
drodze powiatowej nr 3366D w
Boguszowie-Gorcach, ul. Kosynierów – Leśna 96 (przystanki:
nr 10-01 prawa strona drogi, nr
09-01 lewa strona drogi).

REKLAMA

Informacje 3

od 18 lat
razem z Wami

Według portalu bankier.pl, w czasie kryzysu związanego z Covid-19, Polacy ograniczyli
swoje wydatki – w tym nadmierny konsumpcjonizm. Czy te nawyki zostaną z nami na stałe?
Świąteczna gorączka
Niedawno ponownie otwarte zostały galerie
handlowe - na portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia tłumów i kolejek z wnętrz sklepów
wielkopowierzchniowych. Doskonale to rozumiem,
bo dość długo tych zakupów bezpośrednio zrobić
nie mogliśmy, a zbliżają się Święta. Za nami również
słynne dni promocji i przecen - Black Friday (czarny
piątek) oraz Cyber Monday (cyber poniedziałek).
To dwie okazje, w ostatnich latach wykorzystywane do marketingu i promocji produktów i usług .
To również czas wzmożonych reklam ze słynnym
-20%, -30%.
Wydajemy mniej
Okazuje się, że te parę miesięcy pandemii spowodowało ograniczenie naszego konsumpcjoni-

zmu, który rozumiem jako kupowanie rzeczy, które nie są do końca naszą pierwszą potrzebą. 1/3
Polaków zrezygnowała ze zbędnych wydatków.
Zaczęliśmy bardziej planować zakupy spożywcze,
a także kupujemy mniej ubrań. W końcu mamy
mniej okazji żeby uczestniczyć w życiu społecznym
i towarzyskim. Spadła również sprzedaż elektroniki
i domowego AGD.
Oszczędności jako filar bezpieczeństwa
Przyczyny tego stanu upatruję zarówno w zmianie naszego stylu życia, na przykład spędzania
większości czasu w domu, jak również w zmianie
naszego podejścia do oszczędzania. Nadejście wirusa spowodowało konieczność zabezpieczenia się
przed niepewną przyszłością. Kryzys wielu przedsiębiorstw oraz branż spowodował, że wiele ludzi
zostało odciętych od stałych źródeł dochodów.
Oszczędzanie stało się konieczne, w tym budowanie tak zwanej poduszki bezpieczeństwa w postaci
zapasowych środków w razie wystąpienia alarmowej sytuacji. A żyjemy w niepewnych czasach.
Wracając do wielkich promocji i ofert na Black
Friday - z jednej strony to dobra okazja na zakupy
prezentów dla najbliższych, a nawet na sprawienie
sobie przyjemności. Z drugiej, zapewne część z nas
podchodzi już do tego z większym dystansem. Bo
okazuje się, że jesteśmy w stanie funkcjonować bez
wielu przedmiotów, ubrań i rzeczy, które kiedyś regularnie kupowaliśmy.

Wypadek rowerzysty
1 grudnia w godzinach porannych na Podzamczu doszło
do wypadku z udziałem rowerzysty. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że prowadzący
samochód osobowy 38-letni
boguszowianin,
wyjeżdżając z ulicy Fortecznej na aleję
Podwale, nie zauważył będą-

cego już na przejeździe dla
rowerów rowerzysty i potrącił
go.
50-letni poszkodowany z
obrażeniami głowy trafił do
szpitala. Okazało się, że kierujący samochodem osobowym
miał w 2019 roku decyzją Starosty Powiatu Wałbrzyskiego
R0594/20

cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wydany
w tym samym roku przez Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu zakaz
prowadzenia pojazdów. Teraz
za popełnione przestępstwa
38-letniemu mężczyźnie grozi 5
lat więzienia.
Źródło informacji:
http://www.walbrzych.policja.gov.pl
REKLAMA

sekund
Wałbrzych
„Trzeźwy poranek”

Pod takim hasłem przeprowadzono kolejne działania służące wyeliminowaniu z ruchu
drogowego kierowców spożywających alkohol. Tym razem sprawdzano rejon skrzyżowania ulicy Piotrowskiego
z Orkana w Wałbrzychu oraz
ulicę Bystrzycką w Dziećmorowicach. Mundurowi skontrolowali 220 osób. Wszystkie
były trzeźwe. Brawo! Przypomnijmy, że za popełnienie
przestępstwa jazdy w stanie
nietrzeźwości każdego kierującego czeka wysoka grzywna, a sąd może ukarać sprawcę dodatkowo długotrwałym
zakazem kierowania pojazdami, a także karą pozbawienia
wolności do lat 2.
Źródło informacji: www.walbrzych.policja.gov.pl

Świdnica
Bądźmy widoczni!

Każdemu uczestnikowi ruchu
drogowego powinna towarzyszyć świadomość tego, że
bezpieczeństwo na drodze w
dużej mierze zależy od dobrej
widoczności. Szczególnie o tą
widoczność należy zadbać w
okresie jesienno-zimowym,
kiedy to szybko robi się ciemno, a warunki pogodowe nie
sprzyjają ani brawurze ani
pośpiechowi. Świdniccy policjanci po raz kolejny apelują
zatem do pieszych i do rowerzystów o rozwagę i o korzystanie z elementów odblaskowych. Dzięki nim unikniemy
wypadków i możemy uratować czyjeś życie.
Źródło informacji: www.swidnica.policja.gov.pl
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4 Temat tygodnia

Barbórkowe święto
4 grudnia to dzień, w którym upamiętniamy Świętą Barbarę. Choć dziś w czasach pandemii koronawirusa zabraknie tradycyjnych uroczystości, tak ważnych również w tradycji wałbrzyszan, to warto
wspomnieć genezę ich powstania.
Święta Barbara
Pochodziła z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Miasto to
położone było na terenie obecnego Libanu. W dorastającym
okresie swojego życia została
wysłana na naukę do Nikomedii w Turcji, gdzie, przebywając
w tym mieście, zetknęła się z
chrześcijaństwem. Wkrótce Barbara przyjęła chrzest i stała się
gorliwą wyznawczynią nowej religii. Kiedy dowiedział się o tym
jej ojciec, rozgniewał się i wydał
ją rzymskim żołnierzom. Barbara
została wtrącona do więzienia,
ale nie wyrzekła się swej wiary. W
konsekwencji wierność chrześcijaństwu przypłaciła życiem poprzez ścięcie mieczem. Po egzekucji dziewczyny jej ojciec został
śmiertelnie rażony piorunem.
Wydarzenie to zinterpretowano
jako karę za wydanie córki Rzymianom. W konsekwencji Barbara po kanonizacji została patronką osób szczególnie narażonych
na wybuchy i nagłą śmierć, w
tym górników, hutników, rybaków i żołnierzy. 4-go grudnia
w Kościele Katolickim, a 17-go
grudnia w Cerkwi Prawosławnej

obchodzone jest wspomnienie
żyjącej w III wieku św. Barbary.
Ciekawostki związane z samym świętem
Jak podają źródła, na samym
początku Barbórka była wyłącznie uroczystością religijną.
Już w średniowieczu, w dniu
wspomnienia świętej, nie wolno było pracować, a od 1800
roku wprowadzono w Europie
specjalne, związane z 4 grudnia
zwyczaje. Wśród nich wyróżnijmy m.in. zrywanie tak zwanych
gałązek św. Barbary, którymi
mogły być gałązki wiśni lub forsycji oznaczające dobrobyt. Z
kolei w kopalni Rauris w Alpach
austriackich 4-go grudnia górnicy otrzymywali od ludzi tzw.
chleb św. Barbary. Wypiekany
był on z ciasta piernikowego. W
innych kopalniach na terenach
niemieckich, a także w Szwajcarii i Tyrolu, zapalano w tym dniu
w sztolniach światło mające
chronić pracujących pod ziemią
przed nagłą śmiercią. Okazuje
się również, że w obrzędowości
ludowej, święto celebrowane
było już od czasów średniowiecza. 4-go grudnia przeprowadzano przede wszystkim róż-
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nego rodzaju wróżby związane
z prognozowaniem pogody na
nadchodzący rok. Barbórka, rozumiana jako święto górników,
pojawiła się na ziemiach polskich w XVIII wieku. Wówczas to
górnicy spotykali się w mundurach na uroczystej mszy świętej,
gdzie nabożeństwo odprawiano
najczęściej na terenie samej kopalni (jeśli była taka możliwość)
przy figurze św. Barbary. Z kolei
w wieku XX zaszczepiony przez
studentów pobierających naukę w niemieckich uczelniach
technicznych narodził się zwyczaj organizowania po akademii wspólnej górniczej biesiady,
podczas której powoływano tzw.
kolegium piwne, które miało
dbać o dobry przebieg zabawy.
Następnie przewodniczący kopalni wzywał na imprezę tzw. Lisa-Majora. W naszym kraju święto Barbórki również od samego
początku miało głównie religijny
charakter. Dlatego władze PRL
wprowadziły bardziej świecki
charakter obchodów i święto
Barbórki stało się obchodami
Dnia Górnika. To również miało
wpływ na sposób celebrowania

www.30minut.pl
4-go grudnia przez pracujących
pod ziemią gwarków.
Górnicza biesiada
To jeden z nieodzownych elementów 4-go grudnia. Podczas
biesiady górnicy ze Starej i Młodej Strzechy siadali przy dwóch
ustawionych naprzeciwko siebie
stołach. Pieczę nad zaopatrzeniem sprawowali Kontrapunkci
wybrani przez Prezesa Kolegium
Piwnego. Do ich zadań należało
dbanie o porządek i dyscyplinę
przy stołach, a także o to, by nie
zabrakło piwa i jedzenia. Pierwszy kufel piwa można było wypić
dopiero po wzniesieniu toastu
za pomyślność górniczego stanu
przez Prezesa Kolegium. Wtedy
rozpoczynała się rywalizacja pomiędzy Strzechami przeplatana
różnymi śpiewami, zagadkami,
konkursami i odgrywaniem scenek z życia kopalni. Niezbędnym
rekwizytem każdej karczmy był
kufel, który mógł być wykonany z dowolnego materiału oraz
przybierać różne kształty i kolory. Jego wzór był wybierany na
długo przed Barbórką. Obowiązkowo musiała znaleźć się na nim
nazwa kopalni oraz data imprezy. Wzory kufli z poszczególnych
lat nie mogły się powtarzać.
Rok temu w Wałbrzychu
Rok temu, "barbórkowe" wydarzenia trwały w Wałbrzychu
aż siedem dni. Natomiast 4-go

Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://www.polskieradio.pl
https://historia.wprost.pl
https://www.kopalnia.pl
http://www.malopolska24.pl
https://www.polskieradio24.pl
https://www.kopalniapracy.pl
https://www.radiozet.pl
https://dzieje.pl
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Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

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-

grudnia rozpoczęły się uroczyste
obchody dnia Świętej Barbary,
patronki górników. O godzinie
12.00 odbyła się msza święta w
Kościele pw. Aniołów Stróżów w
Wałbrzychu. Następnie ulicami
miasta przeszła Wielka Parada
Górnicza z udziałem stowarzyszeń górniczych, orkiestry, władz
miasta, uczniów szkół wałbrzyskich, mieszkańców i zaproszonych gości z miast partnerskich.
Parada zakończyła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Również 4-go grudnia
miały miejsce dwa wydarzenia
- najmocniej związane z górniczą tradycją. Karczma Piwna
- wyłącznie dla panów, na którą
wałbrzyskie stowarzyszenia górnicze przygotowały tradycyjną
górniczą biesiadę z unikatowym
programem artystycznym oraz
dla pań – Babski Comber.

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.

Węgiel – według Słownika
Języka Polskiego PWN leksem
ten oznacza: czarną lub brązową skałę, powstałą w dawnych
epokach geologicznych z obumarłych części roślin, a także bryłkę takiej skały. Słownik
wskazuje również iż węgiel to
pierwiastek chemiczny będący
niemetalem, tworzący liczne
związki, z których zbudowane
są wszystkie organizmy żywe
występujące na Ziemi, a także miękka pałeczka z węgla
drzewnego, służąca do rysowania na papierze; też: rysunek
zrobiony taką pałeczką. My znamy również węgiel, ten kupowany w aptece wówczas, gdy
mamy problemy... no wiecie z
czym. Na portalu ekologia.pl
możemy przeczytać, że węgiel
jest pierwiastkiem niezbędnym
dla wszystkich znanych organizmów żywych. Bez niego nie
mogłoby istnieć życie. Współ-

cześnie węgiel wykorzystywany
jest w chemii organicznej. Z kolei związki nieorganiczne węgla
są powszechnie stosowane w
stopach z żelazem - jak np. stal i
żeliwo. Ponadto alotropowe odmiany węgla mają szerokie zastosowanie w przemyśle i medycynie. Na przykład grafit jest
wykorzystywany do produkcji
ołówków oraz jako elektroda
w spawalnictwie. Diament stosowany jest w jubilerstwie, jak
również w urządzeniach pomiarowych oraz narzędziach
czy w elementach do wiercenia
i szlifowania. Z kolei grafen ma
szansę zastąpić z lepszym skutkiem m.in. dotychczas używany
krzem. Przykładowo rok 2018
był dla Polski rekordowym pod
względem importu węgla kamiennego. Do naszego kraju
trafiło według danych GUS-u,
aż 19,3 mln ton tego surowca. O
węglu wiele mogą powiedzieć
osoby, które pracowały w wałbrzyskich już zamkniętych kopalniach. Dziś lokalne samorządy walczą o „dekarbonizację”, a
przecież wydobywany węgiel
nie musi być używany tylko w
energetyce. Wałbrzych, mając
pokłady najlepszego antracytu,
mógłby być dziś potentatem
dostarczania tego surowca dla
ważnych celów pozaenergetycznych. Mógłby…
Redaktor Naczelny
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

– Olbrzymie, ponad dwumetrowe płuca, które są taką atrapą
naszych rzeczywistych płuc. W tej
chwili one są białe, przywieźliśmy
je z Jeleniej Góry, gdzie były szare,
mocno zszarzały. W tej chwili są
białe. Cała instalacja polega na
tym, że przez ten biały materiał
przenika powietrze, z tyłu mamy
wentylatory, zasysane jest powietrze i sprawdzimy czy powietrze w
Wałbrzychu jest czyste czy brudne
– przyznaje Krzysztof Smolnicki
z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.
Na Placu Magistrackim 27 listopada stanęła instalacja, która
ma zobrazować jakim powietrzem oddychają wałbrzyszanki
i wałbrzyszanie. Nie jest to najlepiej dobrane miejsce, ponieważ
można byłoby wybrać dzielnice,
które są bardziej zadymione –
moim zdaniem okolica dworca
Wałbrzych Miasto na Starym
Zdroju do nich należy. Myślę,
że mimo wszystko białe „płuca”
zmienią kolor na brudnoszary.
Każdego ranka można zaobserwować jak Wałbrzych pokrywa gęsta i ciemna warstwa
smogu. Doskonałym punktem
obserwacyjnym tego zjawiska
są okolice pomnika Ułanów przy
obwodnicy Szczawna Zdroju.
Dym rozpościera się także nad
Podzamczem, które teoretycznie powinno być od niego wolne, ale jednak położenie miasta
w dolinie powoduje, że dociera
on w miejsca, gdzie nie ma tradycyjnych kominów i „kopciuchów”.
Oczywiste, że wcale nie należy do tanich zmiana sposobu
ogrzewania. Przekleństwem dla
nas wszystkich jest jednak także
to, co trafia do pieca. Niestety
ogromną popularnością cieszy
się ekogroszek, który wcale nie
jest eko. Powstaje on z odpadów powęglowych i podczas
spalania emituje do powietrza
całą gamę trujących i rakotwórczych substancji. Równie groźny
jest spalany węgiel brunatny. W
czasie pandemii koronawirusa
smog jest jeszcze groźniejszy. –
Na tych drobinach smogu przenoszą się wirusy, one tak samo
przenoszą się na kropelkach,
dlatego nosimy maski. Drugi
mechanizm jest gorszy, dlatego,
że osoby długotrwale narażone
na smog po prostu mają słabszy układ odpornościowy, mają
już częściowo płuca zniszczone – mówi Krzysztof Smolnicki.
Noszenie masek z filtrem HEPA
jest sposobem na zmniejszenie
zagrożenia.
10 grudnia przekonamy się
jak zmieniły się płuca na instalacji Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Wydarzenia 5

od 18 lat
razem z Wami

Nowy Prezes Aqua-Zdrój
Konkurs na Prezesa
Aqua-Zdrój rozstrzygnięty.
Nowym Prezesem został
wybrany Waldemar Kujawa,
były burmistrz Boguszowa-Gorc, a obecnie pracownik
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
Jak czytamy w oficjalnym
komunikacie na stronie spółki:

”Rada Nadzorcza Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ rozstrzygnęła dzisiaj postępowanie
konkursowe na stanowisko
Prezesa Spółki. Spośród zgłoszonych kandydatów wszystkie
wymogi formalne i merytoryczne spełnił Pan Waldemar Kujawa. Doświadczenie zawodowe

kandydata i przedstawiona
koncepcja Spółki do roku 2023
zostały najwyżej ocenione przez
Radę Nadzorczą. Pan Waldemar
Kujawa obejmie funkcję Prezesa
Spółki z dniem 1 grudnia 2020
roku.”
Red.

Radni z wulgaryzmami
Miało być pięknie, lepiej,
sprawniej, przyjaźniej dla
mieszkańców. Właśnie tak
obiecywali niektórzy kandydaci, ubiegający się o mandaty w ostatnich wyborach
samorządowych do Rady Miasta Szczawna-Zdrój. Niestety
wyszło jak zawsze, a może i
gorzej.
Wszystko za sprawą niekończących się awantur i niepotrzebnych
złych emocji, które towarzyszą niemal każdemu posiedzeniu komisji
czy rady miasta. Wojna domowa nie
tylko rozgrywa się pomiędzy radnymi, przewodniczącym Rady Miasta
Michałem Brodą, a burmistrzem
Markiem Fedorukiem, ale także nie
brakuje napięć pomiędzy radnymi.
Batalie toczą się o wszystko: o przejazd przez ulicę Sienkiewicza czy
zwykłe pisma urzędowe. W wyniREKLAMA

ku niesnasek i wzajemnej niechęci
część pań z lokalnego samorządu
nie wytrzymała i założyła własny
klub w radzie „Kobiety dla Szczawna”, w skład którego wchodzą: Violeta Mołda, Agnieszka Wilk, Urszula
Wójcik. To z kolei wygenerowało
kolejne podziały i napięcia, zarejestrowane na nagraniach z internetowych sesji rady. Podczas jednego
z ostatnich takich spotkań on-line
padają wulgarne słowa i to z ust
wiceprzewodniczącej. Dokładnie
z ust radnej Zbirek...słychać przekleństwa „k..., ci..., k... ch..., jak ty to
mówisz zdrowo j...y”. Po prośbie o
wyłączenie mikrofonów, stwierdza
ona, że „no co, dobrze powiedzieliśmy”. Wpadkę wizerunkową zaliczył
również burmistrz uzdrowiska Marek Fedoruk, który podczas obrad
Komisji Etyki stwierdził, że radny
Krupa, który na chwilę odszedł od

komputera, poszedł walnąć kielicha. Tomasz Krupa, który jest również z zawodu adwokatem, zażądał
publicznych przeprosin. W konsekwencji sporów i podziałów nastąpiły zmiany w Radzie Miejskiej. Nowym wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej Szczawna - Zdroju został
Adam Jennings. Natomiast funkcję
przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej powierzono Józefowi Kaczanowskiemu. O zmianach radni
zadecydowali podczas ostatniej
nadzwyczajnej sesji rady. Jeszcze
kilka lat temu mało kto by się spodziewał, że szczawieński samorząd
będzie znany z tak niecenzuralnych
polemik samorządowców wobec
siebie. Podczas kampanii mówiono,
że będzie merytorycznie, pracowicie i z korzyścią dla gminy, a chyba
wyszło gorzej jak zawsze?
Red.
R0597/20

Pomoc dla
mikroprzedsiębiorców
Rusza Tarcza Finansowa Polskiego
Funduszu Rozwoju. Fundusz to 35
mld zł na wsparcie dla mikro, małych,
średnich i dużych firm. Środki finansowe trafią do różnych podmiotów z
38 branż dotkniętych najmocniej kryzysem. Przedsiębiorco, prowadzisz
małą działalność i zatrudniasz do 9
osób? Poniżej szczegóły wsparcia.
Tarcza Finansowa PFR 2.0 w omawianym przypadku, dedykowana dla
firm mikro, czyli takich które zatrudniają do 9 pracowników a ich obrót
lub suma bilansowa za 2019 r. wynosiła do 2 mln euro, zakłada udzielenie
subwencji przy spełnieniu poniższych kryteriów:
1. Zatrudnienie od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), wyliczane na
dzień 30 września 2020 r.,
2. Odpowiednie PKD - 49.39.Z
47.71.Z 47.81.Z 47.82.Z 47.89.Z
56.21.Z 55.10.Z 55.20.Z 56.10.A
56.10.B 56.29.Z 56.30.Z 59.14.Z
74.20.Z 77.21.Z 79.11.A 79.12.Z 79.11.
B79.90.A 79.90.B 79.90.C 82.30.Z
85.51.Z 85.52.Z 86.90.A 86.90.D 90.01
Z 90.02.Z 90.04.Z 91.02.Z 93.11.Z
93.13.Z 93.19.Z 93.21.Z 93.29.A
93.29.B 93.29.Z 96.04.Z
3. Obrót lub suma bilansowa firmy za
2019 r. do 2 mln euro,
4. Subwencje finansowe - 18 tys. zł
lub 36 tys. zł na zatrudnionego w zależności od wysokości spadku przychodów wyrażone procentowo,
5. Spadek przychodów w przedziale 30 % - 60 % (subwencja 18 tys. zł)
oraz 60 % - 100 % (subwencja 36 tys.
zł) na zatrudnionego, która jest zależna od poziomu spadku przychodów
w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w
stosunku do analogicznego okresu
w 2019 r.,
6. Kwota subwencji to iloczyn liczby
zatrudnionych na dzień 30 września
2020 r. oraz kwoty bazowej. Maksymalna subwencja to 324 tys. zł (9
zatrudnionych pomnożone przez 36
tys. zł) przy spadku przychodów od
60 % do 100 %.
Podsumowanie:
1. Wysokość subwencji zależna od
liczby pracowników i spadku obrotów.
2. Dla przedsiębiorstw, które odnotowały min. 30 % spadek obrotów w
związku z pandemią.
3. Planowany termin składania wniosków to początek przyszłego roku.
Ważne:
Subwencja staje się bezzwrotna pod
warunkiem spełnienia dwóch punktów: mianowicie pierwszy to prowadzenie działalności przez 2021 r. a
drugi to utrzymanie średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
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Studio Espresso gościło w Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w Wałbrzychu

z Jerzym Mazurem

z kierowcą rajdowym i wyścigowym, a także twórcą Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych w Wałbrzychu rozmawiał Paweł Szpur
część 1
Gdzie i kiedy Pana pasja
wzięła swój początek? Skąd
pomysł, by zająć się rajdami
samochodowymi, w dodatku
na pojazdach, które dziś mało
kto pamięta?
Jak mówią czy, oceniając z
perspektywy czasu, to "miałem
tą benzynę we krwi od dziecka".
Po szkole podstawowej, kontynuując edukację, miałem do
wyboru: albo lotnictwo, mówię
tu o wojskowym – o myśliwcach,
albo samochody. Zdecydowałem, że wybiorę samochody i
wybrałem technikum samochodowe. Tam zaczęły się moje
kontakty z organizowaniem i
pracą w Automobilklubie. To był
pierwszy kontakt, który wpłynął
na to, że jednak nie tylko profesja zawodowa, ale również...
Pasja.
Pasja, rozwijanie tej pasji czy
uczestnictwo, żeby mieć wszystko w zasięgu ręki.
Pierwszy samochód, na którym się Pan ścigał, to jaki?
Tak na poważnie to był trabant. To jest ciekawa historia. Ja
jako młody człowiek miałem do
wyboru: albo kontynuować studia, albo realizować swoją pasję
– pójść do pracy. Ponieważ byłem wychowany w rodzinie rzemieślniczej, a w tamtych czasach
moi rodzice byli związani cały
dzień w pracy w rzemiośle, to
nawet w szkole średniej nikt nie
miał czasu przez pięć lat pójść do
mnie na wywiadówkę. Oczywiście to też był dystans, bo w Wałbrzychu nie było takiej szkoły.
Dlatego nie chciałem zaczynać,
prowadzić działalności gospodarczej i poszedłem pracować
do państwowej firmy. W związku
z tym nie było mnie stać nawet
REKLAMA

na używany samochód. Zrodził
się taki pomysł z kolegą, którego poznałem. Pracował on w
separatorze w biurze projektów,
gdzie był architektem i konstruktorem. I on miał takiego starego
Wartburga. Z perspektywy czasu, śmiejąc się trochę, jedynym
akcentem czy też rzeczą rajdową
była czarna matowa maska. Natomiast wszystko było seryjne.
Tak się omówiliśmy, że będziemy
robić licencje. Jeden rajd ja będę
jechał jako kierowca, on jako
pilot, a następny będziemy się
zamieniać: on będzie kierowcą,
a ja pilotem. Ja w miarę swoich
możliwość będę przy tym samochodzie, będę go naprawiał. Tak
to się zaczęło. Zrobiliśmy licencje. W dniu ślubu, kiedy się żeniłem w 72 roku, dostałem od rodziców taki wkład na książeczkę
mieszkaniową bycia członkiem.
Czyli nie mieszkanie własnościowe, tylko bycie członkiem, a
na mieszkanie będę czekał dwadzieścia lat. Jak się o tym dowiedziałem, to na drugi dzień wycofałem te pieniądze i pojechałem
na giełdę i kupiłem Morisa. To
było takie trochę moje nieszczęście, bo w tamtych czasach nie
było części. Moris to jest produkcja angielska i nie pasowało nic,
żadne części, żeby adoptować,
nawet śruby. Nakrętka była w
calach. Później zrobiłem tego
Morisa. Wiedziałem doskonale,
jaki wkład w ten samochód jest
i zamieniłem go. To był kultowy
samochód i zamieniłem go. Kolega dał mi trabanta i jakieś tam
pieniądze. Od tego momentu
zaczęły się Rajdowe Mistrzostwa
Polski.
Tu chciałbym postawić
kropkę i zapytać jakim dla

Pana samochodem był Fiat
126p?
Samochodem wyścigowym.
Jak się okazało, wtedy lata siedemdziesiąte, 74, 75 rajdy do
Mistrzostw Polski były bardzo
długie. Liczyły powyżej tysiąca
kilometrów, Rajd Polski od 1500
kilometrów. Wtedy się jechało
dzień i noc, dzień i noc, w zależności od tego, jaki to był rajd: czy
warszawski czy Kormoran czy
dolnośląski. Jak to był Rajd Polski,
startowało się w piątek od 9:00,
jechało się piątek dzień/noc, sobota dzień/noc i w niedzielę było
się na mecie. Tak te rajdy wyglądały. Ja, pracując w tej państwowej firmie, jechałem na rajd do
Wisły, do Warszawy czy do Olsztyna. Objeżdżając trasę ponad
1000 kilometrów, nie miałem
czym startować. Po takim objeździe ten samochód był właściwie
nieprzydatny. Jak Pan wspomniał
czym był „maluch”, to był on wyścigowym samochodem. Zaczęto
budować wyścigowe tory w Polsce. W związku z tym, że wyścig
to jest 60 czy 90 kilometrów, nie
po dziurach, nie po wertepach,
więc mniejsze koszty. Oczywiście
na szybko, bo to były takie czasy,
że samochód można było wziąć
na talon lub trzy razy drożej na
giełdzie. Z racji tego, że nie miałem książeczki PZPR-owskiej z
niskim numerem czy nie byłem
politycznie związany, takiego
talonu nie dostałem. Na giełdę
mnie nie było stać. Oczywiście to
nie tylko kupienie samochodu do
przeróbki na samochód rajdowy
czy wyścigowy było problemem,
ale opony, akumulatory, cały ….
Akcesoria i osprzęt....
To też była giełda, gdzie trzeba było zapłacić kilka razy drożej,
albo talony. Można było też w

sklepach górniczych kupić sobie
opony czy inne rzeczy, ale ja nie
miałem takich możliwości. Jako
bazę kupiłem rozbite nadwozie
do malucha, gdzie ten samochód był uderzony w lewy przód
i to wszystko było w kabinie. Ktoś
miał wypadek, przyznano mu
nowe nadwozie i to stare jeszcze sprzedawał. Takie były czasy.
Pewnie młodzi ze słyszenia może
jeszcze wiedzą, jakie to były realia. Ale nie sądzę, bo wielu jest tutaj ludzi w muzeum, którzy z chęcią słuchają, i dziwią się, że tak to
było. Z takiego rozbitego skasowanego nadwozia, które wyprostowałem były jeszcze problemy.
Drzwi się zamykały, była maska,
natomiast robił to taki blacharz
w Walimiu, który nie wyciągnął
płyty podłogowej dobrze. Jak zacząłem składać to auto, to okazało się, że koło opiera się o błotnik,
bo jest cofnięta płyta podłogowa.
Myśmy to porozcinali i wyciągnęli, a później okazało się, że są
cztery ślady, bo ten samochód
był uderzony po przekątnej. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, chodzi
o części. Tu żeby przybliżyć młodemu pokoleniu realia: była albo
giełda albo możliwość kupienia
w sklepie za duże pieniądze. Powstała jednak w Polsce sieć skle-

pów, gdzie części na gwarancji po
wymianie były przeznaczone do
dalszej odsprzedaży - to była sieć
sklepów Bomisu. Taka ciekawostka na koniec: jak wspominałem
o oponach, jechałem do Agromy
do Wrocławia po opony. Ponieważ te, które nie przechodzą testów jakościowych czy prędkości
są przeznaczane do maszyn rolniczych. Te do "malucha", które
nie przeszły testów były przeznaczane do siewnika. Takie opony
kupowałem, było wypalone TW
Trakcja Wolna i żeby przejść badanie techniczne do Mistrzostw
Polski, tym znakiem zakładałem
je do środka.
Dziękuję za rozmowę.
Już za tydzień część druga, z
której dowiecie się Państwo jak
Jerzy Mazur stanął na podium
w wyścigach formuły oraz o budowie pomnika Ayrtona Senny,
powstaniu Muzeum Górnictwa
i Sportów Motorowych w Wałbrzychu.
Oglądnij pełny wywiad
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Leczą po koronawirusie
To dobra wiadomość dla
tych, którzy przeszli zakażenie koronawirusem. Przy
Dolnośląskim
Centrum
Chorób Płuc otwiera się
pierwszy na Dolnym Śląsku
i drugi w Polsce Ośrodek
Kompleksowej Opieki nad
Pacjentem po COVID-19,
który obejmie swoją opieką pacjentów, u których
występują powikłania po
zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Samorząd województwa przekaże 200
tysięcy złotych na specjalistyczny sprzęt do diagnostyki w ośrodku.

- Zależy nam na zapewnieniu kompleksowej opieki dla
wszystkich naszych pacjentów.
Zakażenie koronawirusem to w
wielu przypadkach dopiero początek walki o powrót do pełni
zdrowia. Późniejsze powikłania
po chorobie mogą być bardzo
niebezpieczne. Miejsca takie
jak to zapewniają profesjonalną
opiekę i specjalistyczny sprzęt.
Pamiętajmy, aby obserwować
się i zgłaszać w razie wystąpienia
niepokojących objawów – apeluje Marszałek Cezary Przybylski.
Dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w
kwocie blisko 200 tys. złotych
REKLAMA
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Ośrodek Kompleksowej Opieki
nad Pacjentami z COVID-19 kupi
najnowszy system do badania
funkcji wentylacyjnej płuc w
warunkach wysiłku. Urządzenie
to jest niezwykle potrzebne, ponieważ część zaburzeń nie jest
wykrywana w warunkach stacjonarnych i są dopiero widoczne
przy zwiększonym zapotrzebowaniu organizmu na tlen w warunkach wysiłku.
Dodatkowo urządzenie to
będzie służyło innym pacjentom Dolnośląskiego Centrum
Chorób Płuc, przede wszystkim
kwalifikowanym do zabiegu
usunięcia fragmentów płuc z
powodu nowotworów. - To, co
wyróżnia nasz Ośrodek Kompleksowej Opieki nad Pacjentem
po COVID-19, to holistyczne i
skoordynowane podejście do
problemów zdrowotnych naszych podopiecznych. W ramach
naszej placówki pacjent będzie
pod opieką specjalistów chorób
płuc, którzy dysponują szerokimi
możliwościami diagnostycznymi i leczniczymi - dodaje Marcin
Murmyło, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we
Wrocławiu. - Mamy coraz więcej
"ozdrowieńców" po COVID-19,
u których choroba zostawiła
trwały ślad, przede wszystkim
w płucach, ale również w stanie
psychicznym, układzie krążenia

czy ogólnej sprawności. Chcemy
im pomóc w powrocie do normalnego życia – dodaje dyrektor
Murmyło.
- Coraz więcej osób, które
przeszły zakażenie koronawirusem przez wiele tygodni odczuwa skutki przebytej choroby.
Wirus SARS–Cov-2 może pozostawiać niepożądane ślady w
całym organizmie, świadczy to o
tym, że mamy do czynienia z naprawdę niebezpieczną chorobą,
której absolutnie nie możemy
bagatelizować. Dzięki uruchomieniu Ośrodka Kompleksowej
Opieki osoby, u których występują powikłania po przebyciu
choroby COVID-19 będą otoczone profesjonalną opieką. To
bardzo ważne, aby ozdrowieńcy,
którzy nadal zmagają się z różnymi dolegliwościami mogli liczyć
na pomoc specjalistów. Takie
działania znacznie zwiększają
szanse na powrót do zdrowia
- mówi Wicemarszałek Marcin
Krzyżanowski. Usługi medyczne
świadczone dla pacjentów, którzy przeszli COVID-19 są finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia oraz ze środków Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.
Oznacza to, że pacjenci nie będą
ponosili żadnych kosztów wynikających z korzystania z Ośrodka
Kompleksowej Opieki.
Red./UMWD

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Czego bym nie robiła, one wracają do mnie, za każdym razem
ze zwielokrotnioną siłą. Czy jestem w pracy, w domu, na zakupach – nieważne. Strzępki neuronów w mózgu układają się w
szpiczaste nagie igiełki i kłują
od spodu czaszki, powodując
ból nie do wytrzymania, który
zaraz przenosi się w okolice gałek ocznych wywołując natychmiastową projekcję. Te obrazy
są ze mną nieustannie. Kompulsywne, drażniące, natrętne
scenki niepozwalające zmrużyć
oczu przed snem.
Jej drobne ciało. Od zawsze
śmiejemy się czule, bo zimowe
buty do dziś kupuje na dziale
dziecięcym. Nie tylko zimowe.
Poważna pani prawnik przed
czterdziestką w sandałach w różowe motylki. Znowu żałuje, że
jest jej tak mało na świecie, bo
teraz byłaby większym chodzą-

cym dowodem tego wieczoru,
którego nie zapomni już nigdy.
Plecy i żebra w kolorze fioletowej farbki zmieszanej z purpurą i amarantem, kolana, z których wyziera biel ich kości, w
akompaniamencie czegoś do
złudzenia przypominającego
chrząstki o strukturze zbitego
i brudnego ludzkiego mięsa.
Skórę prawej łydki zastąpiła
brunatna chropowata tkanka
utkana z asfaltu i resztek pomarańczowej nogawki jej spodni,
które zmieszane ze sobą wżarły
się w jej ciało na całej długości,
od kostki po to, co zostało z jej
kolan. Aby ten skomplikowany
proces mógł mieć miejsce, trzeba wlec ludzkie nogi po jezdni
lub chodniku, gdzie tam chcecie, z ogromną siłą. Oczy w kolorze łzawiącego gazu – ostatni
krzyk sezonu jesień/zima 2020
domu mody Polska.
Opisu lekarskiej obdukcji nie
powstydziłby się duet Picasso
– Dali.
Zhańbiony orzeł w koronie
spływa dziś krwią pałowanych
na ulicach bezbronnych kobiet.
Zacznijcie obracać się za siebie,
bohaterowie od teleskopowych
pałek.
Historia przypomni sobie o was
szybciej, niż wam się wydaje. A
historia jest kobietą.
R0599/20
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sekund
Świdnica
Kierował bez uprawnień

30 listopada około godziny 12:00 na terenie Strzegomia, świdnicka drogówka zatrzymała do kontroli pojazd
marki Ford Focus, którego kierującym okazał się 43-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Po sprawdzeniu w
policyjnych bazach informacji, wyszło na jaw, że mężczyzna nie powinien kierować tym samochodem, gdyż
wobec niego Sąd Rejonowy w Lubinie orzekł zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. O
dalszym losie delikwenta zdecyduje teraz sąd. Najsurowsza kara, jaka może go spotkać za zlekceważenie
sądowego wyroku wynosi pięć lat więzienia.

Zdrowie jest najważniejsze!

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy apelują po raz kolejny o przestrzeganie wprowadzonych zasad w związku z pandemią i proszą o współpra-
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cę: „W celu zmniejszenia ryzyka zarażenia się Covid-19,
unikajmy przebywania w większych grupach. Pamiętajmy również o częstym dezynfekowaniu rąk.
Pamiętajmy! Nie przestrzegając wprowadzonych przez
Rząd ograniczeń, narażamy życie i zdrowie nasze oraz
innych osób. Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz
swoich najbliższych. Respektujmy prawo, a także zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze
wspólne dobro. Głównym celem jest przecież ochrona
życia i zdrowia ludzkiego”.

Uwaga na drogi!

Za nami pierwszy śnieg i niskie temperatury. Taka aura
nie pozostaje bez znaczenia dla uczestników ruchu drogowego, dlatego świdniccy policjanci przypominają o
zmianie opon z letnich na zimowe, o ostrożności i o odśnieżaniu naszych aut zanim wyruszymy w drogę. Od
tych czynników zależą: nasze i innych bezpieczeństwo
oraz komfort jazdy.
Źródło: www.swidnica.policja.gov.pl

SZPITAL COVIDOWY

Przy ulicy Stefana Batorego,
na zamkniętym oddziale pediatrycznym, ulokowany został Tymczasowy Szpital COVID-owy. Na
pacjentów czeka 50 łóżek wraz z
nowoczesnym sprzętem medycznym. - Wałbrzych był miejscem, w
którym notowano niemal najwięcej zakażeń na terenie Dolnego
Śląska.
Wiedzieliśmy, że musimy pomóc
i dlatego tu powstał jeden z trzech
tymczasowych szpitali - mówił wojewoda dolnośląski, który dodatkowo
dziękował prezydentowi Wałbrzycha, za współpracę. - Dziękuję panu
prezydentowi Szełemejowi za modelową wręcz współpracę. Dziękuję
po trzykroć. Politycznie nie zawsze
musimy się zgadzać, ale w tej sytuacji dobro ludzi było nadrzędne.

Mieroszów
Foto Konkurs – nowy termin

Do 11 grudnia przedłużony został termin składania prac
w Foto Konkursie Mikołajkowym pt. „Mieroszów jest
piękny !!!” ogłoszonym przez Mieroszowskie Centrum
Kultury.
Szczegóły konkursu (regulamin, karta zgłoszenia) znajdują się na stronie Mieroszowskiego Centrum Kultury:
https://mck.pl/foto-konkurs-mikolajkowy/

Szczawno - Zdrój
Zmiany w radzie miejskiej

Nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Szczawna - Zdroju został Adam Jennings. Natomiast funkcję
przewodniczącego Komisji Uzdrowiskowej powierzono
Józefowi Kaczanowskiemu. O zmianach radni zadecydowali podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji rady.

Dlatego dziękuję panu jako człowiekowi, prezydentowi miasta i przede
wszystkim lekarzowi, który dobrze
rozumie z czym mamy do czynienia.
Prezydent Roman Szełemej zaznaczył również, że dzięki współpracy,
Wałbrzych wzbogacił się nie tylko o
dodatkowe miejsca na czas pandemii, ale też sprzęt medyczny, który
po zakończeniu walki z wirusem, pozostanie w Wałbrzychu. - Bardzo się
cieszę, ze infrastruktura samorządu
województwa może służyć mieszkańcom regionu wałbrzyskiego - komentował wicemarszałek Grzegorz
Macko.
Koszt projektu budowy szpitali
tymczasowych, które powstają w
Wałbrzychu, Legnicy i Lubiniu, wynosi około 200 milionów złotych.
Finansowanie projektu wzięło na

siebie KGHM.- Ja również dziękuję za pomoc i sfinansowanie tego
miejsca. Wzbogaciliśmy się o sprzęt
wysokiej klasy, który tu później u
nas zostanie. Dzisiaj za to pomoże
pacjentom chorym na COVID - mówił Roman Szełemej. Pacjentów niestety przybywa. Przybyło również
miejsc, ale brakuje lekarzy, którzy
mogliby ten oddział obsłużyć. Chcemy przyjmować tu pacjentów
już od wtorku. W grudniu powinno
udać się nam założyć typowy oddział. Czy zdążymy, wszystko zależy
od nas - tłumaczy prezydent, zwracając uwagę na konieczność stosowania szczególnej w tym czasie higieny i dystansu społecznego.
JZ/PAS
Foto: GM/facebook
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10 Co tam w sieci?
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Co ćwierka w sieci...
dolnośląska Policja
@DPolicja

Dwóch mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, a przy okazji pracowników firmy
mającej swoją siedzibę w dzielnicy Szczawienko, odpowie przed sądem za kradzież akumulatorów z terenu przedsiębiorstwa.
1:45 PM · 30 lis 2020

WałbrzychMojeMiasto

@WalbrzychMM
Do 15.12 można składać wnioski na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia w sporcie. Regulamin przyznawania stypendiów oraz druk wniosku dostępne
są w zakładce Kultura i Sport http://kultura-i-sport.um.walbrzych.pl/page/przyznawanie-nagród-wyróżnień-i-stypendiów-sportowych oraz w Biurze Edukacji,
Kultury i Sportu, ul. Kopernika 2, pok. nr 312.
3:22 PM · 1 gru 2020

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
@MRiPS_GOV_PL
Minister @MarlenaMalag w #PałacPrezydencki: zachęcam ozdrowieńców do włączania się w #WolontariatOzdrowieńców, aby nieść pomoc w Domach Pomocy
Społecznej. Dziękuję Prezydentowi @AndrzejDuda za inicjatywę i za to, że wszyscy razem pomagamy drugiemu człowiekowi. #Wsparcie
12:08 PM · 1 gru 2020

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE
Jak pokazują statystyki co 3. przedsiębiorca działający w @WalbrzyskaSSE
posiada kapitał, a blisko połowa firm to przedstawiciele #MŚP. Po więcej szczegółów, w tym komentarz prezesa @ArturSiennicki i wiceprezesa @zielinski_kk
, zapraszamy do artykułu https://bit.ly/33xdFpJ
1:15 PM · 2 gru 2020
REKLAMA
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MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj
Potrzebna pomoc w odnalezieniu rodziny Śp. Joachima Stachuły, który zmarł w 2003
roku i jest pochowany w naszym mieście. Jeśli ktoś znał Pana Joachima i wie, gdzie
mieszka jego rodzina to prosimy o kontakt. Więcej szczegółów na http://facebook.
com/MKSSzczawnoZdroj/photos/a.213121646179510/844429433048725
6:48 PM · 24 lis 2020

Kancelaria Premiera
@PremierRP
Już 4 grudnia, rusza nabór podmiotów, które zajmą się organizacją punktów
szczepień.
1:41 PM · 2 gru 2020

Ministerstwo Zdrowia
@MZ_GOV_PL
Minister @a_niedzielski w #Łódź: Rozpoczniemy nabory do zespołów szczepieniowych. Gotowa sieć przyjmie pacjentów, którzy będą chcieli się zaszczepić.
@NFZ_Centrala najpóźniej w piątek ogłosi kryteria naboru.
1:56 PM · 2 gru 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Dolny Śląsk odwiedziło w ub. roku prawie 18 mln turystów. Turystyka, to branża
niezwykle dla nas istotna. Proponujemy drogę wyjścia z kryzysu - 4 Filary, które
uwzględniają interesy przedstawicieli branży turystycznej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa w czasie epidemii.
10:28 AM · 26 lis 2020
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12 Sport
Jakub
Zima
sport na zimno

Lekcja, z której
wyciągną wnioski
Młodzieżowe rozgrywki
są dla fanów sportu często tylko dodatkiem do
rywalizacji
pierwszych
zespołów. Wyniki osiągane przez młodszych kolegów są też bardzo różne i
nie zawsze odzwierciedlające poziom szkolenia
w danym klubie. W ostatnią niedzielę, w Hali Wałbrzyskich Mistrzów odbył
się mecz młodzików, w
którym Śląsk wygrał wysoko, ale wałbrzyska młodzież starała się z całych
sił grać tak, by po meczu
mieć świadomość, że zrobiła wszystko.
Forma wrocławian nie
podlegała dyskusji. Od
początku spotkania przewaga uzyskana przez podopiecznych trenera Dariusza Kacy, była bardzo
wyraźna. Co więcej rosła z
każdą kolejną minutą. Już
do przerwy różnica między drużynami wynosiła
42 punkty. Trener gospodarzy, Marcin Ewiak, wciąż
jednak gorąco zachęcał
swoich zawodników, by
starali się jeszcze bardziej. Cierpliwie tłumaczył, jak rozegrać kolejne
akcje. Pokazywał, gdzie
popełniono błędy.
Efektem tej wiary była
zdecydowanie
lepsza
druga połowa, która zakończyła się porażką, ale
już 26 punktami. Wałbrzyszanie dużo lepiej w
tej części meczu zagrali
w defensywie. Nieźle też
wyglądały akcje pod koszem rywala. Gdyby jeszcze tego dnia podstawowi
strzelcy wykazali się choć
odrobinę lepszą skutecznością, to może i sam wynik byłby nieco lepszy.
Cieszy jednak podejście
trenerów, którzy pomimo
wielkiej różnicy pomiędzy
zespołami, podchodzą do
swojej pracy bardzo profesjonalnie. Na pochwałę
zasługuje również Kamil
Paduch, który z 17 punktami okazał się najlepszym
zawodnikiem Górnika.
JZ
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W rozgrywanym w Świebodzicach turnieju Zagłębie Cup zagrało 10 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Gospodarze w swojej grupie rywalizowali z Górnikiem Wałbrzych, Włókniarzem Mirsk, Trojanem Lądek Zdrój i Nowym Miastem
II. W drugiej grupie zmierzyły się trzy drużyny wałbrzyskie, jedna reprezentująca region wrocławski i jedna jeleniogórski.
Mecze toczyły się w szybkim tempie. Wszystkie drużyny podeszły do rywalizacji z dużym zaangażowaniem. Nie brakowało
więc emocji, które towarzyszyły nam do końca turnieju.
W fazie grupowej zdecydowanie najlepiej poradziły sobie drużyny Górnika Nowe Miasto oraz
przedstawiciele
Jeżowa
Sudeckiego i Mirska. Wyniki uzyskane w tej części
turnieju sprawiły, że w półfinale Włókniarz zagrał z
Lotnikiem, a ekipy z Nowego Miasta o finał powalczyły między sobą. W decydującej o brązowym medalu
batalii, Nowe Miasto II w
rzutach karnych pokonało
Włókniarza Mirsk. W meczu
o złoto Lotnik Jeżów Sudecki zwyciężył pierwszą drużynę Górnika Nowe Miasto.
Decydującą bramkę zdobył Damian Świętek.
Grupa A
1. Górnik Nowe Miasto
II – 10 pkt
2. Włókniarz Mirsk – 8
pkt
3. Trojan Lądek Zdrój – 4
pkt
4. Górnik Wałbrzych – 2
pkt
5. Zagłębie Wałbrzych –
2 pkt
Grupa B
1. Lotnik Jeżów Sudecki
– 10 pkt

2. Górnik Nowe Miasto
I – 8 pkt
3. AP GOOL Wołów – 6
pkt
4. Victoria Wałbrzych – 4
pkt
5. FA Wałbrzych – 1 pkt
Półfinały:
Górnik Nowe Miasto II –
Górnik Nowe Miasto I 0:2
Lotnik Jeżów Sudecki–
Włókniarz Mirsk :0
Mecz o miejsce 9

Zagłębie Wałbrzych – FA
Wałbrzych 0:3
Mecz o miejsce 7
Górnik Wałbrzych – Victoria Wałbrzych 0:1
Mecz o miejsce 5
Trojan Lądek Zdrój – AP
GOOL Wołów 1:0
Mecz o miejsce 3
Górnik Nowe Miasto II –
Włókniarz Mirsk 0:0 k. 2:0

FINAŁ
Górnik Nowe Miasto I –
Lotnik Jeżów Sudecki 0:1
Organizatorzy przyznali
też nagrody indywidualne.
Zawodnikiem turnieju został Krystian Worski (Victoria Wałbrzych). Najlepszym
strzelcem Damian Świętek
– 8 goli (Lotnik Jeżów Sudecki). Najlepszym bramkarzem został Wiktor Tracz
(Włókniarz Mirsk).
JZ

Wciąż na topie
W ostatnią sobotę listopada w Kole odbył się Turniej Karate Shinkyokushin Polish Fighter Cup. W turnieju udział
wzięło 147 zawodników z 17 klubów z całej Polski. Nie zabrakło również reprezentantów z wałbrzyskiego Uczniowskiego Klubu Karate Shinkyokushinkai OBI.Tym razem klub reprezentowało 7 zawodników w wieku od 7 do
15 lat. Wałbrzyszanie przywieźli z Koła 6 medali - w tym 5 srebrnych krążków i 1 brązowy.
W rywalizacji Kumite, a
więc bezpośrednich walkach bardzo dobrze poradzili sobie: 8-letnia Lena
Kukulska, 9-letnie Laura

Kuźniarz i Ada Wołk-Łaniewska, 10-letni Kacper
Waszak oraz 15-letni
Szymon Pomjan. Wszyscy uplasowali się na

drugim miejscu. Na najniższym stopniu podium
stanęła jeszcze najmłodsza z ekipy, 7-letnia Livia
Stachura.

Warto jeszcze wspomnieć o 10-letnim Igorze
Marciniaku, który odpadł
z turnieju tuż przed dotarciem do strefy medalowej. Igor stoczył jednak
najwięcej walk w turnieju ze wszystkich wałbrzyskich zawodników,
co pomimo braku medalu pokazuje jego wielki
talent i wysoką formę.
Opiekująca się drużyną w zawodach Sempai
Agnieszka Obuchowska
musi być dumna z występu swoich podopiecznych.
JZ
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Po pierwsze, dobra zabawa
Za nami drugi z trzech turniejów o Puchar Aglomeracji Wałbrzyskiej w mini siatkówce dziewcząt. Do zmagań w hali Aqua-Zdroju przystąpiło ponad 100 zawodniczek, które rywalizowały w kategoriach wiekowych: „dwójki” (rocznik 2010), „trójki”
(rocznik 2009) oraz „czwórki” (rocznik 2008).
lę 13 grudnia. Tym razem
Role sędzin i nadzór nad
siatkarki przeniosą się do
prawidłowym przebiegiem
pobliskiego
uzdrowiska,
rozgrywek sprawował młoaby wziąć udział w Turnieju
dzieżowy zespół kadetek
Gminy Szczawno-Zdrój.
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Warto przy
Uczestnicy turnieju: MKS
tym podkreślić, iż orgaChełmiec Wodociągi Wałnizatorem rozgrywek jest
brzych, MKS IgnerHome
MKS Chełmiec Wodociągi
Volley Świdnica, UczniowWałbrzych, który pozyskał
ski KLUB Sportowy „Wieża”
środki finansowe w ramach
Radków, UMKS Volley Głoprojektu Urzędu Marszałgów, UKS Kinder Volleyball,
kowskiego Województwa
Akademia Młodego SiatkaDolnośląskiego.
Wszystkie
uczestniczki
Sobotni
turniej dla
rza „Mini Volley” Kamienna
otrzymały pamiątkowe menajmłodszych zawodniczek
Góra
Kolejna, ostatnia oddale, ponadto organizatobył doskonałą zabawą, ale
słona turnieju o Puchar
rzy zadbali o poczęstunek
jednocześnie cenną lekcją
Fot. użyczone
Aglomeracji Wałbrzyskiej,
dla każdej zawodniczki.
siatkarskiego
rzemiosła.
(red)
odbędzie się w niedzie-

Niemal tuzin medali Szafira
Kolejne pracowite weekendy zanotowali pływacy UKS-u Szafira Wałbrzycha. To były jednak nie tylko pracowite, ale również wydajne pod kątem wyników starty, gdyż wyjazdy na zawody w Legnicy oraz Głogowie powiększyły dorobek naszych
reprezentantów o 11 medali oraz tradycyjnie już wiele rekordów życiowych.
Koniec listopada przyniósł
dwie ważne imprezy z udziałem
pływaków Szafira. Na początek
wspomnianego okresu nasi wystartowali w XVII Mistrzostwach

Zagłębia Miedziowego. Występy
w Legnicy przyniosły wałbrzyszanom 7 krążków. Na powyższy
dorobek złożyły się: 3 srebrne
medale Michała Mrzygłoda (50

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Robert
Nazwisko: Rzeczycki
Data urodzenia: 26 lutego 1969 roku
Pseudonim sportowy (trenerski): Jugol
Klub: KS Walim (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces?
Myślę, że moim największym sukcesem jest Puchar Wysp Owczych
zdobyty w 2005 roku z GI Gota
(obecnie Vikungur Gota) oraz gra w naszej Ekstraklasie. Na koncie mam około
60 spotkań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w kraju. Ponadto podczas trzyletniego pobytu w USA wywalczyłem z Polonią Nowy Jork Puchar
Kazimierza Deyny, czyli Puchar Wschodniego Wybrzeża.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Jako sportowiec zawsze imponował im Zinedine Zidane. Podobała mi się
szczególnie bezkontaktowa gra Francuza, który dużo widział i nie tylko efektywnie, ale potrafił również efektownie zagrać. To był piłkarz naprawdę dużego formatu.
Dlaczego piłka nożna?
Od małego, bo od szkoły podstawowej, zacząłem trenować w Zagłębiu Wałbrzych. Dość powiedzieć, iż już w wieku 8 lat sam dojeżdżałem z Jugowic na
treningi Zagłębia. W przeciągu ponad 40 lat występów na boisku reprezentowałem barwy niemal 30 klubów z Polski, Niemiec, Wysp Owczych oraz Stanów Zjednoczonych.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim marzeniem jest, aby po zawieszeniu butów na kołku spróbować swych
sił w trenerce. Chciałbym poprowadzić KS Walim, z którym związany jestem
od kilku lat. To klub, który dużo mi pomógł, dlatego chciałbym się odwdzięczyć przekazując swym przyszłym podopiecznym doświadczenie zdobyte na
wielu krajowych i zagranicznych boiskach.

metrów stylem motylkowym,
200 metrów stylem zmiennym
oraz 100 metrów stylem dowolnym), a także 3 brązowe medale
Róży Garby (100 metrów stylem grzbietowym, 200 metrów
stylem grzbietowym oraz 50
metrów stylem motylkowym).
Ponadto na niższym stopniu podium w konkurencji 100 metrów
stylem klasycznym znalazła się
Natalia Kołomańska.
Tydzień później podopieczni
trener Weroniki Magdziarczyk-Kołomańskiej udali się na kolejny wyjazd, tym razem do
Głogowa. Start w Zawodach
Pływackich „Barbórka 2020”
poprawił statystyki Szafira o 4
medale, spośród których aż trzy
przypadły w udziale Róży Gar-

bie (złoto na 50 metrów stylem
motylkowym, srebro na 50 metrów stylem grzbietowym oraz
brąz na 100 metrów stylem
dowolnym). Tym samym nasza pływaczka awansowała na
4. miejsce w punktacji ogólnej
najlepszych zawodniczek rocznika 2008. Tuż za Natalię Kołomańską, która w Głogowie była
druga na 50 metrów stylem dowolnym. Opiekun naszej drużyny podkreślała świetne występy
obu dziewcząt, ale również debiuty Oli Dębskiej, Tosi Nowak
oraz Hani Suchańskiej, które pozytywnie zaprezentowały się w
sobotniej imprezie.
Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Żegnaj Diego
Dla osób urodzonych tak jak
ja w 1981 roku lub trochę
starszych, którzy futbolem zaczęli interesować się w wieku
ok. siedmiu, ośmiu lat, pierwszym piłkarskim idolem mógł
zostać tylk On - Diego. Dzisiejsi siedmiolatkowie mają
większy wybór - jest Messi,
Ronaldo, dla polskich dzieciaków w pierwszej kolejności
może Lewandowski. Wtedy
idolem mógł być tylko Maradona.
W dniu jego śmierci wiele
osób, również tych ze świata
kultury, polityki itp. wspominało Maradonę. Na facebook’u
Anny Gacek wyczytałem „...i
to nazwisko. Brzmiało inaczej
niż wszystkie, jak Madonna
w muzyce, był on, najlepszy,
największy” - ten fragment
autentycznie wcisnął mnie
w krzesło bo przypomniałem
sobie w momencie jak ja, mając te siedem lat, kiedy zaczynałem się trochę w futbolu
orientować, odbierałem to nazwisko ...dokładnie tak samo,
bo ono naprawdę brzmiało
jakoś inaczej. Nie tylko dlatego, że było obcojęzyczne. Ono
nie brzmiało jak każde inne
obcojęzyczne, jakiś tam Johnson, Fernandez, Schulz. Ono
brzmiało jak ...MARADONA!
Dla mnie pozostanie na zawsze postacią kultową. I przyznam się szczerze, że należę
do tego grona wielbicieli Maradony, którzy puszczali mimo
uszu (i oczu) to wszystko co
robił po zakończeniu kariery.
I gdzieś tam podświadomie
chyba sam sobie tłumaczyłem
jego kontrowersyjne zachowania, aby pozostał mi obraz
człowieka wielkiego i wybitnego w całej rozciągłości.
Zawsze będzie dla mnie symbolem wspomnień z początku
mojej piłkarskiej fascynacji,
do których wracam zawsze
z niesamowitym sentymentem. A ta fascynacja trwa już
ponad trzydzieści lat, stała
się częścią mojej działalności
zawodowej a realizuję ją także poprzez trenowanie piłkarskiego freestyle’u i żonglerki.
Jeden z freestylowych portali
żegnał Diego, określając go
m.in. ojcem freestyle’u. Jaki
więc teraz może być jeden
z moich najbliższych celów
sportowych? Oczywiście rekord Guinness’a w ilości powtórzeń Siódemki Maradony!.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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TRANSMISJE NA ŻYWO SPEKTAKLI
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Pisząc ten tekst dostałem
informację, że kolejne, ważne
dla kulturalnego Wałbrzycha
miejsce, otwiera się na przepełnione już do granic jezioro internetu. Treści mamy już
bardzo, bardzo dużo, już nauczyliśmy się wybierać dobre
z masy nijakiego. Każdy sam
musi wytrenować w sobie całkiem mocno tamę wolnego,
świadomego wyboru, czerwony przycisk OFF.
A wszystkie te starania,
choć dobre i godne wszelkiej chwały, nie zastępują
aury, odgłosów i zapachów,
otoczenia wchłanianego mimowolnie podczas wydarzeń
„chodzonych”. Ludzie, z którymi dzieliliśmy tę aurę i cieszyły
nawet nas te powierzchowne
znajomości, po cichu znikają
w pamięci. Niektórzy odchodzą na zawsze i bez „powierzchownego do widzenia”.
Możemy już korzystać online z repertuaru Teatru Dramatycznego, Teatru Lalki i Aktora i Filharmonii Sudeckiej,
za chwilę do bibliotek będzie
można wejść i przestaną kojarzyć się z McDonalds, filmy
edukacyjne od Muzeum Porcelany będzie można zobaczyć w Youtube, zakończył się
- mocno poturbowany przez
zmieniające się w trakcie jego
trwania przepisy - Festiwal
Hałda Jazz.
W tym tygodniu zmarł wałbrzyski malarz, rzeczoznawca
w dziedzinie malarstwa, wystawiany również w Wałbrzychu uczestnik wałbrzyskiego
życia artystycznego. Bez powierzchownego „ do widzenia”.
Niedługo doliczymy się
strat jakie w każdym z nas
spowodował rok 2020.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu od najbliższej niedzieli,
6 grudnia stanie się bliższy widzom poprzez streaming, czyli
w jednym czasie zagra i udostępni swoje spektakle za pośrednictwem platformy live.teatrlalek.walbrzych.pl. Pierwszym
przedstawieniem zaprezentowanym w ten sposób będzie
„Akademia pana Kleksa” w reż.
Karoliny Maciejaszek, przeznaczona dla widzów 7+.

Premiera spektaklu odbyła
się we wrześniu tego roku, więc
jest to najświeższa propozycja
wałbrzyskich Lalek. Opowiada
o niezwykle ekscentrycznym
nauczycielu – panu Ambrożym
Kleksie i jego uczniach, którzy
żyją w miejscu, gdzie wszystko
staje się możliwe, gdzie każdy
czuje się jak u siebie oraz gdzie
najważniejsze są potrzeby dziecka i rozwój jego osobowości, a
nie rygorystyczna nauka.

„Akademia pana Kleksa” to
rozśpiewane przygody, które
zyskują na atrakcyjności dzięki
nowym aranżacjom znanych
piosenek. Dzieci z pewnością
rozpoznają utwory Brzechwy, a
dorośli wrócą do dziecięcych lat.
Spektakl bierze udział w VI
edycji Konkursu na Inscenizację
Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.
Start 6 grudnia o godz. 12:30.
Dostęp do spektaklu jest płatny
– 20 zł.

Inny wymiar piękna
Poznaj luksusową piątkę składników, dzięki którym twoja cera odzyska
blask, młodość, witalność
i nieskazitelny wygląd. Ich
obecność w produktach
do pielęgnacji, pozwoli Ci
na długo cieszyć się skórą
idealną: bez zmarszczek,
bez przebarwień i bez
nieprzyjemnego uczucia
„ściągnięcia”.
OLEJ BABASSU. Wytłaczany z
orzeszków palmy Cohune, występującej na terenach Brazylii
i Afryki. To substancja o właściwościach nawilżających, wzmacniających i zmiękczających skórę,
zawierająca około 70% lipidów.

EKTRAKT Z KAWIORU. Bogaty
w witaminy A, D, B1, B2, B6, aminokwasy (m.in. arginina i glicyna) oraz w mikroelementy (cynk,
fosfor, krzem), czyli składniki,
dzięki którym nawilżymy skórę,
opóźnimy jej procesy starzenia
się i poprawimy wygląd, a także
zapobiegniemy
negatywnym
skutkom czynników zewnętrznych: promieniowaniu UV, odwodnieniu, zanieczyszczaniu.
RESWERATROL.
Stymuluje
produkcję kolagenu i elastyny,
ogranicza działanie wolnych
rodników, łagodzi, przyspiesza
gojenie stanów zapalnych, hamuje starzenie się skóry, chroni
ją przed szkodliwym wpływem
UVB. Jedzmy zatem dużo borówek i żurawiny. Źródłem trans-

-resweratrolu są także skórki
czarnej odmiany winogrona.
BAJKALINA. Pełni rolę naturalnego filtru UVA i UVB, rozjaśnia,
ma właściwości antybakteryjne
i przeciwzapalne, zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia
jędrność skóry i uelastycznia.
Pozyskiwana jest z tarczycy bajkalskiej - drogocennego zioła,
którego moc i efektywność działania doceniono w medycynie
Dalekiego Wschodu.
ASTAKSANTYNA. Wspomaga
odnowę komórkową, redukuje
przebarwienia, zwiększa poziom
nawilżenia i elastyczności skóry.
Działa silniej i skuteczniej niż witaminy E i C.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Jak dbać o skórę zimą?
Ujemne temperatury, zimny wiatr niekorzystnie wpływają na kondycję naszej skóry.
Sprawiają, że robi się nadwrażliwa, sucha i szorstka. Dlatego
w zimowe miesiące szczególnie powinnismy zwrócić
uwagę na pielęgnacje, która
w stu procentach zapewni
jej odpowiednią ochronę. Do
oczyszczania najlepiej sprawdzą się mleczka oraz pianki
do mycia twarzy. W ich składzie szukajmy składników
mineralnych, nawilżających
i witamin. Wystrzegajmy się
preparatów z dodatkiem detergentów oraz mydeł zasadowych, które w dużym stopniu
wysuszają skórę oraz pozbawiają ją ochronnego płaszcza
hydro-lipidowego. Po dokładnym oczyszczeniu obowiązkowo należy nałożyć krem.
Bez względu na rodzaj cery
postawmy na krem tłusty lub
półtłusty. Preparaty jedynie
nawilżające nie zapewnią nam
odpowiedniej ochrony przed
wiatrem i mrozem. Dobry zimowy krem powinien zawierać ceramidy, glicerynę, kwasy
tłuszczowe oraz witaminy. Nie
zapominajmy także o filtrze
UV, który ochroni skórę przed
szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Zapewne
są one mniej intensywne niż
w okresie letnim, ale obecne
i przez większość osób bagatelizowane. Na czas zimy
powinniśmy zrezygnować z
preparatów matujących, gdyż
w tym okresie dodatkowo
mogą przesuszać skórę. Na
noc wybierzmy krem bardziej
bogaty w składniki nawilżające i odżywcze. W przypadku
skóry bardzo suchej dobrze
jest nałożyć maseczkę odbudowującą na całą noc. Nie
zapominajmy także o ustach,
dłoniach oraz włosach. Podrażnione i spierzchnięte od
zimna i mrozu usta nawilżą
oraz natłuszczą pomadki zawierające wazelinę, alantoinę,
oraz witaminę E.
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Ogłoszenia 15

od 18 lat
razem z Wami

ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04
(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
(7) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR,
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74
841 66 66; 502 308 696
(8) HYDRAULIK, ELEKTRYK, DROBNE SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(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
(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
PRACA

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

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

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
REKLAMA
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(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM TEL.
607 218 533

(7) Firma Serene zatrudni pracowników do
opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
KUPIĘ
(7) Kupię Starocie: odznaczenia, medale,
zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, zabawki
PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769
(4) Usługi budowlane: malowanie, tynkowanie, panele, płytki, łazienki, remonty mieszkań.
Działalność jednoosobowa. Tel. 660 948 158

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

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

16 Promocja
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