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Kamila Żuk – nasza królowa zimy!

Czyste Powietrze
w Walimiu

wydarzenia str. 4

Studio Espresso
z Bartoszem Wesołowskim
Niesamowity sukces urodzonej w Wałbrzychu, a mieszkającej w Sokołowsku Kamili Żuk. W ostatnich Mistrzostwach Europy w biathlonie, które odbyły się w Dusznikach-Zdroju ta utalentowana zawodniczka zdobyła złoty
medal w konkurencji biegu na dochodzenie. Warto nadmienić, że mieszkanka naszego regionu startowała z 18
pozycji. To kolejne trofeum, które w ciagu ostatnich lat wywalczyła młoda biathlonistka. Więcej o jej osiągnięciach przeczytacie w dziale sport w tekście Jakuba Zimy.
czytaj więcej strona 10
PAS
Fot.: użyczone KŻ

rozmowa str. 6

Czas na Wielki Post

temat tygodnia str. 7

Nowa perspektywa finansowa dla województwa
Dolny Śląsk będzie głównym beneficjentem opracowanego przez
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej mechanizmu sefty net,
którego zadaniem jest zminimalizowanie negatywnych skutków
wynikających z niższej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027
„środków unijnych.”
Wszystko z powodu faktu, iż dynamicznie rozwijający się Dolny Śląsk został sklasyfikowany przez Komisję Europejską jako
region w okresie przejściowym. Oznacza
to mniejszą alokację środków dla województwa, które na przestrzeni ostatnich
lat stało się liderem rozwoju gospodarczego.
Red.
czytaj więcej strona 3
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NOWOCZESNY
Tenisowi dominatorzy
z uzdrowiska
sport str. 9-10

MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą
w Świebodzicach przy ul. Mikulicza 6a, to firma, która od roku 1999 prowadzi swoją działalność w branży przemysłowej i jest związana
kapitałowo z polską grupą MANGATA.
czytaj więcej strona 12

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Jarosław Buzarewicz

Dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury
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kalendarium

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć
tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak,
jakby cudem było wszystko.”
~ Albert Einstein

LUTY

5

PIĄTEK

Złote serduszko przekazane przez Grzegorza Śmigla opuszcza Wałbrzych. Jedzie do Hamburga. Wylicytował je za 5 ooo zł
były mieszkaniec Wałbrzycha Łukasz Skwira.
Za nami kolejny, nietypowy ze względu na pandemię,
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak przebiegał? Czy pojawiły się jakieś
trudności?
To kolejny finał WOŚP, przy
którym miałem przyjemność
pracować. Tym razem inny niż
poprzednie, częściowo wirtualny. Wolontariusze kwestowali
na ulicach Wałbrzycha. Spotkali
się z ogromną serdecznością.
Kwestował z powodzeniem,
podobnie, jak w latach ubiegłych, prezydent Wałbrzycha,
dr Roman Szełemej. Jeszcze
przed niedzielnym, 29. finałem
w wielu miejscach ustawiliśmy
tak zwane puszki stacjonarne,
m.in. w STOMCLINIC Wojciech
Szwajgier. Do poniedziałku,
do północy można było wpłacać pieniądze do eSkarbonek,
m.in. wałbrzyskiego sztabu.
Wałbrzyszanie otworzyli swoje
serca. Nie mogliśmy zaprosić
mieszkańców naszego miasta,
aglomeracji wałbrzyskiej do
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, czy na teren Starej Kopalni.
W internecie, dzięki współracy
z Telewizją Wałbrzych, informowaliśmy na bieżąco o zebranej
kwocie, pokazaliśmy "na żywo"
pracę wolontariuszy, sztabu,
zachęcaliśmy do licytacji przekazanych pamiątek, usług. Zaprosiliśmy na koncerty "Raz
Dwa Trzy" (dziękuję Mirkowi
Kowalikowi za podjęcie tematu), Juranda Wójcika z zespołem Niebo, a także młodzieży
zaangażowanej w projekt "Wałbrzych ma Talent". Kulminacyjnym punktem było “światełko
do nieba”. Internet ma swoją
zaletę. Dotarliśmy do dziesiątek
tysięcy osób, nie tylko w naszym mieście. Ale oczywiście,
brakowało nam bezpośredniego kontaku z publicznością.
"Ludzi dobrej woli jest wielu" - to wiemy. A jak wygląda
to statystycznie, liczbowo
w porównaniu do lat ubiegłych? Zbiórek było więcej,
mniej, tyle samo?
Zbiórka zawsze jest jedna.
Składa się na nią wiele elementów: kwesta, licytacje, puszki
stacjonarne. W tym roku dodat-

kowo była możliwość wpłacania pieniędzy do eSkarbonek.
Jakie pojawiły się w tym
roku nowe formy aktywności
i działań WOŚP?
Musieliśmy odnaleźć się w
nowej rzeczywistości, sprawić, aby było bezpiecznie. "Na
żywo" łączyliśmy się z osobami, które w niedzielę nas oglądały w sieci, część materiałów
przygotowaliśmy
wcześniej.
Tegoroczy wałbrzyski WOŚP to
po części produkcja telewizyjna. Mieliśmy doświadczenie.
Wcześniej współpracowaliśmy
z TVP2, organizując łączenia "na
żywo" z Wałbrzycha.
Najbardziej
nietypowa
rzecz, przedmiot oddany na
licytację w WOŚP to...?
Zestaw fotowoltaiczny, oczywiście sprzedany. Cena - jedyne
10 000 zł.
Ile osób /sztabów pracowało nad tym, by to wszystko
"dopiąć na ostatni guzik"?
Osób, które angażują się w
orkiestrę każdego roku przybywa. Najmłodszy wolontariusz
Hubert Grzegrzółka ma 3 lat. Na
ulicach kwestowało ponad 200
osób. W ogranizację, wsparcie
wałbrzyskiego finału zaangażowało się kilkudziesięciu mieszkańców Wałbrzycha, powiatu
wałbrzyskiego.
Niezawodni
jak zawsze, oddani orkiestrze:
Dorota Turzańska, Artur Marlinga oraz wszyscy moi współpracownicy z Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury, harcerze. Mogliśmy liczyć na wsparcie wielu
firm, ogranizacji, stowarzyszeń.
Dziękuję!
Jak ocenia Pan zaangażowanie wałbrzyszan w akcję?
Czy koronawirus nie przeszkodził w powodzeniu tego
jakże ważnego przedsięwzięcia?
Absolutnie, nie. Wałbrzyszanie otworzyli serca. 186 454,91
zł to aktualna kwota 29. finału
WOŚP. Z pewnością zmieni się.
W środę w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zakończyliśmy licytacje. Jest trochę obcej waluty
do przeliczenia, złota.
Dziękuję za rozmowę
rozmawiał Paweł Szpur
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Imieniny:
Adelajdy, Agaty
Światowy
dzień Nutelli

8:00-16:00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
10:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30 -21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
18:00-21:00 Medytacja od podstaw – poznaj różne
tradycje medytacji, Świdnica, Samadhi
22:00 Stream online CUDOWNE I POŻYTECZNE. O
SEKSIE Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
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SOBOTA

Imieniny:
Amandy, Doroty
Międzynarodowy
Dzień Barmana

7:30-21:00 Medytacja od podstaw – poznaj różne tradycje medytacji Świdnica, Samadhi
10.00-16.00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
10:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30-21:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
17:00 Spektakl online ,,Chłopcy z Placu Broni ‘’ Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
19:00 Stream on-line PANI MORU Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
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NIEDZIELA

Imieniny:
Romualda, Ryszarda, Teodora
Dzień Najwyższej
Izby Kontroli

6:00-18:00 ,,Darvit Walimska Zimówka” Rajdowy Samochodowy Puchar Sudetów
7:00 2 Rajd Górski Zimowa Wyrypa Gór Suchych (Sokołowsko)
7:30-12:00 Medytacja od podstaw – poznaj różne tradycje medytacji Świdnica, Samadhi
10.00-16.00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
12:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30- 20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
18:00 Stream on-line PANI MORU Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
REKLAMA

www.30minut.pl
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Imieniny:
Józefiny, Hieronima
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Niedziela Poniedziałek

PONIEDZIAŁEK

Święto Służby Więziennej

12:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
12:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30-20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
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WTOREK

Imieniny:
Apolonii, Poli, Jakuba
Międzynarodowy
Dzień Pizzy

8:00-16.00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
12:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30-20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
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ŚRODA

Imieniny:
Jacka, Elwiry, Jacentego
Światowy Dzień Kociewia

8:00-16.00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
12:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30-20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
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CZWARTEK

Imieniny:
Marii, Łazarza, Bernadety
TŁUSTY CZWARTEK

8:00-16.00 Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzyna Śląska (na otwartej przestrzeni)
10:00-15:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
12:00-16:00 Zwiedzanie Palmiarni
16:30-20:00 Ogrody Światła – Zamek Książ, Palmiarnia
17.00-20.00 Otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa
Musiała – Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26)
R0046/21
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sekund
Wałbrzych
BWA zaprasza

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy malarstwa Krzysztofa Musiała – „Miejsca między
nami”. Otwarcie odbędzie się
w czwartek 11 lutego w godzinach od 17.00 do 20.00 przy ul.
Słowackiego 26. W tym czasie
będzie możliwe bezpośrednie
spotkanie z artystą. W trosce o
Państwa bezpieczeństwo prosimy o zasłanianie w Galerii ust
i nosa maseczką, przyłbicą, lub
częścią garderoby oraz o zachowanie dystansu. W Galerii
jednocześnie może przebywać
7 osób, obowiązuje awizacja
na adres: sekretariat@bwa.walbrzych.pl, lub pod numerem
telefonu: 74 842 43 34. Otwarcie wystawy będzie podzielone
na grupy: I grupa 17.00 – 17.25,
II grupa 17.30 -17.55, III grupa
18.00 – 18.25, IV grupa 18.30 –
18.55, V grupa 19.00 – 19.25, VI
grupa 19.30 – 19.55.
Wałbrzych
Wraca Stara Kopalnia
Od poniedziałku Stara Kopalnia
przyjmuje turystów w swoich
przestrzeniach. Trasa zwiedzania jest czynna codziennie w
następujących godzinach: od
poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 - 17:00 (ostatnie
wejście o 15:00) oraz w soboty
i niedziele w godzinach 10:00
- 18:00 (ostatnie wejście o
16:00). Zwiedzanie odbywa się
w pełnym reżimie sanitarnym, z
przewodnikiem. Dostępna jest
także otwarta niedawno wystawa Jana Lebensteina w Galerii
Sztuki Współczesnej. Na ekspozycji znajduje się ponad 70
prac artysty: obrazów olejnych,
gwaszy, rysunków i innych form
graficznych, pochodzących z
różnych okresów jego działalności. Całość ma na celu zaprezentowanie twórczości artysty
jako jednej z najważniejszych
figur w polskiej sztuce drugiej
połowy XX w.
Lubachów
Jubileuszowe schronisko
Dokładnie 10 lat temu, 1 lutego
2011 roku swoje podwoje dla
turystów otworzyło Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie. Powstało ono w wyniku prac związanych ze zmianą
użytkowania budynku po byłej
szkole podstawowej. Na ten cel
gmina Świdnica otrzymała 1,76
mln zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (RPO
WD). Zarząd Województwa
Dolnośląskiego zdecydował o
dofinansowaniu inwestycji pn.
„Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Lubachowie na Szkolne
Schronisko Młodzieżowe” w
ramach Działania 6.5 Działania
wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową (schroniska). Przez 10 lat odwiedziło nas
ponad 20 tys.gości, udzielono
prawie 51 tys.noclegów.

Wydarzenia 3

od 19 lat
razem z Wami

Nowa perspektywa finansowa dla województwa
Województwo dolnośląskie
będzie głównym beneficjentem opracowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej mechanizmu sefty net, którego zadaniem jest
zminimalizowanie negatywnych skutków wynikających z
niższej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Środki
dla naszego regionu dzięki
skutecznym
rozwiązaniom
krajowym, jeszcze przed negocjacjami kontraktu programowego wyniosą ponad miliard
euro.
Podczas konferencji prasowej w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Minister Michał Dworczyk poinformował, że konsekwencją dynamicznego rozwoju regionu Dolnego
Śląska jest fakt, iż został on sklasyfikowany przez Komisję Europejską
jako region w okresie przejściowym.
Oznacza to mniejszą alokację środków dla województwa, które na
przestrzeni ostatnich lat stało się liderem rozwoju gospodarczego.
- Wstępna alokacja środków w
ramach RPO dla województwa dolnośląskiego wyniosła 870 mln euro.
Razem z Panem Ministrem Waldemarem Budą chcielibyśmy przekazać dobre informacje – kwota podstawowa zostanie uzupełniona o
143 mln euro w konsekwencji czego
suma środków dla naszego regionu
wyniesie ponad miliard euro – podkreślał Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. – Naszą ambicją jest wynegocjowanie kwoty powyżej 2,2
mld euro na lata 2021-2027. Dolny
REKLAMA

Śląsk ma do zrealizowania jeszcze
wiele wspaniałych i bardzo potrzebnych inwestycji.
W dzisiejszym wydarzeniu udział
wziął także Wiceminister Funduszy
i Polityki Regionalnej Waldemar
Buda, który przekazał, że budżet województwa zasilony zostanie dodatkowo kwotą minimum 556 mln euro
w ramach Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Fundusz ten dedykowany jest przede wszystkim subregionowi wałbrzyskiemu i stanowi
swego rodzaju rekompensatę za
zlikwidowany w latach ’90 przemysł
wydobywczy.
Wicemarszałek
Województwa
Dolnośląskiego Grzegorz Macko
wśród flagowych przedsięwzięć i inwestycji, które zostaną zrealizowane
w ramach nadchodzącej perspektywy budżetowej wymienił: zakup 20
nowych, elektrycznych pociągów
dla Kolei Dolnośląskich, modernizację dróg wojewódzkich, rewitalizację linii kolejowych, budowę Dolnośląskiego Centrum Onkologii we

Wrocławiu i oddziału pediatrycznego w Wałbrzychu oraz wsparcie
dolnośląskich spółek uzdrowiskowych.
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podziękował Wicemarszałkom Województwa Dolnośląskiego oraz dolnośląskim
parlamentarzystom za podejmowanie działań, mających na celu dalszy
rozwój naszego regionu.
- Chcę podziękować, zarówno
panom Marszałkom, jak i naszym
parlamentarzystom za bardzo dobrą współpracę, której pozytywne
skutki możemy zobaczyć nie tylko
już dzisiaj, ale także w przyszłości.
Razem dla Dolnego Śląska możemy
zrobić naprawdę dużo – mówił Wojewoda Dolnośląski.
W konferencji udział wzięli także
posłowie na Sejm RP Mirosława Stachowiak – Różecka i Marcin Gwóźdź,
Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa oraz Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin
Krzyżanowski.
Red./ BPMD
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Kontynuujemy wątek dochodu podstawowego, który
rozpoczęłam w poprzednim tygodniu. Upraszczając sprawę do
absolutnego minimum taki dochód można zamknąć w jednym
zdaniu: każdy, każde i każda od
urodzenia aż do śmierci mieliby
pewność otrzymania minimum
pieniędzy potrzebnych do egzystencji. I jeszcze raz podkreślę, że
w takim zdaniu brzmi to jak czysty marksizm (Karol Marks uważał dochód gwarantowany jako
podstawę realizacji komunizmu).
Odwołując się do świata przyrody, jeśli będę opisywać zwierzę i
nie dodam informacji, że jest w
paski, to możemy pomylić konia
z zebrą, zatem ważne jest jednak
szersze spojrzenie.
W czasie kryzysu wywołanego koronawirusem temat
dochodu podstawowego wraca niczym bumerang. Dr Jakub
Sawulski podkreśla, że jego
zdaniem wprowadzenie takiego bezwarunkowego dochodu
podstawowego uważa w Polsce,
w tej chwili, za niewykonalne. Ale
realne i potrzebne jest wprowadzenie w tym momencie pewnej
formy dochodu podstawowego, polegającej na tym, że dajemy określoną kwotę pieniędzy
wszystkim, którzy tracą swój
dochód. Z punktu widzenia lewicy można zastąpić wszystkie
świadczenia socjalne dochodem
gwarantowanym. W Polsce – zakładając kwotę 900 zł – musielibyśmy znaleźć w budżecie 400
miliardów złotych i to jest tyle, ile
wynoszą obciążenia socjalne… z
tym, że 300 miliardów to renty i
emerytury.
Przedsięwzięcie jest bardzo
trudne, ale wydaje się nieuniknione – o czym była mowa w poprzednim tygodniu. Rzecz w tym,
że nie można wprowadzać takiego rozwiązania w system, który
z założenia nie zniesie takiego
obciążenia. Uważam, że potrzebujemy przemodelowania systemu gospodarczego i jego społecznych powiązań. Rezygnacja
z produktów z odległych krajów,
więcej lokalnych przedsiębiorstw
i w pewnym sensie powrót do
manufaktur, przywrócenie gałęzi
przemysłu, które wraz z upadkiem PRL zniknęły z naszego kraju, ale w nowej formie, w nieobciążającym środowiska wydaniu
– to tylko kilka punktów koniecznej ewolucji, aby móc przygotować się na falę zmian, która nas
czeka. A dochód gwarantowany
to jeden z elementów ewolucji.

4 Wydarzenia
sekund
Gmina Świdnica
Szukają rachmistrzów

30 listopada 2020 r. zakończono Powszechny Spis Rolny
2020 – najważniejsze badanie
polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. W gminie
Świdnica spisano 100% gospodarstw rolnych. W konkursie
Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych
gospodarstw rolnych w kanale
samospisu, gmina Świdnica
zajęła III miejsce. Obecnie wójt
Teresa Mazurek jako Gminny
Komisarz Spisowy w gminie
Świdnica ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych
związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego
(NSP) 2021. NSP 2021 będzie
przeprowadzany w terminie
od dnia 1 kwietnia do dnia 30
września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,
godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 do
9 lutego 2021 r.

Walim
Rekord WOŚP

Wspólnie wypracowana kwota dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 11736,42
złotych. Do wyboru było
mnóstwo atrakcji. Jak co roku,
tradycyjnie nie zabrakło ciast,
które upiekły mieszkanki naszej gminy, a kiełbaski z grilla
i gorący bigos rozgrzewały
uczestników WOŚP. Podarowane sztabowi WOŚP w Walimiu
pluszaki znalazły nowych właścicieli. Mnóstwo emocji zapewnili nam członkowie grupy Walim Rajdowy oraz MMMracing.
W samochodach rajdowych na
prawym fotelu odważni mogli
zakosztować adrenaliny, jaką
daje wyścigowa jazda. Do nabycia było również rękodzieło
artystyczne,
własnoręcznie
przygotowane przez uczniów
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu.
REKLAMA
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Czyste Powietrze w Walimiu
Walim dołączył do grona pięćdziesięciu dolnośląskich gmin, które podjęły
się realizacji programu
„Czyste Powietrze”. Dzięki podpisanemu dziś (2
lutego) porozumieniu o
współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, mieszkańcy
Walimia mają większe szanse na dotacje do 37 tys. zł
na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację
domów jednorodzinnych.
Dolnośląskie porozumienie – w obecności Pełnomocnika Premiera ds. programu
"Czyste Powietrze" Bartłomieja
Orła oraz Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej prof. Macieja Chorowskiego – podpisali:
Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu
Łukasz Kasztelowicz oraz Wójt
Gminy Walim Adam Hausman.
- Wzmocnienie współpracy z
jednostkami samorządu terytorialnego jest kluczowe dla
wdrażania rządowego programu „Czyste Powietrze”. Gminy są

bliżej swoich mieszkańców i powinny ich wspierać w sięganiu
po dofinansowanie na wymianę
źródła ogrzewania, przyczyniając się w ten sposób do poszerzania grona wnioskodawców
w programie, którego celem jest
poprawa jakości powietrza w
kraju – mówi Pełnomocnik Premiera ds. programu "Czyste Powietrze" Bartłomiej Orzeł.
- Dzięki podpisanemu porozumieniu, w ramach programu
„Czyste Powietrze” będziemy
mogli dodatkowo wspierać Walim, premiując gminę za składane wnioski – podkreśla Prezes
NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, który przypomina też, że
w nowej odsłonie programu,
wszystkie gminy w Polsce zobowiązane są do wydawania
zaświadczeń o dochodach tym
mieszkańcom, którzy są uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania, czyli nawet
do 37 tys. zł.
- "Czyste Powietrze" to nasza
wspólna sprawa, a współpraca z
aktywnymi gminami pozytywnie
wpłynie na jakość powietrza nie
tylko w naszym województwie

– zauważa Prezes WFOŚiGW we
Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz.
- Czujemy się odpowiedzialni za
naszych mieszkańców, ich zdrowie i komfort życia w Walimiu,
dlatego zdecydowaliśmy się
przystąpić do współpracy, której owocem będzie zwiększenie
tempa wymiany w naszej gminie
nieefektywnych źródeł ciepła na
ekologiczne – mówi Wójt Gminy
Walim Adam Hausman.
„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program z budżetem 103
mld zł na lata 2018-2029, które-

go celem jest zmniejszenie lub
uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu dotychczas podpisał porozumienia o
współpracy z 49 gminami (Walim jest 50 gminą) na Dolnym
Śląsku. Dolnoślązacy, w ramach
programu „Czyste Powietrze”,
złożyli ponad 9 tys. wniosków na
150 mln zł dofinansowania.
Red./GW
foto: Gmina Walim

„Strefa” z nową inwestycją
Ponad 100 milionów złotych zainwestuje spółka
Robert Bosch w rozbudowę podwrocławskiej fabryki. To pierwsza decyzja
wydana w tym roku przez
Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o.
Pod koniec stycznia Spółka
Robert Bosch otrzymała decyzję
o wsparciu. W ramach inwestycji przedsiębiorca zadeklarował
nakłady przekraczające 100 milionów złotych oraz zatrudnienie

co najmniej 60 nowych pracowników. Projekt związany jest ze
zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu znajdującego się
w Mirkowie pod Wrocławiem.
W fabryce produkowane są elementy układu hamulcowego. To
kolejna inwestycja niemieckiego
koncernu w wałbrzyskiej strefie,
jednak pierwsza pod szyldem
Polskiej Strefy Inwestycji. Warto
nadmienić, że Grupa Bosch od 25
lat konsekwentnie rozwija się na
lokalnym rynku. Spółka Robert
Bosch została zarejestrowana w

Polsce w roku 1991, działalność
handlową prowadzi od 1992
roku. Początkowo zatrudniała
kilka osób, generując obroty na
poziomie 10 milionów złotych.
Obecnie zatrudnienie w Grupie
Bosch w Polsce przekracza 5
tysięcy osób i osiąga obroty na
poziomie 5,04 miliarda złotych
(dane za rok 2016). Przypominamy również, że w ubiegłym roku
Wałbrzyska Specjalna Strefa
Ekonomiczna wydała 25 decyzji o wsparciu inwestycji, które
opiewają łącznie na kwotę 1,4

mld złotych. Ponad połowa projektów zostanie zlokalizowana w
województwie dolnośląskim.
PAS/WSSE
R0048/21
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Eliminacja przestępczości narkotykowej
W miniony piątek przed
godziną 1:00 w nocy na ul.
Armii Krajowej w Wałbrzychu funkcjonariusze prewencji pierwszego komisariatu zatrzymali 37-letniego
mieszkańca Katowic. Mężczyzna posiadał przy sobie
spore ilości narkotyków w
postaci amfetaminy, z których można było wykonać
około 140 porcji handlowych tych środków psychotropowych.
To tylko jedno z wielu zatrzymań. Warto podkreślić, że tego
samego dnia przed godziną
19:00 w ręce policjantów ogniwa
wywiadowczego
wałbrzyskiej
komendy na ul. 1 Maja w Wałbrzychu wpadł 20-letni głuszyczanin. Mężczyzna miał ukryte

REKLAMA
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od 19 lat
razem z Wami

w wierzchniej odzieży narkotyki w postaci marihuany. Z kolei
przed godziną 23:00 na ul. Andersa inni policjanci tego samego pionu legitymowali 31-latka.
Przy wałbrzyszaninie mundurowi
znaleźli środki psychotropowe w
postaci amfetaminy. Nie minęło
pół godziny, a funkcjonariusze
prewencji drugiego komisariatu
na ul. 11 Listopada w Wałbrzychu sprawdzili, czy narkotyków
nie posiada przy sobie 25-letni
wałbrzyszanin. Okazało się, że
mężczyzna był w posiadaniu
marihuany. Również w niedzielę
przed godziną 3:00 w nocy policjanci prewencji pierwszego komisariatu udali się na interwencję domową na ul. Hetmańską
w Wałbrzychu, gdzie zatrzymali
17-latkę, która przechowywała

w miejscu zamieszkania środki
psychoaktywne w postaci marihuany. Ostatnim z zatrzymanych
z narkotykami był mężczyzna,
który wpadł w ręce policjantów
ogniwa prewencji wałbrzyskiej
komendy wczoraj przed godziną
20:00 na ul. Świdnickiej w Wałbrzychu podczas kontroli drogowej. Przy 27-letnim mieszkańcu
Wałbrzycha
funkcjonariusze
znaleźli narkotyki w postaci marihuany. Mundurowi zlecili także
pobranie krwi do badań od wałbrzyszanina celem sprawdzenia,
czy nie kierował pojazdem pod
wpływem środków odurzających.
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Piszę bajki dla dorosłych bez szczęśliwego zakończenia. Ta będzie o kobiecie,
która za dużo chciała. Ewa, 32
lata. To jej pierwsza ciąża. O
dziecko starali się przez ostatnich 5 lat. W końcu się udało. Czy to długo, czy krótko?
Niech nie liczy nikt, kto nigdy
nie chciał mieć dzieci. Albo
ten, kto nie ma macicy, nie wie
i nigdy się nie dowie, jak to jest
od razu wiedzieć, że jest się w
ciąży albo że się w niej nie jest.
Ewa od początku czuła, że coś
z jej ciążą jest nie tak. Badania potwierdziły wady letalne
płodu. Czyja to wina? Niczyja.
Choćbyśmy nie wiem jak byli
pełni pychy - my ludzie - jesteśmy tylko mniej lub bardziej
udanymi
eksperymentami
biologii, która od zarania dziejów rządzi się własnymi prawami. Czasem patrząc na niektórych ludzi, ma się wrażenie,

że musi istnieć coś więcej, jakiś
boski pierwiastek, ale to rzadko. Jesteśmy pulą genową,
zbiorem chromosomów, kompilacją molekuł - przypadkowość tych doborów pozostaje nadal tajemnicą. Nie ma w
tym niczego nadzwyczajnego,
czysta biologia. Ewa po prostu nie miała szczęścia. Żaden
boski plan i żaden istniejący
lub nieistniejący Bóg na pewno tak nie chciał. Anencefalia,
szepcze jej ginekolog, ale Ewa
nie wie, co to znaczy, miała łacinę w liceum, ale to było dawno temu. Później doktor wymienia jeszcze inne zaklęcia,
jak wewnątrzmaciczny zgon,
bezmózgowie i urodzi się
martwe. Co teraz, panie doktorze, pyta Ewa, choć jej głos
nie dochodzi już z niej, jest
ledwo słyszalny, skądś obok.
Nic, odpowiada doktor. Musi
pani donosić ciążę, urodzić ten
martwy, zdeformowany płód,
zabrać go ze szpitala, pójść do
księdza zapłacić za pogrzeb i
pochować.
123 dni mojej martwej ciąży za mną, 150 dni
przede mną. To 3600 godzin,
216000 minut, ile to byłoby
sekund, liczy Ewa wjeżdżając
windą na dach dziesięciopiętrowca na Podzamczu.

R0049/21
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Studio Espresso gościło w internecie jako wideorozmowa

z Bartoszem Wesołowskim

Z trenerem najmłodszych adeptów siatkówki Chełmiec Wałbrzych i UKS Kinder Volleyball
rozmawiał Paweł Szpur

Jesteś trenerem najmłodszych adeptów siatkówki. Ale
zanim porozmawiamy o twojej pracy z dziećmi, opowiedz
proszę kiedy Ty zacząłeś uprawiać ten sport.
Dzieci mają dziś większą możliwość niż ja w tamtych czasach,
ponieważ ja na swój pierwszy
trening przyszedłem w wieku 14
lat. W tym momencie dzieciaki
mogą zaczynać od czwartego
roku życia. Oczywiście jest to
niewspółmierne, gdyż my tutaj z
dziećmi się bawimy, a ja poszedłem już na profesjonalny trening.
Więc dokładnie czternaście lat
temu i gdy miałem czternaście
lat przyszedłem na swój pierwszy trening. Poszło to na fali takiego impulsu wicemistrzów
świata w siatkówce z 2006 roku,
kiedy nasza reprezentacja zdobyła srebro w Japonii i za tym
impulsem poszedłem – powiedziałem: "muszę spróbować". Tak
zaczęła się ta przygoda.
Impuls był sam w Tobie czy
za namową kolegów? Jak to
się stało?
To jest najciekawsze w tym
wszystkim, że tym impulsem
była sama dyscyplina, sama siatkówka. Mecze oglądałem już
dużo wcześniej, w wieku dziesięciu, jedenastu i dwunastu lat. Ale
wtedy nie było takiej dostępności informacji, gdzie można pójść
na trening, gdzie można zobaczyć w ogóle jakiś klub w Wałbrzychu, który gra w siatkówkę,
gdzie można trenować w siat-

kówkę. Oczywiście - istniała druga liga, ale - tak jak powiedziałem wcześniej - nie było takiego
dostępu do informacji na temat
tego, gdzie można rozpocząć
swoją przygodę, tym bardziej
w wieku 14 lat. Tym impulsem
była sama dyscyplina, bardzo mi
się podobała siatkówka, ogólnie sport. A kiedy nieprzespane
noce po Mistrzostwach Świata w
Japonii dały w kość, to uznałem,
że czas spróbować.
A jakie były nieprzespane
noce w Twojej karierze sportowej? Pamiętasz takie mecze,
po których nie mogłeś zasnąć?
Karierą bym tego nie nazwał,
to była przepiękna przygoda,
przez którą przeszedłem - trenując i grając we wszystkich grupach młodzieżowych zespołu z
Wałbrzycha, gdzie byłem zarówno kadetem juniorem, a później
po skończeniu liceum grałem w
akademickim zespole w Toruniu.
Czy miałem nieprzespane noce?
Oczywiście, że tak. Ja się do tej
pory stresuję, kiedy jadę z dzieciakami na turniej, gdzie grają
nasze dziesięcio- i jedenastolatki. Tu mam nieprzespaną noc, bo
się stresuję za nich. Natomiast
zdarzały mi się ważniejsze mecze
o medale i wyjazd na mistrzostwa Polski. To była nie kariera
ale fantastyczna przygoda i dzięki temu doświadczeniu, które
zdobyłem w tym czasie - mogę
przekazywać uwagi dzieciom.

Jednak trenowanie dzieci
jest dość specyficzne. To jeszcze nie są ukształtowani zawodnicy jak młodzież, która
sama przyjmuje pewne wiadomości. Dzieci mają z tego
świetną zabawę. Dlaczego
zdecydowałeś się pracować z
najmłodszymi?
Trafiałem, trafiam i mam nadzieję, że będę trafiał w swoim
życiu na odpowiednie osoby na
swojej drodze. Tymi osobami do
tej pory są: i Fabian Kurzawiński,
i Piotrek Wierzbicki, dzięki którym, … w ogóle bez nich nie pomyślałbym, że mogę pracować
z dziećmi. Od Fabiana dostałem
informację, że Piotrek poszukuje pomocnika do treningów, a
punktualnie byłem na miejscu
w Wałbrzychu. Pomyślałem:
"pójdę, spróbuję" - i tak, po roku
pomagania i wspierania Piotrka
w jego robocie, dostałem swoją
pierwszą grupę i się zaczęło. Jestem z Piotrem już szósty rok, jest
z nami kilka osób i robimy podstawę siatkówki. Dzieci przede
wszystkim zachęcamy do aktywności fizycznej poprzez zabawę,
dużo uśmiechu i pełne spektrum
ćwiczeń, zabaw. Dzieci po zajęciach muszą wyjść uśmiechnięte,
zadowolone. Z roku na rok, z treningu na trening muszą się uczyć
podstaw siatkówki poprzez zabawy w berka, poprzez wymiary,
poprzez nazywanie linii, jakie są
na tym boisku. Uczymy dzieci po
kolei tak, żeby w jakimś stopniu
mogły iść coraz wyżej i coraz

Jak informuje Ministerstwo
Rodziny i Polityki Społecznej
"wnioski będzie można składać
już od 1 lutego drogą elektroniczną: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość
elektroniczną lub przez Platformę Usług Elektronicznych
ZUS". W tym wypadku nic się
nie zmienia. Natomiast po zmianach prawo do świadczenia 500
Plus jest ustalane na okres od 1
czerwca do 31 maja następnego

roku kalendarzowego. Składając
wniosek dziś, rodzice mają pewność wypłat do końca maja 2022
roku. W przyszłym roku, również
od lutego, będą składać dokumenty zapewniające wypłaty
do końca maja 2023 roku. I tak
dalej. Wniosek o świadczenie
wychowawcze składa matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka,
opiekun prawny dziecka albo
dyrektor domu pomocy społecznej. Wniosek składa się w
urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie. W przypadku
gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu
pomocy społecznej wniosek
składa on w urzędzie właściwym
ze względu na miejsce położenia
tego domu pomocy społecznej.
Uwaga ważne! Jeżeli rodzice
chcą, by nie było żadnej przerwy

Dorośli czy młodzież potrafią wzbudzić w sobie zdrową,
"sportową złość", sportową
rywalizację. A jak wzbudzić to
u dzieci, żeby też czuły chęć
rywalizowania między sobą,
chociażby w siatkówce?
Może nie będzie to zbyt polityczne co zaraz powiem, ale
dzieci trzeba niekiedy „podkręcić”. Mówię czasem tam do
ucha jednemu czy drugiemu:
„wyobraź sobie, że tam po drugiej stronie jest kolega, którego
średnio lubisz. Zagraj tak, czy
tak, by zdobyć punkt.” (śmiech).
Są różne metody, ale dzieci mają
w sobie tą "sportową złość".
Dopóki mówimy o nauce, odbiciach, zasadach i tak dalej, to
wszystko jest w porządku. Natomiast kiedy przechodzimy do rywalizacji to udzielają się emocje.

Udzielają się nam - trenerom, instruktorom, udzielają się emocje
dzieciom, w szczególności kiedy
jedziemy na zawody i nie gramy
z tymi samymi kolegami i koleżankami, z którymi widzimy się
co dwa dni na sali.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
nasz gość opowiada o młodych
siatkarskich talentach, o efektach pracy trenerskiej i potencjale, jaki drzemie w młodych adeptach siatkówki. Zeskanuj kod QR
i oglądaj pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad

Nielegalny tytoń

500 plus od nowa
Ważna informacja dla
rodziców! 500 plus w 2021
roku będzie wypłacane
według zmienionych zasad. Od pierwszego lutego rodzice pobierający
świadczenie 500 plus będą
musieli jeszcze raz złożyć
wniosek o pieniądze na
nowy okres. I będą to robić
co dwanaście miesięcy.

więcej wiedzieć o dyscyplinie i
podnosić swoje umiejętności.

w wypłatach, powinni dokumenty złożyć do końca kwietnia. Wówczas świadczenie z nowej puli będzie wypłacone już
w czerwcu. Natomiast złożenie
wniosku w maju i czerwcu spowoduje pewne przesunięcie, ale
takie opóźnienie nie będzie się
wiązać z utratą pieniędzy. Z kolei
wnioski złożone do końca maja
będą obsłużone przez urzędników nie później niż do 31 lipca.
I wtedy rodzina otrzyma pieniądze i za czerwiec, i za lipiec.
Red.
zeskanuj kod QR i wejdź na
stronę programu 500+

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością
Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali 65-letnią mieszkankę
Wałbrzycha, która w swoim
mieszkaniu posiadał 20 kilogramów tytoniu oraz 5400
sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kobieta
od dłuższego czasu handlowała nielegalnym towarem.
Policjanci z wałbrzyskiej komendy zajmujący się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej w
dniu 1 lutego w wyniku pracy
operacyjnej zatrzymali 65-latkę
posiadającą nielegalny tytoń oraz
papierosy. Kobieta wpadła w ręce
mundurowych w swoim mieszkaniu przy ul. Niepodległości w
Wałbrzychu przed godziną 9:00.
Funkcjonariusze w trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych należących do zatrzymanej
ujawnili oraz zabezpieczyli 20 kg

krajanki tytoniowej oraz blisko
5,5 tysiąca papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy.
Policjanci udowodnili podejrzanej
również wprowadzanie do obrotu
od co najmniej czterech miesięcy
pociętego tytoniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kwota
uszczuplenia należnego podatku akcyzowego na rzecz Skarbu
Państwa wyniosła ponad 27 tys.
zł. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat trzech oraz wysoka
grzywna.
Red.
Źródło i foto:
www.walbrzych.policja.gov.pl
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zatem wymiar nie tylko religijny,
ale też bardzo praktyczny!

Autor: Mariusz Kazimierz

Czas oczyszczenia
Według źródeł wielkopostnemu oczyszczeniu pomagają trzy
praktyki, które powinniśmy podejmować w tym czasie – post,
modlitwa i jałmużna. To one prowadzą nas do doświadczenia
wolności, która jest warunkiem
niezbędnym, aby w swoim życiu
realizować wolę Bożą. I tak: post
uczy wiernych wolności, w kontekście siebie samego, modlitwa
– w kontekście Boga, a jałmużna
w kontekście drugiego człowieka.

Czas na Wielki Post
Można rzec, że jeszcze chwilę temu siadaliśmy przy wigilijnym stole, jedliśmy świąteczne
potrawy i śpiewaliśmy kolędy. Przywitaliśmy Nowy Rok, choć nie tak hucznie i tradycyjnie.
Okazuje się, że lada moment zaczyna się Wielki Post poprzedzający Święta Wielkanocne.
Historia wydarzenia
Według źródeł tradycja Wielkiego Postu sięga początku obchodów Triduum Paschalnego.
Datuje się ją najprawdopodobniej
na III wiek, choć warto podkreślić,
że pierwsze wzmianki o poście sięgają II wieku. Natomiast w IV wieku post trwał już czterdzieści dni.
Ustanowiony został na pamiątkę
czterdziestodniowego postu, którego – jak podają ewangeliści – na
pustyni podjął się sam Jezus. Od
XVI wieku zwyczajem powszechnym w kościele katolickim była
Środa Popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu.
Środa popielcowa
Wielki Post w tym roku rozpocznie się w Środę Popielcową 17
lutego i potrwa w zależności od
sposobu liczenia: albo do Wielkiej
Soboty, czyli 3 kwietnia 2021 roku
albo do Wielkiego Czwartku, czyREKLAMA

li 1 kwietnia 2021 roku. W Polsce
Środa Popielcowa nie jest dniem
wolnym od pracy. Ze względu na
zależność od daty Wielkanocy,
jest to święto ruchome. Popielec to jeden z dwóch dni w roku
liturgicznym, w których obowiązuje post ścisły — polegający na
niespożywaniu potraw mięsnych
oraz ograniczeniu posiłków do
trzech, w tym jednego do syta i
dwóch niepełnych. W tym dniu
ma miejsce obrzęd posypania
głów popiołem. W starożytności
popiół, podobnie jak piasek, używany był do czyszczenia. Dlatego
popiół jest z jednej strony symbolem przemijalności ludzkiego
życia, a z drugiej symbolem puryfikacji, której powinno dokonać się właśnie w Wielkim Poście.
Oczyszczenie to niezbędny etap w
drodze nawrócenia.

Wielki Post
Ale wróćmy do Wielkiego Postu, który dawniej obchodzono
bardzo surowo. Nie było mowy o
zabawach, muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy w kościele milkły – tak
jak współcześnie w Wielki Piątek.
Nie było też dzwonków – zamiast
nich słychać było kołatki. W tym
czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przygotowywali
się do świąt, zarówno duchowo,
jak i praktycznie – np. sprzątając
obejście czy wykonując ozdoby
świąteczne. Warto wiedzieć, że
Wielki Post pokrywa się w czasie
z tzw. przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli
się kończyły, a na polach często
leżał jeszcze śnieg, brakowało
nowych zbiorów. Konieczne było
zatem oszczędzanie jedzenia. Nie
spożywano też jajek, ponieważ
odkładano je na święta. Post miał

Wskazana pokuta
Wielki Post posiada również
wymiar pokutny. Dla człowieka,
konsekwencją grzechu ciężkiego
jest śmierć, duchowe zerwanie
jedności z Bogiem, którego skutki,
w fizyczny sposób możemy doświadczyć już za życia. Natomiast
nawrócenie to nie tylko teraźniejszość, która wychodzi ku przyszłości, to również teraźniejszość,
która wychyla się ku przeszłości.
Wierny może jedynie w sposób
symboliczny podjąć pokutę za
swoje grzechy, zarówno te ciężkie,
jak i lekkie.
Symboliczne wymiary
Wielki Post charakteryzują znaczenia symboliczne. Wśród nich
rozpoznawalny dla wiernych fioletowy kolor, który jest barwą pokutną. Wierni uczestniczą w symbolicznej Drodze Krzyżowej, czyli
nabożeństwie wielkopostnym o
charakterze adoracyjnym. Polega
ono na odtworzeniu drogi Jezusa
Chrystusa na śmierć i złożeniu go
do grobu. Warto wskazać też na
Gorzkie Żale, czyli nabożeństwo
pasyjne - polską tradycję w kościele katolickim. Wielki Post to także czas, w którym wierni nie powinni uczestniczyć w zabawach,
dyskotekach i hucznych balach.
Ostatni moment na karnawałowe
szaleństwo to tzw. "Ostatki", które
kończą się dzień przed Środą Popielcową.
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Rekolekcje wielkopostne
Bardzo ważnym elementem
wielkopostnego czasu są rekolekcje. Jak wskazują źródła kościoła katolickiego, to one powinny
wyznaczać nam cel naszej pracy,
umacniać nas w podjętych postanowieniach i dawać nam siłę
do podejmowania wysiłku. Rekolekcje organizowane są prawie w
każdej parafii, na początku Wielkiego Postu. Istnieje również możliwość wyjazdów na rekolekcje
zamknięte. Tu godne polecenia są
rekolekcje ignacjańskie przeżywane w całkowitej ciszy.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl
https://www.kalendarzrolnikow.pl
https://www.kalendarzswiat.pl
https://www.kawiarniany.pl
dziedzictwo.ekai.pl
https://misyjne.pl

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Determinacja – według
Słownika Języka Polskiego
leksem ten wyjaśniony jest
w następujący sposób: po
pierwsze jest to zdecydowane dążenie do celu pomimo
trudności, po drugie ostateczne określenie czegoś
przez jakiś czynnik lub zespół
czynników i po trzecie log.
dodanie jakiejś cechy do pojęcia ogólnego, wskutek czego treść tego pojęcia zostaje
wzbogacona, zakres zaś zawężony. Jednak determinacja
to coś znacznie mocniejszego
niż motywacja. Można śmiało
powiedzieć, że wypływa ona
z wnętrza wówczas, gdy czegoś mocno chcesz życiowo.
Można śmiało powiedzieć,
że determinacja pomaga
przejść trudności. Ludzie
zdeterminowani skutecznej i
szybciej osiągają swoje cele.
Determinacja cechuje ludzi
przedsiębiorczych. Za wszelką
cenę dążą oni do osiągnięcia
zamierzonego celu czy to biznesowego czy publicznego.
Będą pracować dwadzieścia
cztery godziny na dobę, ale
cel osiągną. Determinacja silniejsza jest niż stawiane bariery. Można również stwierdzić, że determinacja buduje
przedsiębiorczość. W życiu
codziennym często stawiamy
sobie postanowienia do zrealizowania, w szczególności
noworoczne, a także wielkopostne. Ale nie wszystkie udaje nam się sfinalizować. Mamy
motywację, plan, ale brakuje
nam w osiągnięciu upragnionego celu…. no właśnie
determinacji. Nie jest ważne
to, czy jesteśmy katolikami,
ateistami czy wyznawcami jakiejkolwiek innej religii. Warto
stawiać sobie cele, zarówno
osobiste jak i zawodowe. Wyznaczane kierunki pozwalają
nam zbudować sens naszego
życia, ale także zmotywować
nasz organizm do większego
wysiłku - zarówno umysłowego, jak i fizycznego, a to
stanowi o naszym rozwoju,
postępie. Ja postawiłem sobie
nowy cel. Na miesiąc rezygnuję z jedzenia wszystkiego, co
zawiera cukier. Mam nadzieję,
że determinacji mi wystarczy
– trzymajcie kciuki. A Wy jakie
macie postanowienia?
Redaktor Naczelny

8 Kultura / Uroda
Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Onkokosmetologia
4
lutego
obchodziliśmy Światowy Dzień Walki
z Rakiem. Z tej okazji warto
wspomnieć o pacjentach onkologicznych, którzy po operacjach, chemioterapiach czy
radioterapiach często
cierpią z powodu pogorszenia wyglądu skóry, utraty włosów, brwi czy paznokci.
Bardzo często skutkiem
ubocznym terapii onkologicznej są problemy skórne, które
mogą pojawić się na całym ciele. Uszkodzeniu ulega warstwa
ochronna naskórka, przez co
staje się on bardziej narażony na działanie szkodliwych
czynników zewnętrzych oraz
utratę wody. W konsekwencji
skóra staje się cienka, szorstka,
sucha, odwodniona, łuszcząca
się. To sprzyja powstawaniu
zakażeń - czy to wirusowych
czy bakteryjnych. Tu z pomocą
przychodzi onkokosmetologia.
Specjalista w gabinecie kosmetologicznym w pierwszej
kolejności skupia się na przywróceniu równowagi hydrolipidowej poprzez odpowiednie
nawilżenie oraz odbudowę.
Zakres zabiegów musi być
dobrany do przebytej choroby, leczenia, a każde działanie
uzgodnione z lekarzem prowadzącym. Zarówno pielęgnacja gabinetowa, jak i domowa
powinna zawierać preparaty
aktywne takie jak ceramidy,
mocznik, panthenol, niacynamid, kwas hialuronowy, kwas
foliowy, aloes. Wszystko to pozwoli zachować odpowiedni
poziom nawilżenia, zapobiegnie utracie wody z naskórka
oraz odbuduje naruszoną
barierę hydrolipidową. Warto pamiętać również o stałym
natłuszczaniu dłoni oraz stóp.
Zaleca się unikania preparatów na bazie alkoholu oraz
tych perfumowanych. W leczeniu onkologicznym bardzo
duże znaczenie ma stan psychiczny pacjenta. Więc nawet
najmniejsza poprawa wyglądu
może wpłynąć na jego nastrój
oraz samopoczucie.
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Szanowni Widzowie!
Wszystko wskazuje na
to, że luty również spędzimy w lockdownie. Nie martwimy się tym i planujemy
dla Was kolejne spektakle,
które będziecie mogli bezpiecznie obejrzeć w swoich
domach. Transmitujemy
na żywo nie tylko monodramy, ale i spektakle, w
których zobaczycie kilku
aktorów wałbrzyskiej sceny.
Miesiąc rozpoczynamy siłą
kobiet, proponując mocne,
przejmujące monodramy Doroty Furmaniuk i Angeliki Cegielskiej: PANI BOVARY i CUDOWNE
I POŻYTECZNE. O SEKSIE. Spektakle, choć odmienne w stylistyce, korespondują ze sobą,
dając dowód na ogromną
sprawczość kobiet w życiu artystycznym i społecznym. Te
barwne, poruszające kreacje
będziecie mogli zobaczyć już w
czwartek (4.02. / 19:00) i piątek
(5.02. / 22:00).

Kontynuacją weekendu będzie PANI MORU, czyli opowieść
Teatru o czasach lockdownu,
trudzie poradzenia sobie z
nową rzeczywistością, w ciekawej formie baśni dokumentalnej. Ta metaforyczna podróż
pozwala wspólnie przyjrzeć się
temu, co stało się naszym zbiorowym doświadczeniem. Czy
przez pandemię coś się w nas
zmieniło, a może zmieniło się
na świecie? Jakie słowa straciły
swoje znaczenie, a jakie zaczęły
opisywać nam nową rzeczywistość? Sprawdźcie to z nami w

sobotę (6.02. / 19:00) i niedzielę
(7.02. / 18:00) na żywo, prosto
ze sceny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

GRAMY:
PANI BOVARY / 4.02. / 19:00
CUDOWNE I POŻYTECZNE. O
SEKSIE / 5.02. / 22:00
PANI MORU / 6.02. / 19:00
PANI MORU / 7.02. / 18:00
Wszystkie transmisje dostępne w cenie 8 zł na https://
live.teatr.walbrzych.pl

PREMIERA „CHŁOPCÓW Z PLACU BRONI”
TRANSMISJA NA ŻYWO Z WAŁBRZYSKICH LALEK
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 6 lutego o godz. 17:00 zaprasza widzów od 10. roku życia na
pierwszą w swej historii premierę
transmitowaną na żywo. Przedstawienie „Chłopcy z placu Broni”
Ferenca Molnára w adaptacji i reżyserii Marty Streker będzie można obejrzeć za pośrednictwem
platformy https://live.teatrlalek.
walbrzych.pl/.
Start 6 lutego o godz. 17:00;
dostęp do spektaklu jest płatny –
15 złotych.
„Chłopcy z placu Broni” to
spektakl o prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko
o miejsce zabaw, ale o „kawałek
ojczyzny”. W wojnie o tytułowy
plac walczą dwie grupy: chłopcy
z placu Broni z Jonaszem Boką
na czele oraz Czerwone Koszule,
którym przewodzi Feri Acz. Największą odwagą i hartem ducha
wykazuje się najmłodszy z nich,
Ernest Nemeczek, gdy w obronie
własnych przekonań poświęca
to, co najcenniejsze – swoje życie.
Przyjaźń, honor, odwaga, lojalność i poświęcenie to wartości, z
którymi zetknie się młody widz.
Spektakl podejmuje też ważny
temat wykluczenia, uczy zrozu-

mienia, że w społeczeństwie, tak
jak na placu Broni, każde ogniwo
jest ważne, a w grupie tkwi niewyobrażalna siła. Staje się lekcją
solidarności społecznej, wzajemnego szacunku oraz działania według wyznaczonych i przyjętych
przez grupę zasad.
„Chłopcy z placu Broni” to
swoista zabawa w okrutny świat
dorosłych, począwszy od przybierania kostiumów i masek, które noszą aktorzy, wypowiadania
słów czy podejmowania różnych
działań, ale zarazem ukazująca
wrażliwość natury dziecięcej. Na
koniec to próba oswojenia trudnego tematu choroby i śmierci.
TWÓRCY SPEKTAKLU:
tekst: Ferenc Molnár
przekład: Tadeusz Olszański
adaptacja i reżyseria: Marta
Streker
scenografia, maski i kostiumy:
Katarzyna Leks
muzyka: Maciej Zakrzewski
ruch sceniczny: Katarzyna Pawłowska
asystent reżysera: Filip Niżyński
obsada:
Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Kamil Król, Paweł Kuźma,

www.30minut.pl

Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska

Partnerem premiery jest RADIO RMF MAXXX.

Zeskanuj kod QR
i oglądnij spektakl

Gruchnęła nam wiadomość,
że oto muzea i galerie sztuki nie
są już jednak tak śmiercionośne,
jak myślano (panowie w służbie
społeczeństwu, ministrowie należało czytać tę rubrykę, pisałem o tym nie raz), a tu i ówdzie
doszedł był ucha nieśmiały jęk
„że jak to tak nagle, a my nieprzygotowani na otwarcie”.
No tak. Kurz, kichanie. Gdzieniegdzie.
A Państwo pewnie zniecierpliwieni, „bożesz, gdzie my
wpierw to pójdziemy? Na jakie
my wystawy?” - zastanawiają
się. Na pewno! Oczyma wyobraźni Pana widzę, wzuwającego
galowe buty od kultury. I Panią
drżącą, ściskającą oburącz wyjściową torebkę z łańcuszkowym
uchwytem. Tę czarną, pikowaną.
W lawinie ekscytacji ja Państwu pomogę. Jak wrócą Państwo z galerii handlowych.
Oto zestaw dla wyposzczonego pożeracza piękna (kolejność przypadkowa).
1. Muzeum Porcelany otwarte od 1.02, zwiedzanie co 1/2h,
cudowna stała ekspozycja: porcelana i malarstwo(!), online
zostają środowe spotkania edukacyjne.
2. BWA w Zamku Książ otwarte od 6.02 z nową galerią
sprzedaży i przestrzeniami wystawienniczymi, a od 15.02 malarstwo Mieczysława Wiśniewskiego, wernisaż tylko online.
3. BWA Słowackiego 26: od
11.02 malarstwo Krzysztofa
Musiała „Miejsca między nami”,
wernisaż offline (awizacja);
4. Stara Kopalnia - trwa wystawa malarstwa Jana Lebensteina (koniecznie!), zwiedzanie
codziennie i nowe atrakcje na
trasie zwiedzania, a po można
się zaszczepić. Albo odwrotnie:
zaszczepić się, później zwiedzanie i Lebenstein.
5. Galeria pod Atlantami: od
1.02 „Piłsudski w karykaturze” i
w atrium „Królowa Śniegu” wystawa lalek i ilustracji.
6. Zamek Książ ze stałą ekspozycją z wrocławskiego Muzeum Narodowego oraz „Książ od
kuchni”, podziemia, mauzoleum
i Palmiarnia: od 1.02 według
harmonogramu. Nadal można zobaczyć też niezatapialne
Ogrody Światła.
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Niepewność do (przed)ostatniej kolejki
Po serii porażek siatkarze Chełmca Wałbrzych w końcu złapali drugi oddech i w derbowym pojedynku bez straty seta odprawili
Bielawiankę-Bester Bielawa. Zwycięski weekend w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozpoczęły jednak nasze panie, które zaliczyły
siódmą wygraną z rzędu pokonując MKS Dąbrowa Górnicza 3:0.
Jak
informowaliśmy,
styczeń okazał się niezwykle pracowity dla siatkarek
Chełmca Wodociągów, którym oprócz zaplanowanych
spotkań przyszło również
nadrobić dwie zaległości
z jesieni. Stąd aż pięć meczów podopiecznych trenera Marka Olczyka i mimo
rosnącego z meczu na mecz
zmęczenia doskonały bilans
pięciu wygranych. Jeśli do
tego doliczymy grudniowe zwycięstwa przeciwko
Łaskovii Łask oraz Jedynce
Siewierz, nasza imponująca
seria liczyć będzie aż siedem
rewelacyjnych
występów
Aleksandry Małodobrej i jej
koleżanek z zespołu.
Na zakończenie styczniowego maratonu siatkarki
Chełmca okazały swą wyższość nad znacznie niżej
sklasyfikowanym MKS-em
Dąbrowa Górnicza triumfując 3:0. Mimo zdawałoby
się pewnych punktów o spacerku w wykonaniu gospodyń nie było mowy, o czym
najlepiej świadczy fakt, iż
pierwszą partię wygraliśmy
do 24, a ostatnią do 30 (!).
Jak widać w decydujących
momentach naszym paniom

nie zabrakło zimnej krwi,
co przełożyło się na kolejny
komplet punktów wałbrzyszanek. - Mecz z zespołem z
Dąbrowy mimo wyniku 3:0
do najłatwiejszych nie należał. Dziewczyny bardzo odważnie spisywały się w polu
zagrywki, co sprawiło nam
dość duży kłopot. Byłyśmy
odrzucone od siatki, przez co
nasze rozegranie było dość
czytelne i często akcje nie
były kończone w pierwszym
uderzeniu. Cieszymy się, że
3 punkty zostały w Wałbrzychu, ale o tym meczu już zapominamy i od poniedziałku
szykujemy się do meczu ze
Świdnica -, tak rywalizację
z MKS-em podsumowała
w wypowiedzi dla portalu
sportowy-walbrzych.com.pl,

Aleksandra Małodobra, kapitan Chełmca Wodociągów.
Na szczęście po ostatnich,
morderczych
tygodniach
ekipę wicelidera rozgrywek
czeka dłuższy niż zwykle odpoczynek od ligowej rywalizacji, gdyż do wspomnianego przez kapitan naszej
drużyny derbowej, wyjazdowej konfrontacji z IgnerHome Volleyem Świdnica dojdzie dopiero 13 lutego.
Oddech ulgi siatkarzy
Jeszcze nie opadł kurz po
siatkarkach, gdy Halę Wałbrzyskich Mistrzów opanowali przedstawiciele KPS-u
Chełmca. Nie da się ukryć, iż
po sześciu porażkach z rzędu
drużyna trenerów Kurzawińskiego oraz Ignaczaka nie

była faworytem konfrontacji
z Bielawianką, ale sportowe
szczęście w końcu uśmiechnęło się do naszej ekipy. Po
naprawdę dobrej walce gospodarze dość gładko uporali się z rywalem wygrywając 3:0. I to jest naprawdę
doskonała wiadomość, gdyż
dzięki 3 punktom wałbrzyszanie zachowali szanse na
6. pozycję w tabeli, a tym
samym mogą uniknąć nerwówki związanej z walką o
utrzymanie w II lidze. Aby to
jednak uczynić, nasi panowie muszą za tydzień udowodnić swą wyższość nad
przedostatnim w klasyfikacji
IM Faurecia Volleyem Jelcz-Laskowice i liczyć, że plasujący się miejsce wyżej MKS
Ikar Legnica (3 punkty więcej) nie da rady u siebie liderowi z Głogowa. Jeśli 13 lutego przywieziemy komplet
punktów z Jelcza-Laskowic,
to w ostatniej kolejce pozostanie nam jedynie postawić
kropkę nad „i” w rywalizacji
z ostatnią drużyną ligi – akademikami z Zielonej Góry, a
tym samym zakończyć tegoroczny sezon.
Bartłomiej Nowak

Tenisowi dominatorzy z uzdrowiska
Lubimy zaglądać na szczawieńskie korty, bo obiekt w uzdrowisku tętni życiem przez niemal 24 godziny na dobę 7 dni w
tygodniu. W naszej dzisiejszej relacji skupimy się na rozegranych na początku tygodnia Halowych Mistrzostwach Dolnego
Śląska Kadetów, które, co nie może dziwić, toczyły się pod dyktando reprezentantów KT Szczawno-Zdrój.
W lutowym turnieju miejscowy klub reprezentowali: Gabriel
Wójcicki, Marcin Andrzejczak,

Bruno Kokot, Antoni Pankowski,
Maks Krzyżosiak-Michnikowski,
Kornel Kolek, Krystian Pniewski

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Mariusz
Nazwisko: Jerzyk
Data urodzenia: 4 września 1967 roku
Pseudonim sportowy: Łatka
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, to w połowie lat 80
minionego wieku jako junior wywalczyłem 3. miejsce,
a więc brązowy medal Mistrzostw Polski. To były czasy,
gdy u nas grał Krzysiu Stelmach, Wojtek Rędziński czy
Rafał Klamka. Już po zakończeniu czynnej gry w siatkówkę zdobyłem brązowy medal
w ogólnopolskich rozgrywkach organizowanych przez PlusLigę, a w moim zespole
występowali między innymi Boguś Baranowski, Adaś Kmoch, Marcin Czupryn, Marcin Komandowski oraz Tomek i Marcin Adamkowie. Jeśli chodzi o pracę trenerską, to
prowadząc wraz z Darkiem Ratajczakiem zespół młodzika Chełmca dotarliśmy do ścisłych finałów Mistrzostw Polski zdobywając po 17 latach przerwy 6. miejsce w kraju.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Patrząc na moją pozycję, to Stasiu Gościniak był osobą, z której brałem przykład. Dla
mnie jest bowiem prawdziwą osobistością siatkarską, która emanuje ciepłem, normalnością i wiedzą siatkarską. Ze świata zaś starałem się naśladować Ricardo – jak
prowadzić zespół i jak grać w zespole.
Dlaczego siatkówka?
Chyba nie będę zbyt oryginalny, gdy powiem, że to tradycje rodzinne. Tato był zawodnikiem Chełmca, grał z braćmi Andruszko, z panem Waldemarem Szczepanowskim. Wydaje się więc, żeby byłem skazany na siatkówkę, a ja tego bakcyla zaszczepiłem moim synom, którzy występują na tej samej co ja pozycji.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzy mi się medal z naszymi chłopcami, z drużyną juniorską prowadzoną razem z
Darkiem, zdobyty w rozgrywkach centralnych. Byłby to na pewno ogromny zaszczyt
prowadzić zespół, który wygrywa, nie tylko w lidze dolnośląskiej, ale potrafi zabłysnąć na arenie krajowej. Chciałbym naszą pracą potwierdzić, że Wałbrzych wraca do
wspaniałego szkolenia, z którego słynął w latach 70 czy 80.

oraz Filip Kosiński, a do zmagań
dziewcząt przystąpiły: Klaudia
Owcarz oraz Natalia Niemiec.
Jak wspomnieliśmy, gospodarze byli faworytami imprezy,
co potwierdziły wyniki spotkań,
gdyż do fazy półfinałowej awansowała czwórka podopiecznych
trenera Roberta Kosińskiego.
Ostatecznie złoty medal i tytuł
najlepszego gracza na Dolnym
Śląsku przypadł w udziale Marcinowi Andrzejczakowi, który
w finale okazał się lepszy od
Antoniego Pankowskiego. Brązowy medal zaś zdobyli Gabriel Wójcicki oraz Bruno Kokot.
Również rozgrywki debla stały
pod znakiem całkowitej domi-

nacji tenisistów z uzdrowiska.
W pojedynku o 1. miejsce duet
Pankowski – Andrzejczak pokonał bowiem parę Wójcicki – Kosiński.
O ile rywalizacja chłopców
przyniosła triumf szczawieńskich tenisistów, o tyle wśród
dziewcząt najlepsze okazały się
przedstawicielki stolicy Dolnego Śląska. W singlu triumfowała Marta Halbersztadt przed
Martyną Piechowicz, obie z
Wrocławia, a w deblu obie zawodniczki połączyły swe siły i
nie dały szans duetowi Jasiczek
– Nowak.
Bartłomiej Nowak
fot. użyczone

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Polscy trenerzy nie są słabi!
Zamieszanie jakie wywołał
Michał Probierz rezygnując z
funkcji trenera Cracovii (ostatecznie, jak wiadomo pozostał
na tym stanowisku) skłoniło
mnie do zastanowienia się nad
ogólną kondycją polskich trenerów. W powszechnej opinii
są oni słabi, źle wyedukowani
i generalnie dominuje przekonanie, że trener z zagranicy,
ktokolwiek by to nie był, na
pewno będzie lepszy niż Polak.
Czy jest to myślenie słuszne?
Oczywiście nie! W Polsce cały
czas żyjemy mitem „zagranicznej myśli szkoleniowej”
- holenderskiej, niemieckiej
czy innej. W dzisiejszych czasach jest to myślenie zupełnie
anachroniczne. Cały proces
zdobywania wykształcenia i
doświadczenia przez trenerów jest koordynowany przez
UEFA, aby uzyskać każdy kolejny stopień trzeba przejść
odpowiedni kurs, wszystko
jest zunifikowane. Tak samo
polscy trenerzy, chcąc uzyskać
poszczególne licencje aż do
UEFA Pro, muszą przejść kolejne szczeble, uczestniczyć w
kursach, zdawać egzaminy itp.
Mają więc porównywalne z trenerami z innych krajów przygotowanie teoretyczne. Oczywiście zdobycie danej licencji nie
gwarantuje sukcesów w tym
zawodzie ale jest to specyfika
piłki nożnej. Tym samym fakt,
iż polscy trenerzy w poważnej
piłce poza granicami naszego
kraju praktycznie nie istnieją,
tlumaczyłbym nie brakiem ich
kompetencji ale innymi czynnikami. I tak do głównych według
mnie należą - strach przed podjęciem pracy w obcym kraju,
który wynika z tego, co pisałem
na wstępie - błędnego przekonania, że istnieje jakaś zagraniczna myśl szkoleniowa, która
jest lepsza niż polska. Mamy
świetnie wykształconych, młodych trenerów, którzy edukowali się według najnowszych
trendów i z pewnością poradziliby sobie w mocnych europejskich ligach. Ale tu pojawia się
kolejne zagadnienie - trener tak
jak piłkarz musi mieć swojego
agenta, który będzie szukał dla
niego zatrudnienia, odpowiednio go promował, zwłaszcza
na rynkach zagranicznych. W
Polsce jest to rzecz jeszcze zupełnie niedoceniana. A wydaje
mi się, że przy odpowiedniej
pracy z agentami polscy trenerzy znaleźliby zatrudnienie w
silnych klubach zagranicznych
i tym samym zdobywaliby bezcenne doświadczenie.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Złoto nagrodą za wytrwałość

Jakub
Zima
sport na zimno
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Dawne sukcesy Tomasza Sikory sprawiły, że dla wielu kibiców sportów zimowych, biathlon stał się dyscypliną bardzo ważną. Trudno jej było przebić sukcesy polskich skoczków, ale i tak wciąż zerkaliśmy w kierunku tras narciarskich. Po pewnym
czasie coraz częściej mówiło się o występach zawodników młodego pokolenia. Progres formy sprawił, że dzisiaj jesteśmy
dumni z Kamili Żuk i jej koleżanek z reprezentacji.

Bez błysku, czy jednak
uderzy grom?
Po kilku porażkach z rzędu Górnik Trans.eu Wałbrzych pokonał rywala z
Pruszkowa i do kolejnego
spotkania podejdzie już
w zdecydowanie spokojniejszej atmosferze.
Wałbrzyszanie zagrali z
opanowaniem. Ich dominacja niemal przez całe
spotkanie nie była zagrożona. Zwycięstwo osiągnięte bez błysku, ale w
tak długim sezonie liczą
się przede wszystkim
punkty i konsekwencja w
grze. Tym razem tego nie
brakowało. Nagrodą za
wysiłek była wygrana.
Ostatnie potknięcia sprawiły, że kibice powoli się
wykruszali. Taki swoistego rodzaju sprawdzian
dla sympatyków, których
ci zagorzali nazywają kibicami sukcesu. No cóż.
Tego się nie da zmienić.
Zawsze będą. Tu raczej
ważne będzie, którzy
stworzą większe wrażenie. Podobała mi się akcja
pożegnania przed wyjazdem do Słupska. Ciężki
bój na parkiecie skończył
się porażką, która według
kibiców ujmy nie przyniosła.
Błysku nie było też w spotkaniu ze Zniczem Pruszków, ale przynajmniej na
klubowe konto dopisano
kolejne punkty. Przed
kolejnym starciem zastanawiam się, czy w końcu
uderzy grom. Pojawi się
szarańcza, czy też raczej
wspomniany grom będzie
zwiastunem
głębszego
problemu. Z perspektywy
ostatniej potyczki poprawiła się jednak intensywność gry. Lepiej wyglądało budowanie akcji. Duża
liczba sytuacji rzutowych
daje możliwość zdobywania punktów. Dodając
do tego dobrą postawę w
defensywie, należy liczyć
się z tym, że szarańcza
może powrócić.
JZ

Po zakończeniu imprezy
organizatorzy stwierdzili,
że były to mistrzostwa historyczne. Historyczne dla
Polski. Kibice dodali, że to
była złota impreza. Trudno się z tym nie zgodzić.
Genialne występy naszych
pań, które dwukrotnie stawały na najwyższym stopniu podium, długo jeszcze
pozostaną w naszej pamięci.
Urodzona w Wałbrzychu
Kamila Żuk już od dawna
uchodziła za wielki talent.
Ciężko pracując, sukcesywnie pięła się w hierarchii, aż
w końcu dotarła na szczyt.
Złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na dochodzenie był jej pierwszym medalem w seniorskim ściganiu.
W pewnym sensie spełniło się marzenie, o którym
biathlonistka wspominała
trzy lata wcześniej na Mistrzostwach Świata Juniorów. Otepaa 2018 okazało
się wyjątkowo szczęśliwe.
Nasza zawodniczka wróciła

wtedy do domu z dwoma
srebrnymi i dwoma złotymi
krążkami.
Tegoroczne mistrzostwa
miały swój urok. Odbywały się w Polsce. Na znanym
naszym sportowcom obiekcie. Oglądając przekaz telewizyjny, trudno było nie
okazywać radości. Kamila
Żuk startowała z 18 miejsca
i w zasadzie szanse na złoto
były iluzoryczne, ale kiedyś mistrzem został 27 po
pierwszej serii Dawid Kubacki. Fenomen Kamili, która w pierwszej wersji miała
nie startować sprawił, że z
każdą kolejną minutą polscy kibice mieli coraz więcej wypieków na twarzy.

to było coś niesamowitego
– powiedziała Żuk.
Przed samą metą doszło
jednak do sytuacji, która
mogła zaprzepaścić włożony w start wysiłek.
- Wywróciłam się na zakręcie przed podbiegiem.
Zahaczyłam czubkiem narty o głęboki śnieg poza
trasą. Upadłam, nadepnęłam sobie na kija, zgubiłam
go, spadły mi okulary. Na

szczęście pozbierałam się
i zdarzenie to nie miało na
mnie większego wpływu.
Każdemu takiemu udanemu startowi w moim wykonaniu towarzyszy ostatnio
upadek. Tak było na MŚJ
w Osrblie, tak było dzisiaj.
Jak mam się wywalać i zdobywać medale to mogę się
wywalać zawsze – zażartowała Polka.
JZ
Zdjęcie użyczone KŻ

- Startowałam zmotywowana, chciałam sumiennie
ze strzelania na strzelanie przesuwać się w górę
klasyfikacji i walczyć o jak
najlepszy rezultat. Przede
wszystkim chciałam jednak
sobie udowodnić, co potrafię na strzelnicy. Udało się i

Drugie miejsce w Lesznie
Victoria Wałbrzych jest jednym z najbardziej zapracowanych zespołów w naszym mieście. Podopieczni trenera
Mirosława Furmaniaka często występują w turniejach piłkarskich na terenie całego kraju. Ostatnie zawody w Lesznie pozwoliły wałbrzyskiej drużynie zmierzyć się z czołówką polskich ośrodków szkoleniowych.
Turniej rozegrano w 6-cio
zespołowym składzie. Drużyny podzielono na dwie
grupy. Victoria na tym etapie rywalizacji zmierzyła
się z faworytem zawodów,
Akademią Piłkarską Piotra Reissa z Poznania oraz
Akademią Piłkarską z Leszna. Nieoczekiwanie w obu
potyczkach, górą byli podopieczni trenera Furmaniaka.

- Już w pierwszym meczu
zmierzyliśmy się z drużyną
Akademii Piłkarskiej Piotra
Reissa. Pomimo podwojenia w kryciu, nic ze swej
skuteczności nie stracił Krystian Worski, który strzelił
drużynie z Poznania 6 bramek – mówił trener Furmaniak.
W dalszej fazie turnieju
Victoria uległa bardzo silnej
Polonii Leszno i zwyciężyła
AP Bolesławiec.

- Mecze graliśmy szybko
po sobie. Pieczołowicie pilnowany był Krystian Worski,
którego rywale ambitnie
blokowali. Nie wystarczyło
to jednak do zatrzymania
Krychy. – chwalił swojego
podopiecznego trener zespołu.
Napastnik Victorii zdobył
w całym turnieju aż 21 bramek, co dało mu tytuł najlepszego strzelca imprezy.

Wyniki podopiecznych
trenera Furmaniaka:
Victoria – AP Piotra Reissa Poznań 10:5
Victoria – AP Leszno 10:6
Victoria – Polonia Leszno
4:8
Victoria – AP Bolesławiec
6:4.
JZ

PWSZ Wałbrzych wraca do futsalu!
Żeńska reprezentacja wałbrzyskiej uczelni nieprzerwanie przez pięć lat była wśród najlepszych drużyn futsalowych w
Polsce. Podopieczne trenera Kamila Jasińskiego przysporzyły piłkarskim kibicom wiele radości. Po likwidacji drużyny na rok
zapomnieliśmy o tych emocjach, ale...
4. AWF Wrocław
PWSZ Wałbrzych – AWF
cję poprowadzi znany w
PWSZ Wałbrzych wra5. PWSZ Legnica
Wrocław 7:2
futsalowym świecie Kamil
ca na piłkarską mapę. Tym
PWSZ Wałbrzych – UniJasiński. Czy złota ręka trerazem w wydaniu męskim.
Skład: Andruszko Konwersytet
Przyrodniczy
nera pomoże nowej ekipie
Zespół Państwowej Wyżrad, Borowiec Daniel, FilipWrocław 1:1
wejść na futsalowe salony?
szej Szkoły Zawodowej
czak Jakub, Kopacz Szymon,
PWSZ Wałbrzych – PWSZ
O tym przekonamy się dozakwalifikował się do kraKrawczyk Piotr, Krzymiński
Legnica 9:3
piero w kolejnych miesiąjowego półfinału AkademiMateusz, Nowicki Jakub,
cach, ale już dzisiaj wiemy,
ckich Mistrzostw Polski.
Smoleń Paweł, Stec SzyKlasyfikacja końcowa:
że będzie to ciekawy czas.
Prawo gry w krajowych
mon, Szydełko Michał, Tra1. Uniwersytet EkonoWyniki zespołu:
rozgrywkach
wałbrzyscy
garz Szymon.i
miczny Wrocław
PWSZ Wałbrzych – Unipiłkarze uzyskali dzięki 2
2. PWSZ Wałbrzych
wersytet
Ekonomiczny
miejscu w turnieju DolnoJZ
3. Uniwersytet
PrzyWrocław 2:3
śląskiej Ligi Międzyuczelrodniczy Wrocław
nianej. Męską reprezenta-
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DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

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

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

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

Wystarczy, że w piątek 5.02.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA

R0053/21

USŁUGI
(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE.
TANIO TEL. 692 123 981
(10) Remonty łazienek, układanie
glazury, instalacje gazowe, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

PRACA

KUPIĘ

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

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

(1): Panie/Panowie niepełnosprawni
do fabryki kosmetyków (praca siedząca). Wałbrzych 734 108 163

NIERUCHOMOŚCI
(4): KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ, DO REMONTU MOŻE
BYĆ ZADŁUŻONE W WAŁBRZYCHU LUB BOGUSZOWIE. TEL.
574 593 333

(8) ANTENY SATELITARNE –
montaż,
naprawy
i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA
INDYWIDUALNE
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

(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 74660-38-43
(7) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696

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

(8)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

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

(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

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

MASTERFORM Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Mikulicza 6a, to firma, która od roku
1999 prowadzi swoją działalność w branży przemysłowej i jest związana kapitałowo z polską grupą MANGATA.

Jesteśmy firmą o nowoczesnym parku maszynowym, który składa się z: 70 sterowanych numerycznie
maszyn CNC, w tym tokarki, frezarki (również 5-osiowe), automaty tokarskie i szlifierki, a także możliwości
znakowania laserowego, elektrodrążarki sterowane
CNC. Obrabiamy zarówno materiały stalowe, aluminiowe, żeliwne, jak i materiały z tworzywa sztucznego. Posiadamy w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną.
Jednym z celów działalności jest utrzymanie i
wzrost poziomu satysfakcji Klientów, poprzez oferowanie najwyższej jakości usług zgodnych z ich oczekiwaniami. Swoje zaplecze rozbudowujemy od wielu
lat, adekwatnie do wymagań i oczekiwań naszych
Klientów.
Najcenniejsi są dla Nas Pracownicy. Zatrudniamy blisko 200 pracowników, którzy stanowią dla
Nas najwyższą wartość. Dbamy o wysokie standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
W bieżącym roku 2021 planowany jest rozwój firmy, uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej
oraz rozbudowa parku maszynowego. W najbliższym
czasie planujemy rozbudowę Naszego Zakładu i za-

kup nowych maszyn w związku z czym zatrudnienie
w MASTERFORM zwiększy się.
Proces rekrutacji się już rozpoczął. Poszukujemy
pracowników do pracy: elektromechaników, mechatroników oraz operatorów CNC.
Gwarantujemy pracę w prężnej, rozwijającej się i
niekorporacyjnej firmie, w miłej atmosferze oraz dynamicznym zespole. Możliwość realizacji własnych
pomysłów i ciągłego rozwoju. U Nas otrzymasz pracę

pełną wyzwań, samodzielną i odpowiedzialną. Oferujemy bogaty pakiet socjalny dla pracowników i ich
rodzin. Dbamy o to, aby praca w naszej firmie była
przyjemnością.

Jeśli chcesz pracować w firmie z wieloletnim doświadczeniem, której najważniejszą wartością jest pracownik – Dołącz do Nas. Zapraszamy na rozmowę oraz
spacer po firmie, podczas którego pokażemy Ci Twoje
przyszłe miejsce pracy i odpowiemy na wszystkie Twoje
pytania. Aplikacje można złożyć na adres:
marta.gorecka@masterform.pl.
Pełne informacje otrzymasz pod numerem telefonu
885 515 500.

