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Mikołajkowy Prezent dla biegaczy
Ponad 80 km oznakowanych
szlaków, 4 trasy biegowe, 2 spacerowe, ponad 100 słupków z
oznaczeniami i 6 tablic turystycznych to tylko liczbowe efekty zadania pt. „Z Flagą na Trójgarbie”
dofinansowanego z Funduszu
Toyoty „Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat”. Najważniejsze
efekty to te namacalne, które
ucieszą sportowców i miłośników pieszych wędrówek.
Realizacja projektu z Funduszy Toyoty jest kontynuacją szeregu działań
realizowanych od lat wokół Masywu
Trójgarbu. Dzięki walorom przyrodniczym oraz różnorodnym projektom
Góra Trójgarb stała się jednym z ulubionych miejsc turystów i biegaczy
z całego Dolnego Śląska i nie tylko.
Zadanie to polegało na wytyczeniu i
oznakowaniu tras biegowych, a także spacerowych. Realizowane było
przez Bibliotekę+Centrum Kultury
w partnerstwie z Gminą Czarny Bór,
Gminą Stare Bogaczowice oraz Nadleśnictwem Wałbrzych.

sport str. 12-13

Mikołajkowym dla biegaczy. Otwarcia trasy dokonali: Wójt Gminy Czarny
Bór - Adam Górecki, Wójt Gminy Stare
Bogaczowice - Mirosław Lech, przedstawiciel Toyoty - Piotr Sandomierski,
Sekretarz Gminy Czarny Bór – Tomasz
Gromala, przedstawiciel Nadleśnictwa Wałbrzych - Mateusz Majchrzyk,
przedstawiciel Fundacji Edukacji Europejskiej – Łukasz Hoppe oraz Dyrektor B+CK - Katarzyna Bernaś.
Podczas spotkania zarówno Wójt
Gminy Czarny Bór jak również Wójt
Gminy Stare Bogaczowice podkreślali
olbrzymie zasługi Funduszu Toyoty i

Fundacji Edukacji Europejskiej w realizacji projektów turystycznych i kulturalnych oraz złożyli serdeczne podziękowania dla kierownictwa Toyoty
Manufacturing Poland w Wałbrzychu
za zaangażowanie w działalność społeczną w naszym regionie. Ten przykład realizacji grantów z Funduszu
Toyoty namacalnie pokazuje, że dzięki fabryce w Wałbrzyskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej zmieniamy nasz
lokalny świat na lepsze.
Red./KB
foto:B+CK

Podsumowanie projektu i symboliczne otwarcie trasy odbyło się
w Witkowie 7-go grudnia tego roku.
Można śmiało stwierdzić, że było to
jednocześnie świetnym prezentem

Narkotykowy pasażer
Do zdarzenia doszło w dzielnicy Podgórze w minioną niedzielę
około godziny 22:00. Policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej
samochód osobowy oraz wylegitymowali dwóch jadących w nim
mężczyzn.
Podczas wykonywanych przez
mundurowych czynności okazało się,
że kierujący miał wcześniej zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami na 3 miesiące za przekroczenie
REKLAMA

Mikołajki wśród
najmłodszych
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prędkości na obszarze zabudowanym
o ponad 50 km/h. Dlatego też 27-letni
wałbrzyszanin musi teraz liczyć się z
przedłużeniem obowiązywania tego
okresu do 6 miesięcy oraz wysoką
grzywną. Na domiar złego pasażer
posiadał przy sobie woreczek z dużą
ilością środków psychotropowych
w postaci amfetaminy oraz mniejsze ilości marihuany. Łącznie można było z nich wykonać ponad 450
porcji handlowych tych narkotyków.

W trakcie czynności procesowych
26-letni mieszkaniec naszego miasta
przyznał się do popełnienia czynu. Za
posiadanie znacznej ilości środków
psychotropowych oraz odurzających
wg Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator zastosował
w stosunku do podejrzanego środek
zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
Red.
Źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Stan wojenny w opinii
prof. dr hab. Edwarda Czapiewskiego

1

Jak z punktu widzenia
specjalisty od historii Europy
Wschodniej, człowieka który
w czasie stanu wojennego
był internowany, spogląda
Pan dziś, po 39 latach, na
stan wojenny?
Z tego co dzisiaj dokładnie
wiemy, chociażby z dzienników
Mieczysława Rakowskiego stan
wojenny został wprowadzony
z powodu rozpadającego się
powoli państwa. Rzeczywiście
skala strajków była wówczas
ogromna, ale to nie państwo się
rozpadało, tylko komuniści tracili władzę. Był też strach przed
Związkiem Radzieckim, który
wkroczy do Polski i zrobi tu porządek. To była realna wówczas
groźba, dlatego postanowiono
ten porządek zrobić własnymi
siłami. Potem jednak, bardzo
wyraźnie uwidoczniło się, że
stan wojenny był próbą zahamowania pewnego procesu historycznego, tzn. upadku władzy komunistycznej, na rzecz
utrzymania dotychczasowego
systemu. Mimo że powiedziano, że będzie odnowa, zmiana,
inny system rządzenia wszystko wracało w stare koleiny. Stary aparat wyraźnie się bał. Oni
stracili masę władzy na prowincji, którą chcieli odzyskać i
właśnie po to był stan wojenny.
Trzeba przy tym podkreślić,
że w 1980 r. ta władza została
jedynie nadwyrężona, ale ówczesna nomenklatura zaczęła
obawiać się, że może ją utracić
w zupełności. Stan wojenny był
wprowadzony właśnie dla nich.
Początkowo historycy nie
uważali tego za tak oczywiste.
Ale potwierdziły to m.in.
wspomniane przeze mnie
dzienniki Rakowskiego, który
jeszcze przed stanem wojennym pisał, że stare musi wrócić,
bo socjalizmu, w formie jaki do
tej pory w Polsce był, nie da się
zreformować.

Stan wojenny był ogromnym szokiem dla Polaków.
Myśmy sobie nie wyobrażali, że coś takiego w ogóle
może się wydarzyć. Wyglądało
to wtedy tak, że ówczesna władza jeszcze przed 13 grudnia
pod wpływem strajków bardzo
często się cofała, więc niektórzy myśleli, że w związku z tym
da się jeszcze więcej wydusić.
Tymczasem okazało się że nie,
ponieważ władza już od sierpnia 1980 r., czyli od chwili kiedy
zaczął się cały przewrót! zaczęła
przygotowywać stan wojenny.
Nikt nie miał wówczas o
tym pojęcia?
Ja wiedziałem, że te dwie
lokomotywy – władza komunistyczna i Solidarność zwłaszcza
jej ekstrema pędzą na siebie,
ale nie wiedziałem do czego to
tak naprawdę może doprowadzić. Wydawało mi się, że może
jednak jakoś się uda ominąć to
wszystko, co niosłoby za sobą
ich zderzenie. W listopadzie
odbyło się jeszcze spotkanie
ostatniej szansy Glempa, Wałęsy i Jaruzelskiego, które jak wiemy nic nie dało. Konsekwencją
było wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia.
Dziękuję za rozmowę, na
jej dalszą część zapraszamy
na naszą stronę fb,
Anna Waligóra - Stupnicka
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kalendarium
Imieniny:
Artura, Daniela
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historyka Uniwersytetu Wrocławskiego
i Dolnośląskiej Wyższej Szkoły

I stare wróciło.
Myśmy wiedzieli już w 81
roku, że tego systemu się nie
zreformuje. Zastanawialiśmy
się tylko, jak to się wszystko potoczy przy wiszącym nad nami
długim cieniu Moskwy, o której wiadomo było, że na żadne
zmiany nie pozwoli. Dlatego
wyszło tak pośrednio. Wprowadzony został stan wojenny potrzebny dla utrzymania
władzy komunistów, a Sowieci
bezpośrednio nie interweniowali. I co się okazało? Że zdołali
tę władzę utrzymać tylko przez
parę lat.
To był system skazany na unicestwienie. Ale też powiedzmy
sobie jasno, gdyby nie zmiany
w Związku Radzieckim za czasów rządów Gorbaczowa, to
byśmy do dzisiaj mogli tkwić
pod tym systemem. Gorbaczow próbował przebudować
Związek Radziecki, tymczasem
ta cała budowla się zawaliła, ale
my przynajmniej mogliśmy się
wyzwolić spod rosyjskiej dominacji.
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„Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.”
Ignacy Krasicki
Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Międzynarodowy
Dzień Tanga

PIĄTEK

16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych
19:00 White Christmas: Filharmonicy Sudeccy bajecznie, świątecznie – Filharmonia Sudecka, Wałbrzych, koncert online

GRUDZIEŃ

Imieniny:
Aleksandra, Dagmary
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10:00 – 16:00 Prezentacje świątecznych lokomotyw
spalinowych na otwartej przestrzeni. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska
12:00 Koncert muzyki japońskiej (online) w wykonaniu ATSUKO SETA (fortepian) - Teatr Zdrojowy w
Szczawnie - Zdroju
16:00 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ
16:30 – 21:00 Zimowy Ogród Św. Mikołaja - Palmiarnia, Wałbrzych

Imieniny:
Łucji, Otylii

GRUDZIEŃ

13

10:00 – 16:00 Prezentacje świątecznych lokomotyw
spalinowych na otwartej przestrzeni. Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska
16:30 – 21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

PONIEDZIAŁEK
GRUDZIEŃ
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pandemii - czytamy w komunikacie szefa kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Michała Dworczyka.
Wśród opisanych grantobiorców
znalazło się Szczawno-Zdrój.
- Będziemy mieli w Szczawnie
zrewitalizowany Park Zdrojowy
z wieżą widokową i odbudowanym amfiteatrem - komentuje
Wicemarszałek Grzegorz Macko.
- Dziękuję Burmistrzowi Marko-

SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
PIASKOWA
GÓRA,
ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
•

OKNA, DRZWI, ROLETY

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

GRATIS

•

Imieniny:
Floriana, Łazarza

wi Fedoruk za dobrą współpracę
na rzecz gminy - dodaje.
Przedmiotem inwestycji jest
zagospodarowanie części terenu
Wzgórza Gedymina i Parku Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju,
które obejmuje między innymi
budowę wieży widokowej na
Wzgórzu Gedymina w miejscu
dawnej wieży czy zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
zbiorników
wodnych.
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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 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

U NAS TANIEJ!

Imieniny:
Aliny, Zdziesławy

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

TERAZ DWA PUNKTY

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

Dzień Herbaty

CZWARTEK
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montaż gratis

Imieniny:
Celina, Walerian

Dzień Pokrywania
Wszystkiego Czekoladą
16:30 – 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia, Wałbrzych

REKLAMA

OKNA

Dzień Małpy

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

Kasa dla Szczawna-Zdroju
115 mln złotych - tyle przekażemy gminom i powiatom
naszego okręgu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Dzięki osobistemu
zaangażowaniu Premiera Mateusza Morawieckiego uruchomiliśmy specjalny program bezzwrotnej pomocy dla lokalnych
samorządów, których przychody
zostały ograniczone w wyniku

Imieniny:
Izydora, Jana
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2OC
3OC
Niedziela Poniedziałek

ŚRODA

39 Rocznica Wybuchu
Stanu Wojennego

NIEDZIELA

2OC
Sobota

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

Dzień Gwiazdy
Betlejemskiej

SOBOTA

2OC
Piątek

DRZWI

już od 950zł
z montażem
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Rozwojowy budżet dla Dolnego Śląska
Dochody w wysokości
prawie 1 mld 264 mln zł
oraz wydatki sięgające 1
mld 309 mln zł - przewiduje
planowany na przyszły rok
budżet województwa dolnośląskiego. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 723 mln
zł, zarezerwowano na transport. O 38 milionów złotych
więcej przeznaczonych zostanie na wydatki majątkowe, czyli na inwestycje.
Samorząd naszego województwa będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji 1,26
mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone
będą m.in. na transport, wsparcie rozwoju regionalnego, kulturę, edukację i ochronę zdrowia.
- Regionalna gospodarka mocno
odczuła kryzys wywołany epidemią. Jako samorząd włożyliśmy wiele siły, ale także potężne
sumy pieniędzy, zarówno we
wsparcie ochrony zdrowia, jak i
dolnośląskich przedsiębiorców.
Przed nami rok, w którym planujemy, tak jak dotychczas, mocno
inwestować w rozwój regionalny. Zachowując dużą dynamikę rozwoju, chcemy ponownie
rozpędzić dolnośląską gospodarkę - wyjaśnia Marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych
Samorządowców. - Planujemy
budżet z deficytem wysokości
REKLAMA

Informacje 3

od 18 lat
razem z Wami

45 mln 200 tys. zł przy zabezpieczeniu środków z budżetu Województwa na wkłady własne do
projektów współfinansowanych
ze środków europejskich w kwocie 83 mln zł. To świadczy o mocno prorozwojowym, czyli inwestycyjnym charakterze budżetu
– dodaje Elżbieta Berezowska,
Skarbnik Województwa Dolnośląskiego. Na wsparcie rozwoju
regionalnego zaplanowano ponad 94 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego
i rozwoju przedsiębiorczości, a
także zarządzanie rozwojem regionalnym. Mowa o tworzeniu
niezbędnych analiz, na podstawie których programowane będzie wsparcie finansowe
Dolnego Śląska w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. - Pomimo wszelkich
trudności, związanych z pandemią COVID-19, budżet zaplanowany na rok 2021 jest ambitny.
Wynika to z tego, że województwo dolnośląskie jest jednym
z najszybciej rozwijających się
regionów w tej części Europy i
jako zarząd województwa zrobimy wszystko, aby tak pozostało
– mówi Wicemarszałek Grzegorz
Macko. - Mimo trwającej pandemii nie zamierzamy zaniedbać
rozwoju Dolnego Śląska. Dlatego w przyszłym roku będziemy

kontynuować chociażby proces
przejmowania linii kolejowych
– to jedno z naszych priorytetowych zadań. Rok 2021 upłynie
nam pod znakiem organizowania środków finansowych na rewitalizację pozostałych linii; poszczególne projekty zgłosiliśmy
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Krajowego
Planu Odbudowy. W przyszłym
roku czeka nas również opracowanie analiz studyjnych dla
pięciu dolnośląskich inwestycji,
które przeszły już do drugiego
etapu programu Kolej Plus. –
wylicza Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W 2021 roku Dolny
Śląsk planuje wyższe o 39 mln
zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na
rok 2020. O 38 mln zł wzrosną
także tzw. wydatki majątkowe,
czyli inwestycyjne i kolejny rok
z rzędu nasz region nie będzie
wpłacał do budżetu państwa
tzw. „Janosikowego”. O 35 mln
zł zmniejszą się także dochody
województwa. Wynika to m.in. z
kryzysu wywołanego epidemią
koronawirusa. Dużą część budżetu regionu stanowią zawsze
wpływy z tytułu podatku CIT. Z
uwagi na pandemię w przyszłym
roku będą one niższe o ponad 25
mln zł.
Red./UMWD

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Wyjście – według definicji
zapisanej w Słowniku Języka
Polskiego PWN leksem ten posiada wiele znaczeń. Po pierwsze wyjście to miejsce, otwór,
przez które się wychodzi, ale
również jest to sposób pomyślnego rozstrzygnięcia czegoś,
załatwienia jakiejś sprawy.
Wyjściem może być również
spotkanie towarzyskie o szczególnie odświętnym charakterze. Z technicznego punktu
widzenia wyjściem może być
również urządzenie elektryczne lub elektroniczne albo jego
część, służące do wyprowadzenia energii, wyników pracy,
sygnałów. Z innej perspektywy
słowo może oznaczać również
wprowadzaną przez system
informację, efekt pracy programu przetwarzającego informację, a także urządzenie,
które służy do wyprowadzania
efektów pracy komputera. Możemy również mówić o wyjściu

bezpieczeństwa, ewakuacyjnym, czyli miejscu, otworze
umożliwiającym wydostanie
się, przygotowanym na wypadek
niebezpieczeństwa.
Można mieć również wyjście
zapasowe czyli drugie wyjście,
używane w sytuacjach, gdy
główne wyjście nie daje się otworzyć. Ale wyjściem możemy
nazwać również opuszczenie
kraju z Unii Europejskiej. Takim
ostatnim wyjściem jest słynny
Brexit, którego skutki będą odczuwalne od stycznia. Ocenę
wyjścia królestwa brytyjskiego
z Unii Europejskiej pozostawiam historykom, choć wielokrotnie, podróżując do Wielkiej Brytanii, potrafię wykazać
się empatią dla Brytyjczyków
i zrozumieć ich decyzję. Unia
Europejska nie chroniła ani
swoich granic ani tym bardziej
granic Wielkiej Brytanii przed
falą emigracji niezarobkowej.
Prawo unijne nadrzędne nad
prawem brytyjskim w kwestii
obcokrajowców psuło brytyjski rynek pracy. Nielegalni
imigranci, a także ci niemający
pracy, nadmiernie wykorzystywali dane im profity. O skutkach tego wyjścia i o tym, co
zmieni się w Wielkiej Brytanii
dla obcokrajowców od 1 stycznia przeczytacie w temacie tygodnia strona 6. Polecam.
Redaktor Naczelny
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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 2
Fascynujący jest również
Pana start w Formule i zajęcie trzeciego miejsca na torze
Hungaroring. Jak to się stało,
że wystartował Pan w tym wyścigu?
To jest ciekawa historia, jak
jeździłem "maluchem" i robiłem
różne podejścia do fabryki. W
tamtych czasach bycie kierowcą
fabrycznym, mam tu na myśli
nasze podwórko polskie, to było
marzenie każdego kierowcy rajdowego czy wyścigowego. To
było tak silne zainteresowanie
i zaangażowanie, że każdy zaprzedałby duszę diabłu, by być
kierowcą. Ale zawsze padała odpowiedź szefa fabryki, że mają
swoich trzech dobrych kierowców. Budziło to we mnie jeszcze
większą determinację, żeby być
jeszcze bardziej perfekcyjnym.
Jeżdżenie w wyścigach polega
nie na odwadze. Jak zacząłem
wygrywać z fabryką i wygrałem
ten ostatni wyścig, to zarząd
główny sportów motorowych
zdecydował, że w klubie dolnośląskim we Wrocławiu, w którym
byłem, przekazują mi Formułę S.
W naszym wschodnim bloku to
taka Formuła 1. Tak się zaczęła
moja przygoda z samochodami
wyścigowymi, za które uważa
się samochody jednomiejscowe.
Później zostałem powołany do
kadry narodowej. Następnie za
dwa lata zakupiono dla polskich
reprezentantów trzy samochody MTX 106. Jak jest otwarcie
toru Formuły 1 zapraszają również Formułę 2 czy Porsche CAP,
to są serie uzupełniające. Między innymi zaproszono mnie i
ja tam startowałem w 86 roku.
Żeby było bardziej tak egzotycznie, to miałem do wyboru albo
wziąć mechanika, który nie był
mi przydzielony jak w dzisiejszych czasach masażyści, odnowa biologiczna, mechanicy,
albo wziąć jako mechanika moją
żonę i syna, żeby zobaczyli wielki świat. Czyli praktycznie byłem
bez mechanika. Tak się złożyło,
że przyjechałem trzeci. Nawet

jedno okrążenie prowadziłem
ten wyścig. Ale było to wyjątkowe doznanie, po pierwsze rodzina, syn. Podium było ustawione
na linii start-meta na Hungaroringu, a że odbywał się wyścig
Formuły 1 kierowców z całego
świata, to na trybunach zasiadło
trzydzieści tysięcy ludzi. To była
jedna z największych frekwencji.
Fajnie było stanąć na podium na
linii start-meta w otoczeniu tylu
ludzi. Jak opowiadał „Hołek”, on
też tam był i siedział na trawie,
bo przecież nikogo nie było stać
na bilety na srebrnej czy złotej
trybunie.
Tam poznał Pan Ayrtona
Sennę ?
Tak, tam poznałem Ayrtona
Sennę, ponieważ miałem możliwość chodzenia po parku maszyn. I Alana Prosta. Obserwując
Sennę, oceniam, że był to nie tylko największy kierowca wszech
czasów - stąd inicjatywa nadania nazwy ulicy Senny o statusie
miejskim. Przed kimś, kto osiąga
w swoim życiu zawodowym czy
profesji tak wiele, zawsze należy ściągnąć czapkę z głowy i
go szanować. Dla mnie jednak
ważniejsza jest ta druga strona
medalu, jakim się jest człowiekiem. Ayrton Senna był bardzo
wrażliwym człowiekiem, mojej
postury. Stałem na odległość od
niego dwadzieścia centymetrów
i pamiętam to spotkanie jak dziś.
Od kilku lat pracuję nad powstaniem pomnika Senny. Wszyscy
pytają mnie o tablicę dlatego, bo
jeździłem w Formule, ja odpowiadam, że to by było za mało.
Dla mnie był wyjątkowym człowiekiem i trzeba wiedzieć, że tak
jak ulica czy pomnik, to właśnie
dlatego, że przekazał gigantyczne pieniądze w 91 roku na bezdomne dzieci, które mieszkały w
fawelach albo pod chmurką. To
była kwota około 130 milionów
dolarów. Rok później również
przekazał pieniądze szpitalom.
Założył fundację, którą do dziś
prowadzi jego siostra Viviane,
która wyedukowała w Ameryce

Nielegalni kierowcy
We wtorek wałbrzyscy policjanci zatrzymali kolejnych
kierujących w wieku 19 oraz
36 lat, którzy nie zastosowali
się do dwukrotnie już orzeczonych wobec nich przez sąd
zakazów prowadzenia pojazdów. Jeden z podejrzanych
próbował nawet uciec mundurowym, jednak już po kil-

kudziesięciu sekundach trafił
w ręce funkcjonariuszy.
We wtorek 8 grudnia przed
godziną pierwszą w nocy policjanci ruchu drogowego
wałbrzyskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej na
ulicy Świdnickiej w Wałbrzychu
19-letniego mieszkańca Wałbrzycha. Mężczyzna w trakcie

Południowej prawie dwanaście
milionów dzieci. Powinniśmy
wiedzieć, że dzieciom trzeba
pomagać, i dzieci nie powinny
umierać z głodu. Dzieci nie wolno krzywdzić i dzieciom powinno się pomagać. Dorośli mają
pracę, mogą zbierać puszki czy
makulaturę, mogą pracować
dorywczo, ale dzieciom trzeba
pomagać. Dlatego te dwie moje
inicjatywy. Nie tylko wybitny kierowca. Gdyby dzisiaj żył, byłby
ponownie mistrzem świata. Ale
to co, powiedziałem - pomnik, to
ma być przykład nie tylko bycia
dobrym człowiekiem, ale również dbania o planetę. Nie można mówić: "co mi tam, co będzie
za dziesięć lat". Trzeba szanować
ludzi za życia, a po śmierci o nich
pamiętać i dawać przykłady jako
drogowskaz...tego, jakim należy
być człowiekiem. Dlatego, biorąc
pod uwagę to, co powiedziałem
w dużym skrócie kim był Ayrton
Senna, ten pomnik ma być wyjątkowy. Jest wiele pomników
na świecie, ale ten ze względu
na wyjątkowość postaci, ma być
najpiękniejszy ze wszystkich.
To będzie powód do dumy
dla Wałbrzyszan jak i dla wszystkich Polaków, że taki pomnik
jest. Wszyscy, którzy mnie znają
wiedzą, że jak o tym mówię to na
pewno tak będzie. Także jakość
tego przedsięwzięcia jest duża.

Żeby coś zrobić wyjątkowego
czy - jak powiedziałem w skali
światowej - to niestety trzeba
znaleźć ludzi, którzy będą to realizować według moich planów
i wytycznych. Taki wstępny projekt tego pomnika według moich wymagań i sugestii wykonał
kierowca wyścigowy, designer,
artysta z Francji. Później nikt nie
chciał się już podjąć zrobienia
modelu, czy rzeźby do odlewu,
żaden polski artysta, każdy mówił, że nie jest w stanie. W pewnym momencie ściągnęliśmy
kask z głowy Ayrtona Senny, ponieważ oczy są zwierciadłem duszy. Znalazł się nie Polak, artysta,
który wykłada w Akademii Sztuk
Pięknych i zrobił tę rzeźbę. A ja
mu tak „klepałem” jak ta głowa
ma wyglądać i być pochylona.
1-go maja przyszłego roku w 27
rocznicę śmierci Ayrtona Senny
będzie odsłonięcie tego pomnika.

wykonywanych czynności postanowił jednak nie zastosować
się do poleceń policjantów i z
impetem ruszył swoim pojazdem. Jego ucieczka zakończyła się już po blisko kilometrze.
Okazało się, że miał również
decyzją sądu orzeczone już
dwa zakazy kierowania pojazdami obowiązujące do 2022
roku. Podczas czynności z zatrzymanym
funkcjonariusze
udowodnili mu, że 23 listopa-

da znieważył strażnika miejskiego poprzez wykrzykiwanie
wobec niego słów uznanych
za wulgarne oraz pokazywanie obraźliwych gestów. Tego
samego dnia - około godziny
14:30 – w Wałbrzychu na ulicy
11-go Listopada funkcjonariusze prewencji drugiego komisariatu sprawdzili wymagane
uprawnienia u 36-letniego wałbrzyszanina. Mężczyzna kierujący samochodem osobowym

Na koniec chciałbym zapytać o miejsce, które Pan stworzył - o Muzeum Górnictwa i
Sportów Motorowych. Skąd
pomysł?
Pomysł przyszedł sam, ponieważ urodziłem się w Wałbrzychu.
Do muzeum przyjeżdża mnóstwo ludzi. Jest księga pamiątkowa, gdzie są wszystkie języki
świata. Jak ja to kupowałem, to

były zawalone dachy, powybijane szyby. Była to ruina. Ludzie,
którzy teraz odwiedzają to miejsce widzą jak jest pięknie, ładnie.
Pytają czy ja tu pracowałem, czy
jestem związany z górnictwem?
Ani ja ani nikt z moich członków rodziny nie jest związany z
górnictwem, ani nie pracował
w górnictwie. Ale to nie znaczy,
że można te pięćset lat zaorać i
pozostawić wszystko samemu
sobie, żeby to niszczało. Mieszkałem w sąsiedztwie i widziałem
jak to wszystko rozkradane było
na złom. Nie wiedziałem co z
tym zrobić. Samych szybek wymieniłem ponad pięćset, a gdzie
mowa o dachach, tynkach. To
oczywiście jest inna historia.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
nasz gość dokładnie opisuje jak
zostały przekształcone poszczególne budynki muzeum i co się
w nich znajduje. Zeskanuj kod
QR i oglądaj pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad

również jechał nim pomimo
orzeczonych przez sąd dwóch
zakazów kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi,
tym razem do grudnia 2023
roku. Obu mężczyznom grozi
teraz kara do 5 lat pozbawienia
wolności.
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Dzisiaj będzie temat bardzo
nieoczywisty i taki, który nie
przebił się jeszcze do głównego
nurtu mass mediów. Zazwyczaj
rozważania w tej rubryce zahaczają o wizję przyszłości – tej
bliskiej i odległej. Nie ma co się
oszukiwać, nie są to scenariusze
widziane przez różowe okulary.
Jeszcze dwadzieścia lat temu,
gdy mówiło się o hipotetycznym
„końcu świata”, najczęściej rozumianym jako katastrofa (meteoryt, III wojna światowa itp.), to
umiejscawiano go kilka pokoleń
do przodu.
Dzisiaj chciałabym o tych
przyszłych pokoleniach kilka
słów nakreślić. Dzieci, które dopiero co przychodzą na świat,
jest niemal pewne, nie będą znały, widziały świata, takiego, jaki
znamy my i na przykład nasi rodzice czy dziadkowie. Biorąc pod
uwagę te mniej optymistyczne
przewidywania
naukowców,
gdy osiągną wiek nastoletni,
procesy katastrofy klimatycznej
zaczną zdecydowanie przyspieszać, a życie na Ziemi będzie
niezwykle trudne. Szalejące żywioły, drastycznie zmniejszający
się obszar lądu, który można zamieszkiwać i ewentualnie uprawiać a do tego ogromna liczba
ludzi, która będzie o te skrawki
ze sobą walczyć. Myślę, że wizja
cierpień, jakie mogą spotkać nasze dzieci potrafi mrozić krew w
żyłach.
Antynatalizm jest nurtem filozoficznym, który nie powstał
wczoraj i jego podstawą nie był
fatalny stan środowiska naturalnego. Jednak ta idea zaczęła korespondować z najważniejszymi
punktami planu na powstrzymanie katastrofy klimatycznej.
Nie można ograniczyć „zużywania” globu i jego zasobu, kiedy
ludzi nieustannie przybywa. Jest
coraz więcej par, które świadomie rezygnują z potomstwa,
bo uważają, że dzisiaj rodzone
dzieci świadomie skazuje się na
cierpienie wywołane katastrofą i dlatego, że każdy kolejny
człowiek to kolejna osoba, która musi mieć zagwarantowane
podstawy do przeżycia, a tym
samym zmniejsza szanse na powstrzymanie katastrofy. Uzasadnienie logiczne, jednak emocje
też tu są ważne. Instynkt macierzyński, chęć budowania rodziny, więzi i miłości schodzą tu
na drugi plan i wcale nie jest to
prosta decyzja. Warto wiedzieć,
że taka postawa nie jest bardzo
rzadkim zjawiskiem i uważam,
że warto próbować rozumieć
taki wybór. Jak widać ekologia
może mieć bardzo wiele odcieni
i obejmować absolutnie każdą
strefę naszego życia.

S amor ząd
a Unia

Nie milkną echa sporów
pomiędzy rządem a Unią
Europejską w sprawie przyjęcia wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, który
musi być zatwierdzony w
pakiecie z funduszem odbudowy. Jak wiemy Polska
i Węgry sprzeciwiają się powiązaniu wypłat funduszy
z przestrzeganiem praworządności. Głosy w sprawie
zabierają również lokalni
samorządowcy.
Swój apel w formie uchwały wystosowała Rada Miejska
Wałbrzycha, w którym czytamy:
„Jako radni Gminy Wałbrzych
wyrażamy głębokie zaniepokojenie możliwością zawetowania
zwłaszcza tych funduszy unijnych, które w Wieloletnich Ramach Finansowych za lata 20212027, jak również w Funduszu
Odbudowy, mają być przeznaczone na proces sprawiedliwej
transformacji na obszarach
pogórniczych oraz na wsparcie
inwestycji służących ochronie
środowiska, klimatu oraz finansowania procesów modernizacji rolnictwa i przemysłu.” Przed
ratuszem w Wałbrzychu wystąpili również niektórzy lokalni
samorządowcy. Okazuje się jednak, że sprawa ta dzieli również
REKLAMA

REKLAMA

samorządowców. Otóż w dniu 8
grudnia podczas sesji nadzwyczajnej, poświęconej Apelowi
Klubu Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc”, w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów
do głosowania za przyjęciem
Wieloletnich Ram Finansowych
Unii Europejskiej na lata 2021 –
2027 oraz Funduszu Odbudowy
zagłosowano za odrzuceniem
tego apelu. W ten sposób sa-

Wydarzenia 5
R0610/20

morządowcy Boguszowa-Gorc
chcieli wyrazić poparcie dla
stanowiska jakie prezentuje Polski Rząd w tej sprawie . W sesji
udział wzięło 15 radnych. Nad
wnioskiem o odrzucenie apelu
głosowało 9 osób, 1 głos PRZECIW i 1 głos WSTRZYMUJĄCY
SIĘ, 4 Radnych nie brało udziału
w głosowaniu.
PAS
R0611/20

Podsumowania czas zacząć…
Nadejście grudnia i końcówka
roku kalendarzowego a wraz z
nim zbliżający się dla większości
firm nieuchronnie koniec roku
obrachunkowego to najlepszy
moment na przygotowanie planów, celów i prognoz na przyszły rok nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Także z
punktu widzenia zawodowego i
osobistego w postaci zamierzeń
czy choćby postanowień. Jest
to również czas pewnej refleksji
i podsumowań wydarzeń, które
istotnie wpłynęły na otaczającą
Nas rzeczywistość. W kolejnych
wydaniach Tygodnika przybliżę
Państwu najważniejsze wydarzenia mijającego roku nie tylko
ze sfery gospodarczej, ale także
politycznej i społecznej. Będzie
to subiektywna i dość skrótowa
ocena 2020 roku, który był jednym z najtrudniejszych okresów
dla polskiej gospodarki a także dla Nas wszystkich. Katalog
wydarzeń nie jest oczywiście
zamknięty, na wszelkie sugestie
i uwagi Drodzy Czytelnicy jestem otwarty oraz zachęcam do
kontaktu na adres e-mailowy:
gospodarkaplus@30minut.pl.
Słowem wstępu i pewnym początkiem rozważań nad mijającym rokiem jest wybuch pandemii COVID-19, choroby zakaźnej
układu oddechowego wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 (pełna nazwa zaczerpnięta z nomenklatury naukowej),
która wpłynęła negatywnie niemalże na każdą płaszczyznę naszego życia, w skali mikro oraz
makro. Wywołany przez pandemię światowy kryzys gospodarczy jest porównywany do Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933 i
obejmuje praktycznie wszystkie
sektory gospodarki. Jako społeczeństwo na początku bieżącego
roku zostaliśmy zaskoczeni skalą
i dynamiką rozwoju zagrożenia
epidemiologicznego, które wpłynęło na polską gospodarkę, politykę, społeczeństwo, ochronę
zdrowia, religię, edukację, sport,
kulturę. Wobec zagrożenia w
Polsce postawa rządzących i społeczeństwa była nacechowana
pełną odpowiedzialnością. Rozwinięcie podsumowania tego
roku nastąpi w kolejnych wydaniach Tygodnika, przy okazji zachęcam do przesyłania z Państwa
perspektywy istotnych wydarzeń
AD 2020 na adres e-mailowy:
gospodarkaplus@30minut.pl.

6 Temat tygodnia

Good morning BREXIT
Historia Brexitu jest zapewne największym wydarzeniem geopolitycznym współczesnego świata,
a w szczególności Europy. Chyba każdy na świecie wie, co to słowo oznacza i jakie niesie za sobą
konsekwencje. Ale czy na pewno wiemy co czeka tych, którzy chcą żyć i pracować w Wielkiej Brytanii?
Krótkie streszczenie długiej
historii
W 2013 roku urzędujący premier David Cameron, szef Partii
Konserwatywnej, ogłosił chęć
przeprowadzenia referendum
w sprawie członkostwa Wielkiej
Brytanii w UE. Choć sam opowiadał się za pozostaniem w
Unii Europejskiej, domagał się
jej reform. I to warto podkreślić.
Przypominamy, że postawa Camerona była wywołana rosnącą
popularnością Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, na której czele stał Nigel
Farage. Był on od dawna znanym
przeciwnikiem Unii Europejskiej
i opowiadał się za jak najszybszym wyjściem ze Wspólnoty. Referendum odbyło się 23
czerwca 2016 roku. Wzięło w
nim udział 72,2 procent uprawnionych do głosowania, z czego
51,89 procent opowiedziało się
za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Nie
miało ono jednak formy wiążącej dla brytyjskiego rządu. Cameron po ogłoszeniu wyników
referendum, podał się do dymisji. Skacząc mocno w czasie i pomijając wewnętrzne perypetie
polityczne UK, wiemy na pew-

no, że Wielka Brytania opuszcza
Unię Europejską definitywnie od
1 stycznia 2021 roku.
Nowa polityka migracyjna
Nowy punktowy system migracyjny wzorowany jest na
systemie pochodzącym z Australii. Właśnie australijski model uznaje się za efektywny pod
tym względem, że pozwala on
ściągać do kraju osoby, które
faktycznie tam są potrzebne i
eliminuje wielu pracowników
niewykwalikowanych.
Brytyjski punkt widzenia stawia, iż po
sfinalizowaniu procesu brexitowego to rozwiązanie jest jak
najbardziej słuszne. Zgodnie z
nowym systemem, aby uzyskać
prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie
co najmniej 70 punktów. Z tej
liczby 50 punktów przypada na
kryteria obowiązkowe takie jak:
- potencjalny pracownik musi
udostępnić dokument, który
potwierdza, że otrzymał ofertę
pracy od pracodawcy (20 pkt.), oferta pracy jest na wymaganym
poziomie umiejętności (20 pkt.),
- pracownik zna język angielski
(10 pkt). Kolejnym warunkiem
do uzyskania dodatkowych
punktów będzie wynagrodzenie
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pracownika. Jeżeli zarobki imigranta będą wynosić: pomiędzy
23 040 a 25 599 funtów rocznie
– dostaje on 10 punktów, powyżej 25 600 funtów – 20 punktów.
W celu otrzymania wizy należy
złożyć odpowiedni wniosek na
stronie gov.uk. Wymagana liczba punktów do uzyskania odpowiedniej wizy (turystyczna czy
pracownicza) jest dostępna na
stronie gov.UK. Również zstanie uruchomiona aplikacja mobilna za pośrednictwem której
będzie można składać wnioski.
W celu dodatkowej weryfikacji
wybrane osoby będą zmuszone
stawić się osobiście w Centrach
Składania Wniosków Wizowych.
W przypadku, gdy pobyt osoby
w Wielkiej Brytanii przekracza 6
miesięcy, dodatkowo należy uiścić opłatę za opiekę zdrowotną.
W tym momencie nie opublikowano żadnych informacji na temat opłat wizowych.
Kiedy z paszportem do UK?
Ambasada RP w Londynie poinformowała, że brytyjski rząd,
zgodnie z postulatami polskiej
służby konsularnej, przedłużył
okres, w którym będzie można
wjechać do Wielkiej Brytanii za
okazaniem dowodu osobistego
R0612/20
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do 1 października 2021 roku. W
swoim komunikacie Ambasada
również przekazała, że osoby,
które posiadają status osiedleńca lub wstępnego osiedlenia w
ramach systemu EU Settlement
Scheme lub zezwolenie wydawane pracownikom przygranicznym, będą mogły używać dowodu osobistego w celu wjazdu do
Wielkiej Brytanii co najmniej do
31 grudnia 2025 roku.
Ważne strony, które warto
przejrzeć
Przed wybraniem się w podróż do Wielkiej Brytani warto
wejść na następujące strony i zaczerpnąć informacji, które będą
nas bezpośrednio dotyczyć.
https://www.gov.pl/web/
wielkabrytania/brexit
- https://www.brexit.gov.pl/
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl_en
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://www.brexit.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/
wielkabrytania/brexit
https://gospodarka.dziennik.pl/
https://kadry.infor.pl/
https://www.money.pl/
https://wiadomosci.onet.pl/
https://www.radiozet.pl/

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA
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-

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.

Każdego wczesnego poranka
malutkim okienkiem wykutym przed stu laty w murze
mojej poniemieckiej kamienicy zaglądam sobie za kurtynę
rodzącego się dopiero świata.
Mam wtedy kilka chwil tylko
dla siebie i w towarzystwie ciepłego, obłaskawiającego mokre włosy powietrza suszarki
wymykam się porannemu pośpiechowi, który za drzwiami
łazienki rozgościł się już w najlepsze, jak nieproszony gość.
Przede mną błyszczą w słońcu
wilgotne, zatracone w bezlitosnym mrozie dachy innych
kamienic – majestatyczne i
niewzruszone. Kocham znikać
w ich mlecznej toni.
Jest coś niezwykłego w zimowych wczesnych porankach,
kiedy granat nocnego nieba
rozmywa się niechętnie w
świeżości świtu, traci na swojej
intensywności, aby w końcu

sekund
Jedlina Zdrój
Posumowała sezon
Zakończył się trzeci sezon
działalności wypożyczalni
rowerów elektrycznych w
Jedlinie-Zdroju. Mimo czasami niesprzyjającej pogody
mieszkańcy Jedliny wypożyczali rowery 199 razy, pokonując przy tym 7500 kilometrów.
W tym roku z powodu panującej pandemii wypożyczalnia działała na zmienionych
zasadach; przez znaczną
część sezonu była czynna w
godzinach od 8 do 10, konieczna była również rezerwacja telefoniczna. Rowery
oraz kaski były poddawane
dezynfekcji po zwrocie.
W rowerach w tym sezonie wymieniono 7 zużytych
opon, 10 dziurawych dętek,
trzy błotniki oraz 13 startych klocków hamulcowych.
Oprócz standardowej eksploatacji rowery wymagały
również wielu mniejszych
lub większych napraw oraz
regulacji.
ustąpić beznamiętnie wszędobylskiej naturze mrozu, który
łapczywie przywłaszcza sobie
wszystko i wszystkich na swojej drodze. Zimowe poranki
mają w sobie coś niewysłowionego, bo dotykają tej niewidzialnej ludzkim okiem granicy, za którą świat się jeszcze nie
wydarzył, nie zdążył być ani
dobry, ani zły, a cała ludzkość
nie wycierpiała dotąd żadnej
krzywdy. W zupełnej ciszy tych
poranków można znaleźć siebie w tej osobliwej poczekalni,
w tym przedsionku czasu pomiędzy tym, co już dokonane,
a tym, co jeszcze nienarodzone
i przez chwilę po prostu być,
nie szukając ku temu ani powodu, ani usprawiedliwienia.
Nie jest to możliwe w żadne
inne poranki, żadnych innych
pór roku.
W takie dni jak ten, świat wydaje się być miejscem o kształtach regularnych i obłych, a
znajome potworzątka świdrujące człowieka swoimi małymi
fałszywymi oczkami zamiast
pogardy i nienawiści wzbudzają współczucie i litość, dla odmiany. Stan ten nie trwa zbyt
długo, po bo tych porannych
ucieczkach lubią następować
dni za krótkie, śledzone przez
równie krótkie noce. Rytm
wyrównany, natura lubi równowagę. Można od nowa być
sobą.
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Nowy rozkład Kolei Dolnośląskich
Od niedzieli, 13-go grudnia wchodzi w życie nowy,
roczny rozkład jazdy Kolei
Dolnośląskich. Warto podkreślić, że najważniejsze
zmiany dotyczą pojawienia
się 20 nowych, kolejowych
przystanków na żądanie oraz
zwiększenia liczby pociągów
przyspieszonych i ekspresów
regionalnych.
W nowym rozkładzie jazdy
utrzymana została dotychczasowa
siatka i harmonogram połączeń.
Dodatkowo pojawi się kilkadziesiąt nowych, w tym pociągi przyspieszone i ekspresy regionalne,
a część relacji zostanie wydłużonych. Ponadto, na tory wyjedzie
więcej pociągów Kolei Dolnośląskich. To efekt zmiany podziału połączeń w regionie decyzją Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, który odpowiada
za organizację transportu kolejowego w regionie. Dzięki zmianom
na trasy wyjedzie 28 nowych pociągów dolnośląskiego przewoźnika, z czego na odcinkach Wrocław
– Legnica oraz Węgliniec – Zgorzelec przybędą po dwie pary. Na
pasażerów czekają też dwa nowe

przystanki: Bielawa Centralna oraz
Wałbrzych Centrum.
– Rozbudowa komunikacji
lokalnej i regionalnej to dla nas
priorytet. Dlatego cieszymy się,
że wspólnie z Kolejami Dolnośląskimi wypracowaliśmy ciekawą
siatkę połączeń, w której znalazły
się nowe połączenia oraz nowe
pociągi przyspieszone i ekspresowe – powiedział Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa
dolnośląskiego, odpowiedzialny
za rozwój kolei w regionie.
Szybsze pociągi regionalne
Więcej będzie też pociągów
przyspieszonych i ekspresów regionalnych, które połączą największe miasta Dolnego Śląska. Na
trasy wyjedzie, aż 12 takich pociągów, po sześć w każdej z kategorii.
Dzięki temu podróż między Wrocławiem a głównymi ośrodkami
województwa się skróci, np. czas
przejazdu do Legnicy będzie wynosił do 37 minut, do Bolesławca
do godziny, a Lubina czy Świdnicy
– 55 minut, do Wałbrzycha będzie
można dojechać w 51 minut, do
Milicza w godzinę i osiem minut
a do Zgorzelca w niewiele ponad
półtorej godziny.

Wszystkie pociągi zyskały wyjątkowe nazwy nawiązujące do
charakterystycznych miejsc regionu, symboli miast, które łączą, ale
też ważnych dla historii Dolnego
Śląska osób. Malachit z Wrocławia
do Lubina, Bystrzyca z Kudowy
Zdroju do Wrocławia, Błędne Skały z Wrocławia do Kudowy Zdroju,
Szczupak z Milicza do Wrocławia,
Karaś z Milicza do Wrocławia, Barycz z Wrocławia do Krotoszyna –
to pełny zestaw połączeń przyspieszonych. Ekspresy regionalnych KD
Sprinter, których aż sześć wyjedzie
na trasy to: KD Sprinter Nysa z
Wrocławia do Zgorzelca, ze Zgorzelca do Wrocławia - KD Sprinter

Łużyce, z Lubina do Wrocławia - KD
Sprinter Jerzy Wilhelm, z Głogowa
do Wrocławia - KD Sprinter Chalkozyn, z Wrocławia do Wałbrzycha
- KD Sprinter Chełmiec, z Kudowy
Zdroju do Wrocławia - KD Sprinter
Szczeliniec.
Nowe przystanki na żądanie
Od grudniowego rozkładu jazdy na Dolnym Śląsku będą działać
w sumie 22 przystanki na żądanie. Wszystkie zostaną oznaczone
specjalnymi piktogramami. Do
Krzyżowej i Nowej Wsi Legnickiej
dołączą: Bierkowice, Błażkowa, Bolesławice Świdnickie, Gorzuchów
Kłodzki, Górzyniec, Jedlina Górna,
Kłodzko Książek, Kłodzko Zagórze,

Kulin Kłodzki, Kwieciszowice, Lewin Kłodzki, Młyńsko, Nowa Ruda
Przedmieście, Nowa Ruda Zdrojowisko, Stary Wielisław, Studzianka, Suszka, Ubocze, Unisław Śląski
oraz Wierzchowice.
Koleje Dolnośląskie jako pierwsze w kraju wprowadziły taką dogodność. – Wiemy jak ważny jest
transport kolejowy dla mieszkańców regionu oraz jakim zaufaniem
obdarzają nas Dolnoślązacy, dlatego stale pracujemy nad podnoszeniem atrakcyjności naszej oferty
– komentuje Damian Stawikowski,
prezes Kolei Dolnośląskich.  
Red./KD
foto: KD

Wałbrzyska Strefa z nowym wiceprezesem
Dr inż. Paweł Kurtasz
został nowym wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„INVEST-PARK”. Zastąpił na
tym stanowisku Krzysztofa
Dryndę, który w listopadzie objął funkcję kierowniczą w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.
Paweł Kurtasz ukończył studia magisterskie na Wydziale
Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej,

gdzie w 2011 roku uzyskał również stopień doktora nauk technicznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych
Master of Business Administration (MBA), prowadzonych
przez Akademię Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Przed objęciem funkcji wiceprezesa wałbrzyskiej strefy kierował jej spółką córką - INVEST-PARK DEVELOPMENT, która za
jego kadencji osiągnęła najlepsze w swojej historii wyniki

finansowe. W latach 2013-2019
pełnił z kolei funkcję prezesa
spółki BSSTC.PL, która zajmuje
się systemami bezpieczeństwa
ruchu lotniczego i drogowego
oraz teleinformatycznymi.
Paweł Kurtasz został powołany na stanowisko wiceprezesa przez Radę Nadzorczą
wałbrzyskiej strefy w wyniku
przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. Uzupełnił tym samym zarząd IX
kadencji spółki, w którego skład

wchodzą prezes Artur Siennicki
oraz wiceprezes Kamil Zieliński.
Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna „INVEST-PARK”
obejmuje swoim zasięgiem blisko 30 powiatów w województwach dolnośląskim, opolskim
i wielkopolskim. Działa w niej
blisko 270 inwestorów, którzy
zatrudniają łącznie około 65 tys.
pracowników.
Red./WSSE
foto: WSSE

REKLAMA

R0613/20

SPRZĘT
ORTOPEDYCZNY

PRODUCENT INDYWIDUALNEGO

SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO
WYKONYWANEGO NA MIARĘ
A r m i i K ra j owe j 5 A , 5 8 - 3 0 2 Wa ł b r z yc h
CZYNNE: pn. - pt. 8:00 - 16:00

74 846 14 27

SPRZĘT
MEDYCZNY

SPRZĘT
REHABILITACYJNY

w w w.z u or t.pl

8 Wydarzenia

Piątek, 11 grudnia 2020

/Tygodnik30minut

www.30minut.pl

DZIEŃ KARIERY W PWSZ w WAŁBRZYCHU
4 panele warsztatowe, 1421 uczestników,
17 firm i instytucji prowadzących seminaria i
tylko jeden dzień - Dzień
Kariery 2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa
Silesiusa w Wałbrzychu.
Tak można podsumować
poniedziałek 7 grudnia
2020 r. w największej
wałbrzyskiej
uczelni
publicznej.
Wydarzenie,
skierowane
do studentów oraz młodzieży szkół średnich nie tylko z
Wałbrzycha, było realizowane
pod patronatem honorowym
Prezydenta m. Wałbrzycha dra n.med. Romana Szełemeja oraz Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu - prof. Roberta Wiszniowskiego. Dla młodzieży
szkół średnich przygotowano

dzeniem ścisłej współpracy
wałbrzyskiej uczelni z otoczeniem
społeczno-gospodarczym i stanowi jedno z założeń
misji i strategii rozwoju PWSZ
w Wałbrzychu..
Red./PWSZ
Zeskanuj kod QR
i czytaj pełen tekst
na www.30minut.pl

warsztaty i wykłady z zakresu,
m.in. języka polskiego, języka
angielskiego, historii, czy też
przedsiębiorczości.
W bloku „Od Studenta do
Absolwenta” zarówno uczniowie szkół średnich, jak i
studenci mieli okazję spotkać
się z absolwentami PWSZ w
Wałbrzychu z kierunków: administracja, bezpieczeństwo i
higiena pracy, logistyka oraz
pedagogika.

ZUS przypomina
Płatnicy, którzy czekają na
wejście w życie przepisów o
zwolnieniu ze składek za listopad br., mogą złożyć wniosek do
ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc – podkreśla
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Chodzi o przedsiębiorców, dla
których termin na opłacenie należności do ZUS za listopad upływa 10 i 15 grudnia. Są to m.in.
osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie. Przepisy
tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0,
po poprawkach zarówno na etapie prac sejmowych jak i senackich, oczekują obecnie na swój
ostateczny kształt. Przewidują
one m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r.

dla płatników działających pod
określonymi kodami PKD.
– Prace nadal są w toku a zbliża się termin płatności składek,
więc apelujemy do właścicieli
firm, którzy czekają na wejście
w życie przepisów o zwolnieniu
ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy
nie, żeby złożyli wniosek do ZUS
o odroczenie terminu płatności
np. o miesiąc – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
Śląsku.
Rzeczniczka zapewnia, że
płatnik, który złoży wniosek
przed terminem płatności składek, po zawarciu umowy nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie
również udzielana bez opłaty

Bezpośrednimi odbiorcami dwóch pozostałych paneli
warsztatowych byli studenci.
Z kolei panel warsztatowy
pn. „Pracodawcy – Studentom PWSZ w Wałbrzychu” był
natomiast ściśle związany z
realizacją projektu „Stawiamy
na kształcenie praktyczne” i
obejmował szerokie spektrum
zagadnień skierowanych do
studentów określonych kierunków studiów.
Organizatorzy kilkakrotnie
dziękowali wszystkim instytucjom, które włączyły się w
realizację Dnia Kariery 2020,
podkreślając, że dużym wyzwaniem była obsługa całego
wydarzenia w nowej wirtualnej formule. Wszystkie zajęcia
odbywały się w czasie rzeczywistym.
Udział pracodawców i instytucji partnerskich w niniejszym wydarzeniu jest potwier-

prolongacyjnej. ZUS deklaruje,
że wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można
je składać z domu poprzez indywidualne konto na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS. Płatnik może również zdecydować
się na opłacenie składki za listopad w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z
opłacania składek za ten miesiąc.
Wówczas – zgodnie z projektowanymi przepisami – opłacone
składki zostaną mu zwrócone.
Jeżeli natomiast okaże się, że
płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za
listopad i opłaci je po terminie
płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie
od naliczania odsetek (RDO).
Będzie mógł także wystąpić z
wnioskiem o rozłożenie składek
na raty.
Red./ZUS info

Nowoczesna
pracownia endoskopii
W Dolnośląskim Centrum
Onkologii otwarto nową Pracownię Endoskopii. Inwestycja
ma umożliwić pacjentom onkologicznym łatwiejszy i szybszy
dostęp do kompleksowej diagnostyki endoskopowej. Koszt
inwestycji to 570 tys. zł.
- Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią stale
poszerzamy potencjał naszych
szpitali. Skuteczna i powszechna
profilaktyka to jedna z naszych
najpotężniejszych broni w walce
z nowotworami. Konsekwentnie
rozwijamy nowoczesne lecznictwo onkologiczne – mówi
Marszałek Cezary Przybylski.
Pracownia zlokalizowana jest w
budynku Specjalistycznej Przychodni Onkologicznej i będą w

niej wykonywane w trybie ambulatoryjnym badania gastroskopii i kolonoskopii. Badania
będą dostępne dla pacjentów
leczonych w szpitalu w ramach
umowy z NFZ.
W ramach ministerialnego
programu przesiewowego w
pracowni będzie także wykonywany zabieg kolonoskopii.
Jest to wczesna diagnostyka
w kierunku nowotworów jelita grubego, a warunki w nowej
pracowni pozwalają na komfortowe przygotowanie pacjentów
do badań. Pracownia dysponuje
nowoczesnym sprzętem endoskopowym oraz urządzeniami
do automatycznego mycia i dezynfekowania endoskopów.
Red./UMWD
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Co ćwierka w sieci...
dolnośląska Policja
@DPolicja

Dlatego dolnośląscy policjanci prowadzą wzmożone działania mające na celu
przeciwdziałanie zagrożeniu życia oraz zdrowia osób bezdomnych i bezradnych. Nie bądźmy obojętni.
1:34 PM · 9 gru 2020

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

Zakończyliśmy modernizację skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich
czyli wjazdu do @Zamek_Ksiaz. Teraz jest tam zdecydowanie bezpieczniejsze niż
wcześniej. Środki na modernizację pochodziły w 100% z budżetu miasta #Wałbrzych

Piątek, 11 grudnia 2020
www.30minut.pl

Papież Franciszek
@Pontifex_pl
Bóg słyszy wołanie tych, którzy Go wzywają. Także nasze prośby wymamrotane,
również te, które pozostają w głębi serca. Ojciec chce nam dać swojego Ducha,
który ożywia każdą #modlitwę i przekształca wszystko. To kwestia cierpliwości,
wytrwania w oczekiwaniu. #AudiencjaOgólna
1:30 PM · 9 gru 2020

Bezpartyjni Samorządowcy
@BezpartyjniSam
Miło nam poinformować, że oficjalnie zarejestrowana została Ogólnopolska Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy.
Szczegóły
3:53 PM · 4 gru 2020

2:59 PM · 3 gru 2020

Chełmiec Wałbrzych
@KPSChelmiec
Gigantyczna dawka energii w szczytnym celu Pomagamy Kamilowi i serwujemy
pozytywne emocje Napięty bicepsZielone serce Mikołajkowy Turniej Przyjaciół
Mini Siatkówki za nami
6:58 PM · 7 gru 2020

ORLEN
@PKN_ORLEN
Strategia #ORLEN2030 oznacza dynamiczny rozwój naszego segmentu detalicznego. Zwiększymy dostępność paliw alternatywnych, rozwiniemy formaty
sprzedaży poza stacjami, paczkomaty i usługi e-commerce. Zaoferujemy także
naszym klientom kompleksowe i nowoczesne usługi energetyczne
9:29 AM · 9 gru 2020
REKLAMA

Mateusz Morawiecki
@MorawieckiM
Przeznaczamy dodatkowe środki dla Małych Ojczyzn - 12 mld zł! Pieniądze z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będą motorem napędowym rozwoju gmin i powiatów, podnosząc jakość życia Polaków. Myślimy o zrównoważonym i sprawiedliwym rozwoju! #CzasLokalnychInwestycji
8:28 PM · 8 gru 2020

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Mimo trudnego czasu pandemii, budżet Dolnego Śląska na 2021 rok nie traci
inwestycyjnego tempa! Dziś, razem z Zarządem Województwa przedstawiliśmy
projekt nowego budżetu.
4:24 PM · 8 gru 2020
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NISSAN J.M. MAZUR

www.jmmazur.com

Wałbrzych ul.Noworudzka 4a - Tel.: 74 887 81 03, 74 887 81 04
Godziny otwarcia: Pon.-Piątek 8.00-17.00 , Sobota 10.00-14.00
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Mikołajki wśród najmłodszych

Jakub
Zima

Dla wielu dzieci Mikołaj jest najważniejszą postacią grudnia. Czekają na niego cały rok. Czekają też na roznoszone przez
niego upominki. Tegoroczne mikołajkowe spotkania młodych sportowców miały różny charakter.

sport na zimno

Obowiązek to rzecz święta
Przed nami okres, który zawsze był bardzo ważny. Przygotowanie do Świąt Bożego
Narodzenia. Jak to się przekłada na życie sportowców?
Bardzo trudno jednoznacznie
odpowiedzieć na to pytanie.
Z jednej strony jest to moment, kiedy dbamy przede
wszystkim o ognisko domowe. Spędzamy czas w gronie
rodzinnym. Często mamy
wolne od pracy. Ze sportowcami jest jednak inaczej.
Zerkając na sam top, trzeba
wyraźnie zauważyć, że sport,
którym rządzi pieniądz, świąt
mógłby w ogóle nie obchodzić. Piłkarze Premier League od lat już drugiego dnia
świąt wychodzą na boisko.
Duża część z nich gra w spotkaniach wyjazdowych, więc
do czasu występu na boisku,
musi doliczyć sobie czas podróży.
No dobrze. To jest jednak
zawodowstwo pełną gębą.
Cyfry w kontraktach są wysokie… ale zostawmy Anglików.
Zostawmy też inne zagraniczne rozgrywki. Na naszym
podwórku też znajdziemy
przykłady, które pokazują, że
bycie sportowcem potrafi wywrócić świat do góry nogami.
Rafał Glapiński, którego nikomu nie trzeba przedstawiać,
powiedział kiedyś, że grając,
był przede wszystkim zawodnikiem. Cierpiała na tym rodzina. Po zakończeniu kariery,
w większym wymiarze skupia się właśnie na niej. Kiedy
więc Glapa będzie spędzał
czas z najbliższymi, jego była
drużyna już 3 stycznia zagra
swój kolejny ligowy mecz.
Nie jest to może okres świąt,
ale jesteśmy blisko. Ok. To
może przypomnijmy mecz
nieistniejącego już AZS PWSZ
Wałbrzych, które to, jeden
ze swoich meczów ligowych,
rozgrywało w lany poniedziałek. Dziewczęta mecz grały u
siebie, ale dla rywala z Łęcznej koło Lublina był to wyjazd
szalenie trudny. Zespół wyjechał na mecz tuż po świątecznym śniadaniu, co oznaczało,
że piłkarki z Lubelszczyzny
spędzą święta w autokarze.
Puenta? Obowiązek wynikający z zapisów w kontrakcie jest
rzeczą świętą. Oznacza to, że
nie ważne za ile, jeśli muszą grają. Nawet w święta..
JZ

Akademia
Piłkarska
Dziewiątka przy okazji 6
grudnia zorganizowała II
edycję „Od Mikołaja paczka
za smakołyk dla zwierzaczka”.
- Była to druga edycja
poświęcona wałbrzyskiemu schronisku. Dzieci za
paczkę od Mikołaja przekazywały karmę dla zwierząt. W zawodach wzięli
udział zawodnicy z trzech
sekcji: Szkoła Piłki Nożnej
Dziewiątka, Szkoła Akrobatyki Sportowej Dziewiątka

i Sportowe Dziewiąteczki.
Zawodnicy z Wałbrzycha,
Szczawna-Zdrój, Kamiennej Góry i Bolkowa. Łącznie
w dwóch edycjach nazbieraliśmy tonę karmy dla
psów i kotów - opowiadał o
wydarzeniu trener Tomasz
Wepa.
Siatkarski KPS Chełmiec
Wałbrzych przygotował z
tej okazji I edycję Mikołajkowego Turnieju Przyjaciół
Siatkówki. Tym razem poza
turniejowymi
zmaganiami, zorganizowana została

zbiórka pieniędzy na leczenie Kamila Długosza. Zebrano 650 złotych.
W zawodach wystartowało 31 zespołów w 5
kategoriach
wiekowych.
W trakcie rywalizacji, młodych siatkarzy odwiedził
Mikołaj.
- Tego dnia wszyscy
byli zwycięzcami, a dzięki
naszym sponsorom i dar-

czyńcom, każde dziecko
wyjechało z Wałbrzycha z
pamiątkowym medalem,
najadło się przepyszną pizzą oraz słodkościami przygotowanymi przez Przyjaciół Mini Siatkówki – mówią
o turnieju organizatorzy
imprezy.
JZ

Z Volleya została miazga
Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca nie zwalniają tempa. W rozegranym w Twardogórze meczu z Volley Wrocław
odniosły piąte zwycięstwo z rzędu i awansowały na pozycję lidera II ligi.

Mecz od samego początku toczył się pod
dyktando podopiecznych
trenerów Olczyka i Jesiołowskiego. Już pierwsze minuty pokazały, że
forma ich zespołu jest

bardzo wysoka. Świetna
postawa w polu zagrywki oraz jeszcze lepsza na
siatce sprawiła, że Chełmiec z każdą kolejną piłką coraz bardziej miażdżył swojego rywala.

Z innych AREN
ZAPASY: Cztery medale w ostatnim w tym roku
turnieju Wrestling Cup w
Gorzowie Wielkopolskim
zdobyli zapaśnicy wałbrzyskiego Zagłębia. Na
pierwszym miejscu zawody
zakończył Robert Szoma.
Victor Gabryelski, Dawid
Pietruszka oraz Igor Świerk
stanęli na najniższym stopniu podium. Dobre występy zanotowali także Michał
Markiewicz oraz Igor Liczbiński, którym ostatecznie
przypadła 5 lokata.

LA: Do lekkoatletycznego klubu Górnik Wałbrzych
dołączyła Justyna Oleksy!
Była reprezentantka kraju
na Mistrzostwach Świata
i Europy, 18-letnia rekordzistka Polski Juniorek w
biegu na 100 metrów przez
płotki, będzie pracowała
jako psycholog sportowy, trener lekkiej atletyki
oraz terapeuta I stopnia w
nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach. Nowy
nabytek klubu na co dzień

- Od samego początku postawiłyśmy twarde
warunki i nie pozwoliłyśmy rozwinąć skrzydeł
przeciwniczkom. Z meczu na mecz nabieramy
pewności siebie. Mamy
nadzieję, że przełoży się
to na następne spotkania
– powiedziała po meczu
rozgrywająca Chełmca,
Oliwia Łuszyńska.
Okazałe zwycięstwo
cieszy nie tyko fanów, ale
także sztab szkoleniowy
drużyny.
- Pewnie pokonujemy
Volley Wrocław i obejmujemy fotel wicelidera
II Ligi Siatkówki Kobiet.

Jest też to nasze piąte
zwycięstwo z rzędu. Gra
drużyny cieszy, a już w
najbliższą sobotę jedziemy do Aleksandrowa
Łódzkiego, gdzie zagramy mecz na szczycie z
liderem tabeli Libero VIP
Gwarant
Aleksandrów
Łódzki – mówił po meczu,
II trener drużyny, Kacper
Jesiołowski

pracuje indywidualnie z zawodnikami lekkiej atletyki,
kolarstwa górskiego, tenisa
ziemnego, pływania, piłki
ręcznej a drużynowo z zawodnikami piłki nożnej.

KSIR Dobromierz. Początek
spotkania o godzinie 17:30.

FUTSAL: Zagłębie Wałbrzych zgłosiło się do
rozgrywek II ligi futsalu
mężczyzn. Nowy sezon
rozpoczął się w miniony
weekend. Wałbrzyszanie
pierwszy mecz zagrają jednak dopiero 12 grudnia.
Przeciwnikiem podopiecznych trenera Łukasza Wojciechowskiego, będzie GO-

Volley Wrocław – Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 0:3 (11:25, 13:25,
13:25).
JZ

E-SPORT:
Mineralni
Szczawno Zdrój dołączyło
do rozgrywek ligowych w
elektronicznej wersji piłki
nożnej. Młodzi fani gier z
cyklu FIFA, dumnie reprezentują nasz region w oficjalnych rozgrywkach. Mecze są transmitowane na
żywo, a już niedługo ekipę
z uzdrowiska zobaczymy
również w walce o Puchar
Polski.
JZ
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Mocne wejście Alfy
W ostatnim czasie lokalni pływacy nie schodzą z łamów naszego tygodnika. Nic jednak dziwnego, skoro nasi reprezentanci regularnie plasują się na czołowych miejscach dolnośląskich zawodów. W rozegranych w Nowej Rudzie – Zimowych Mistrzostwach
Dolnośląskiego Związku Pływackiego udanie wypadli przedstawiciele UKS-u Alfa Wałbrzych.
Do niedalekiej Nowej
Rudy udało się szesnastu

przedstawicieli wałbrzyskiego klubu. Mimo moc-

Wieści z kortów

Szczawieńskich oraz wałbrzyskich kortów, należy dodać,
gdyż za nami kolejne udane starty tenisowej młodzieży z
uzdrowiska oraz pierwsza runda zmagań w ramach Zimowej
Ligi Debla o Puchar Prezesa PEC.
Wędrówkę po tenisowych
obiektach rozpoczynamy od
Poznania, gdzie rozegrano jeden z turniejów Pucharu Polski Młodzików U-14. Te prestiżowe zawody otrzymały rangę
Super Serii, co oznacza, iż najlepsi, a więc finaliści zmagań,
otrzymają wsparcie Polskiego
Związku Tenisowego na przyszłoroczne,
międzynarodowe wyjazdy. Choć w miniony

weekend w całym kraju odbyło się kilka odsłon wspomnianych zawodów, to my
zaglądamy do stolicy Wielkopolski, gdzie w osobach Filipa
Kosińskiego oraz Jana Kluczyńskiego wystąpili przedstawiciele KT Szczawno-Zdrój.
I to wystąpili ze znakomitym
skutkiem, gdyż Kosiński junior
(na zdjęciu drugi z lewej) dotarł do finału singla pokonu-

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Kamil
Nazwisko: Zywert
Data urodzenia: 24 lutego 1996 roku
Pseudonim sportowy (trenerski): brak
Klub: Górnik Trans.eu Wałbrzych
(koszykówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Myślę, że srebrny medal I ligi wywalczony z Sokołem Łańcut, bo
zdobyłem go na parkiecie, gdzie w
Zielonej Górze byłem jedynie statystą i pełniłem marginalną rolę w zespole.
Doceniam sukcesy w Stelmecie, ale te wywalczone na parkiecie smakowały
znacznie lepiej. Nie mogę nie wspomnieć o mistrzowskim tytule zdobytym z
Górnikiem, ale muszę podkreślić, iż pozostał spory niedosyt, bo 1. miejsce nie
dało nam tego, na co ciężko pracowaliśmy. Mam jednak nadzieję, że w tym
roku uda nam się to z sukcesem powtórzyć i wtedy będzie to moje zdecydowanie największe osiągnięcie sportowe.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Od kiedy byłem w Zielonej Górze podpatrywałem Łukasza Koszarka. Myślę,
że to najlepszy polski rozgrywający, który w ostatnich latach biegał na polskich parkietach.
Dlaczego koszykówka?
Bardzo młodo zacząłem, bo bodajże już w wieku 5 lat rodzice zaprowadzili
mnie i brata na treningi w Sierakowie, gdzie ćwiczyliśmy pod okiem trenera
Jarosława Czekały. Rok po roku z podstaw koszykówki wspinałem się na kolejne szczeblu basketu i wciąż jeszcze wiele wyzwać przede mną.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim celem jest rozwijać się jako sportowiec oraz jako człowiek, a także osiągać jak najlepsze wyniki z Górnikiem Wałbrzych. Jeśli chodzi o kadrę, to jest
to nieco odległe marzenie, choć będę się starał, aby małymi krokami zbliżać
się do realizacji tego celu.

nej obsady nasi pływacy
dwukrotnie stanęli na po-

jąc po drodze między innymi
najlepszą „dwójkę” rocznika
2007. Ostatecznie syn trenera Roberta Kosińskiego zajął
doskonałe 2. miejsce ustępując jedynie o rok starszemu
Marcinowi
Andrzejczakowi
z Łodzi. I na tym nie koniec,
gdyż w turnieju debla grający
w parze z Janem Nowackim z
Akademii Kozerki – Janek Kluczyński stanął na najwyższym
stopniu podium pokonując w
pojedynku o 1. miejsce duet
Ważny – Mitoń.
Powody do zadowolenia
mają również nasi kadeci, a
mianowici Dawid Lewandowski, Antoni Pankowski, Gabriel
Wójcicki oraz Bruno Kokot,
którzy wyjechali do Pszczyny
na ogólnopolski turniej Super Serii U-16. W zmaganiach
singlistów najwyższej, bo do
ćwierćfinału, dotarli Wójcicki oraz Kokot, którzy jednak
pechowo trafili, bo na późniejszych finalistów imprezy.
Jeśli chodzi o turniej debla, to
wysokie 2. miejsce wywalczył
Wójcicki, który połączył swe

dium imprezy. Brązowy
medal na dystansie 4x50
metrów stylem zmiennym wywalczyli: Bartosz
Franczyk, Kacper Turków,
Łukasz Kastner oraz Tymoteusz Kordylak, a srebrny
krążek na 100 metrów stylem klasycznym wzbogacił
dorobek Kacpra Turkowa.
Ponadto niezły debiut zaliczyli Alicja Maziar oraz
Tomasz Maziar. - Pozostali
zawodnicy swoimi startami
potwierdzili, iż należą do
czołówki na Dolnym Śląsku
-, poinformował w imieniu
sztabu szkoleniowego (Urszula Fitio, Małgorzata Matuszna oraz Bartosz Franczyk) trener Przemysław
Kamiński.
Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak
siły z Szymonem Kaszowskim
z BKT Advantage Bielsko-Biała. Ponadto na 3. pozycji
znalazł się Kokot w duecie
z Mikołajem Bidermanem z
Włókniarza Kalisz.
Debliści zimy się nie boją
Wspomnieliśmy o naszej
utalentowanej młodzieży, ale
mamy również garść informacji dla kibiców seniorskiego tenisa. Za nami bowiem
pierwsza runda Zimowej Ligi
Debla o Puchar Prezesa PEC.
Ligi, która od lat cieszy się
sporym powodzeniem grających – dość napisać, iż do
tegorocznej edycji przystąpiło ponad 40 par. Po listopadowych meczach w obiekcie
Challenge Tenis & Fitness
Club przy ulicy Ogrodowej 19
na czele klasyfikacji plasuje
się para Maciej Raczkowski –
Łukasz Sadowski, która na podium rywalizacji wyprzedza
duety: Ryszard Lizak – Daniel
Danaj oraz Wojciech Kierepka
– Piotr Kierepka.
Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Znowu to samo...czyli
dywagacje o grupie marzeń
Zawsze byłem sceptyczny wobec
teorii przypisujących danym narodom jakieś szczególne cechy,
charakterystyczne tylko dla nich
jak np. męstwo, odwaga, pragmatyzm, masowe narzekanie na
wszystko itp. Jednakże, patrząc
na to, co dzieje się od lat wokół
naszej piłkarskiej reprezentacji narodowej, jestem skłonny
zmienić zdanie i podzielić twierdzenia, że Polacy to ludzie o niskich aspiracjach, kombinatorzy,
osoby strachliwe, minimaliści
...i jeszcze trochę podobnych
cech można by powymieniać. W
niektórych poprzednich felietonach już wskazywałem na te
cechy jako przyczynę np. braku
wyników drużyny narodowej na
miarę możliwości i potencjału.
Natomiast bezpośrednią inspiracją do dzisiejszego tekstu jest
poniedziałkowe losowanie eliminacji do mistrzostw świata Katar 2022. Już na ponad godzinę
przed rozpoczęciem losowania,
dyżurni eksperci w studio TV typowali tradycyjnie „grupę smierci” i „grupę marzeń”. Spierali się
czy z piątego koszyka lepiej mieć
„niewygodną” Andorę niż „robiącą z każdym rokiem postępy”
Maltę a z szóstego lepszy byłby
Liechtenstein czy może San Marino. Natomiast po losowaniu
wszyscy zgodnie uznali, że Anglia jest poza zasięgiem a drugie
miejsce w takiej grupie będzie
sukcesem i żeby je osiągnąć nie
można przegrać na wyjeździe z
Węgrami i Albanią, spróbować
u siebie urwać punkty Anglii,
inni też powinni potracić punkty między sobą ...i baraż pewny.
Czyli po raz kolejny to samo kunktatorstwo, zachowawczość,
oglądanie się na innych, liczenie
na łut szczęścia, na pech innych,
że „może się uda”. Dla reprezentacji Polski, szerzej - dla PZPN-u
i całego piłkarskiego środowiska
awans na mistrzostwa świata czy
Europy powinien być obowiązkiem a nie kwestią korzystnego
zbiegu okoliczności. Po raz kolejny powtórzę - mamy na to potencjał a powód braku sukcesów
w dużej mierze wynika z nastawienia mentalnego kreowanego
m.in. przez takie ględzenie tzw.
ekspertów, często powielane
przez działaczy Związku czy
członków sztabu szkoleniowego. To piłkarzom tylko odbiera
pewność siebie, uczy takich cech
jak minimalizm, zachowawczość,
próba osiągnięcia czegoś bez
włożenia w to należytego wysiłku. Wszystko to powoduje, że
nasi piłkarze nie kreują rzeczywistości a tylko reagują na to, co
rzeczywistość przynosi. A mimo
wszelkich mankamentów w polskim futbolu, uważam, że nasi
zawodnicy mogą być kreatorami!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Stara Kopalnia – obchody w pandemii

Szukałem strony internetowej z listą wałbrzyskich
artystów i pośród niewielu
sensownych wyników wyszukiwania uwagę zwróciły dwa:
wykaz artystów plastyków
przygotowanych przez Zaplecze Sztuki (szanuję) i artykuł w
portalu o wałbrzyskich artystach w dobrej sprawie.
Spodziewałem się jakiejś
małej formy przekroju lokalnego światka, ale znalazłem
tylko celebrytkę znaną z produkcji muzyki popularnej i
spektakularnej diety oraz całkiem sporą grupę przedstawicieli lokalnego hip hopu.
Z jednej strony ten gatunek
powoduje u mnie niesmak od
samego dźwięku nazwy, mimowolne skojarzenie z wątpliwą jakością artystyczną
autorstwa „typów” wątpliwego wychowania i zamiarów
(wiem, stereotyp). Z drugiej
zaś podoba się, że „typów” (i
nie typów), to często jedyna
forma pełnozdaniowych wypowiedzi.
A wypowiedź, komunikat, informacja, sprzeciw, nie
mogą być tylko przywilejem.
Może kiedyś tak było, może
tylko mi się wydaje, ale określenie „artysta” miało pewną
wagę. Konstrukcja człowieka
gęsto złożona z pracy, doświadczenia, rzemiosła, głębokiej refleksji, trawiącego
rzeczywistość, nie łapczywie
ją żrąc aż sos kapie na dres, ale
powoli, po kawałku nadgryzając jak ciężko zdobytą czekoladę z Pewexu.
Że niełatwo nazwać tak
grajka przy ognisku.
O jakości to tekst jako o
sztuce wyboru. Pewnie znowu.

Za nami szósta edycja
Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka, która w
tym roku przybrała formę
online i trwała tydzień na
portalach społecznościowych Starej Kopalni.
Przypominamy, że od 30 listopada na stronie Facebook’u
Starej Kopalni w Wałbrzychu pojawiały się materiały związane z
obchodami Barbórki. W postaci
ciekawostek opowiadano jak
dawniej świętowano 4 grudnia.
Codziennie publikowane były
specjalnie przygotowane filmy
o wspólnym tytule „Górnicza
Tradycja #Barbórka”. Widzowie
mogli się dowiedzieć wielu ciekawostek m.in. czym różniły się
obchody Barbórki w Wałbrzychu od tych w innych regionach górniczych, skąd brały się
pomysły na przeróżne kształty
kufli na karczmach, czy jak funkcjonowała kopalnia podczas
tego święta. Filmy zrealizowane
zostały dzięki wsparciu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, a
partnerem całego festiwalu była
Gmina Wałbrzych. Dodatkowo
pojawiały się także wspomnie-

nia poszczególnych wydarzeń z
poprzednich edycji festiwalu. Z
kolei w czwartek, 3 grudnia odbył się live na Facebook’u Starej
Kopalni z udziałem 3 górników,
którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i wspomnieniach
związanych z Barbórką. Warto
dodać, że wspaniale zaangażowały się dzieci z lokalnych szkół
i przedszkoli, przesyłając ponad
100 prac stworzonych specjalnie
dla górników w dniu ich święta. Prace w formie rysunków,
laurek i wierszy zaprezentowane zostały w krótkim filmie na
Facebook’u instytucji. W dniu św.
Barbary - 4 grudnia o godzinie
12.00 w obecności delegacji wałbrzyskich instytucji i górników
odbyła się uroczysta msza święta
w Kościele pw. Aniołów Stróżów
w Wałbrzychu. Od godziny 14.00
można było indywidualnie składać kwiaty i oddać hołd przy Pomniku Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego. Niestety ze względu
na pandemię nie odbyła się Parada Górnicza.
W ramach Barbórki na terenie Starej Kopalni pojawiła się
piękna, górnicza ozdoba świet-

lna. Dodajemy, że instytucja
zachęca do spaceru i robienia
zdjęć przy podświetlonym godle górniczym. Zewnętrzny teren
Starej Kopalni jest nadal otwarty
– sama trasa zwiedzania pozostaje nieczynna do 27 grudnia.
Działa także Kawiarnia Sztygarówka, która serwuje przekąski
i napoje na wynos w godzinach
9.00-17.00.
Centrum Nauki i Sztuki nadal
edukuje dzieci i młodzież w sieci – oferta zajęć edukacyjnych
jest dostępna w formie online i
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szkoły chętnie
zapisują się na lekcje takie jak
„Mechaniczna Kopalnia”, „Szychta Fuksów – pierwsza zmiana
młodych górników” czy „Wokół
tradycji górniczych”. Każde z tych
zajęć wprowadza odbiorców w
górniczy świat, pokazuje ciężką
pracę górnika, schematy funkcjonowania maszyn i narzędzi w
kopalni oraz przybliża górnicze
tradycje. Oferta znajduje się na
stronie www.starakopalnia.pl,
zapisy i informacje: edukacja@
starakopalnia.pl.

„Bez przeciwieństw nie ma postępu”
To słynne zdanie, wypowiedziane niegdyś przez znakomitego poetę Williama Blake’a, w XXI
wieku przeżywa swój renesans. I
to wcale nie za sprawą literatury
a branży kosmetycznej. Francuska marka Theo Marvee, podobnie jak angielski bard, odkryła
bowiem siłę elementów pozor-

nie wykluczających się i połączyła je ze sobą w jedną, harmonijną
całość, zamkniętą w serii produktów pod wspólną nazwą Contradiction (Przeciwieństwo).
Dlatego wśród składników tej
innowacyjnej linii znajdziemy i
rozgrzewający HotFlux, i obniżający temperaturę Frescolat ML.

Siła kolagenu
Kolagen dla naszej cery wydaje się bezcenny. Odpowiada za
jędrność, sprężystość, nawilżenie, a przede wszystkim - za odnowę komórek. Niestety - już po
25 roku życia zaczynamy tracić
to cenne białko. W efekcie tego
na naszej twarzy pojawiają się
zmarszczki, bruzdy, „kurze łapki”.
Maleje aktywność fibroblastów,
„pierwsze skrzypce” zaczynają
grać enzymy starzeniowe. By zahamować ów proces warto sięgnąć po produkty bogate w izoflawony, (np.wyciąg z kwiatów
kończyny czerwonej), peptydy
(argirelina) czy aminokwasy.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

„Last Minute” dla piękna
Zabiegi „Last Minute” poprawiają koloryt cery, usuwają oznaki stresu i zmęczenia, rozświetlają,
liftingują i nawilżają. A wszystko
to bez ubocznych efektów typu
złuszczanie czy zaczerwienienie,
i przy sporej oszczędności czasu,
którego ciągle nam brakuje. Idealne przed tak zwanym „wielkim

wyjściem”, spotkaniem biznesowym czy randką. Szukaj produktów zawierających m.in. złoto koloidalne, ekstrakt z kory dębu. A
najlepiej udaj się do profesjonalnego gabinetu kosmetycznego i
oddaj się w ręce specjalisty.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Dzięki pierwszemu rozwiązaniu
pozbędziemy się z naszej skóry
zanieczyszczeń i toksyn; drugi
patent pozwoli nam wygładzić
cerę, zredukować widoczność
porów, zmniejszyć zaczerwienienia.
Zebrała: osa

Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Jak dbać o skórę zimą?
Makijaż permanentny brwi
jest formą tatuażu, który daje
nam możliwość korekty łuku
brwiowego. W zależności od
metody, jaką zostaje wykonany zabieg, możemy optycznie
zagęścić brwi, skorygować
kształt czy nawet je dobudować. Stosując różne techniki,
możemy spełnić oczekiwania
pacjentów nawet przy nieregularnym kształcie i sporych
ubytkach we włoskach. Do
najpopularniejszych zaliczamy metodę ombre i pudrową,
które polegają na zabarwieniu
naturalnego łuku brwiowego.
Wykorzystywane najczęściej
w celu zagęszczenia brwi oraz
nadania pożądanego kształtu. Do najbardziej trwałej, ze
względu na dużą ilość używanego barwnika, zaliczamy metodę wypełnienia. Po zabiegu
brew jest mocno nasycona,
kontur mocno zarysowany.
Najbardziej naturalny efekt
uzyskujemy przy metodzie
włoskowej, która polega na
bezpośrednim wyrysowaniu
włosków na skórze. Dzięki tej
technice w sposób naturalny
jesteśmy w stanie uzupełnić
ubytki oraz nadać naturalny
kształt brwi. Wszystkie zabiegi
wykonywane są ze znieczuleniem i polegają na wprowadzeniu barwnika w głąb skóry
za pomocą igły. Bezpośrednio
po zabiegu skóra może być
zaczerwieniona i delikatnie
opuchnięta. Mogą pojawić się
strupki oraz łuszczenie. Po zabiegu nie należy skóry trzeć,
drapać, skubać, myć mydłem.
Całkowity proces gojenia wynosi około 14 dni.
Po wyłuszczeniu się naskórka brwi jaśnieją około 40-50%
w zależności od rodzaju skóry
i kondycji zdrowotnej naszego
organizmu. Z tego względu
konieczna jest tak zwana korekta, na której makijaż jest
uzupełniany. Makijaż permanentny utrzymuje się w skórze
od kilku miesięcy do kilku lat.
Jest to uzależnione od metody, rodzaju pigmentu, ogólnego stanu zdrowia pacjenta,
przyjmowanych leków oraz
rodzaju cery.
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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 13 793-10-1022 lub 74-660-38-43
(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
USŁUGI
PRACA
(7) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO
TEL. 692 123 981

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

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

R0617/20

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

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

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

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

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