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Rady Wspólnot Samorządowych wybrane!
Za nami wybory do Rad 

Wspólnot Samorządowych. Choć 
to najmniej popularne wybory w 
mieście, to chętnych do starto-
wania nie brakuje. Najbardziej 
jednak trzeba zwrócić uwagę na 
fakt, że w tych wyborach wybie-
ramy społeczników, czyli ludzi, 
którzy za swoją działalnośc nie 
otrzymają ani jednej złotówki.

Jest jak jest
Rady Wspólnot Samorządowych 

działają na terenie miasta Wałbrzycha 
od 1996 roku. Jedne są bardziej znane 
i zaangażowane, a inne mniej. Wiele 
osób zadaje pytania w mieście czy 
faktycznie są potrzebne? W momen-
cie zakładania tych jednostek pomoc-
niczych miasto było bogatsze o około 
30 tysięcy mieszkańców. Wówczas 
chętnych do prac społeczno-samo-
rządowych było bez liku. Jednak Rady 
do dziś dnia liczą 15 osób. Choć warto 
zwrócić uwagę, że w tym czasie listy 
wyborcze do Rady Miasta Wałbrzy-
cha skróciły się z 10 osób do 7, czego 
wpływem jest nieubłagana demogra-
fia.

Jak głosowano?
Do głosowania uprawnionych w 

całym Wałbrzychu było 80828 osób, 
z czego zagłosowało zaledwie 1155 
osób. Największa frekwencja była w 
dzielnicy Lubiechów (około 10%), po-
nieważ tu uprawnionych do głosowa-
nia było zaledwie 319 osób, a kart do 
głosowania wydano 32 sztuki. Drugim 
przypadkiem z większą frekwencją 
jest Stary Zdrój. W tej dzielnicy wy-

dano 240 kart, co stanowi blisko 4 
procentową frekwencję. Z kolei Śród-
mieście i Podzamcze to z pewnością 
wyborcza katastrofa. W największej 
dzielnicy Wałbrzycha uprawnionych 
do głosowania jest 16802 osoby, a 
zagłosowało zaledwie 91 osób, co 
stanowi 0,54 procenta głosujących. 
Jednak widać, że mieszkańcy docenili 
swoich radnych działających również 
społecznie, ponieważ najwięcej gło-
sów otrzymali Ryszard Nowak, Anatol 
Szpur i Renata Wierzbicka. Wynik wy-
borów pokazuje, że najlepiej odbie-
rane są przez mieszkańców RWS-y w 
małych skupiskach lokalnych.

Dlaczego nie głosujemy?
Ktoś może powiedzieć, że to wy-

bory o przysłowiową „pietruszkę”. 
Można powiedzieć, że mieszkańcy 
nie wiedzą, co to wspólnoty. Ale czy 
na pewno? Otóż warto zauważyć, 
że w przypadku wyborów do Rad 
Wspólnot Samorządowych kampania 
wyborcza nie jest tak bardzo nagłoś-
niona. Kilka plakatów w internecie i 
lokalnych mediach nie są ogniwem 
zapłonowym, który porwie mieszkań-
ców. Są wspólnoty, do których kandy-
duje tylko 15 osób, co z góry stanowi 
ich wybranie. Więc po co kampania? 
Tylko tam, gdzie liczba kandydatów 
przekroczyła ilość miejsc (15), konku-
rencja powoduje nieco większe zwró-
cenie uwagi mieszkańców na rywali-
zację. To nie wszystko. Mamy jeszcze 
kwestię pandemii koronawirusa. Jak 
zaznacza Anatol Szpur, Radny Miej-
ski, a zarazem Przewodniczący RWS 
Stary Zdrój: - Od półtorej roku nasza 

działalność została praktycznie zawie-
szona z powodu pandemii. Z powodu 
obostrzeń nie mogliśmy się spotykać 
w świetlicy ani organizować jakichkol-
wiek wydarzeń dla mieszkańców. Tak 
naprawdę przestaliśmy funkcjonować 
przez obostrzenia. Nasza działalność 
polega na spotykaniu się z ludźmi i 
bezpośrednim kontakcie - zaznacza. I 
trudno z tym się nie zgodzić.

Co teraz?
Jednak, mimo wszystko, warto 

docenić, że w Wałbrzychu pozostaje 
rzesza aktywnych społecznych zapa-
leńców, którzy nadal chcą społecznie 
udzielać się na rzecz mieszkańców 
swojej dzielnicy. Kapitał ludzki, który 
nadal społecznie funkcjonuje jest nie-
oceniony. Nie powinno słuchać się ga-
dających głów malkontentów, którzy 
nigdy nie działali w Radach Wspólnot 
Samorządowych, a najchętniej by je 
zlikwidowali. Bo zlikwidować jest naj-
łatwiej. Z pewnością trzeba wspierać 
działaczy Rad Wspólnot, by jeszcze 
sprawniej działali. Na koniec warto 
zastanowić się nad następującymi 
kwestiami. Po pierwsze - skoro mały 
Lubiechów ma swoją Radę Wspólno-
ty Samorządowej, to dlaczego nie ma 
jej rozwijający się Poniatów czy po-
łączony z Sobięcinem Gaj? Czy war-
to w tych społecznościach utworzyć 
odrębne RWS-y? I co zrobić z ponad 
16 000 anonimowym Podzamczem, 
gdzie na tylu mieszkańców zagłoso-
wało około 90 osób? 

PAS
foto:PAS

Biegniemy z Ewą po życie! Akcja charytatywna!
Nasza ukochana Ewa - mama, 

córka, siostra, ciocia, przyjaciółka, 
serdeczna koleżanka, niezłomna 
miłośniczka sportu i nauczycielka 
wychowania fizycznego - potrze-
buje wsparcia!
Dnia 1 czerwca br. dzięki alarmo-

wi jej mamy i szybkiej reakcji bliskich 
współpracowników została znalezio-
na w miejscu pracy. Okazało się, że 
to tętniak. Dwukrotnie poddano ją 
operacji, ale krwiak był rozległy i zajął 
spory obszar jednej z półkul mózgo-
wych. W chwili obecnej Ewa pozosta-
je w śpiączce, jest pod respiratorem 
i nie reaguje na zewnętrzne bodźce. 
Rodzina zwraca się do wszystkich o 
pomoc i wsparcie finansowe Ewy. Mie-

siąc rehabilitacji to koszt od 18 do 25 
tysięcy złotych, w zależności od stanu 
pacjenta. Ewa jest osobą, która zawsze 
służyła pomocą innym. Dotychczas co 
roku była wolontariuszką WOŚP, ma ot-
warte serce na innych. Ewa kocha życie 
- biega, jeździ na rowerze, motywuje 

młodych ludzi do aktywności, kocha 
podróże, szczególnie nad polskie mo-
rze i uwielbia smak kawy.

Dajmy jej szansę wrócić do tego 
i tych, co kocha. Darowiznę można 
wpłacić pod adresem -

https://zrzutka.pl/43sx9x
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LIPIEC

2
PIĄTEK

Imieniny:
Dominiki, Łucjii, Dominika

Światowy Dzień 
Pocałunku

LIPIEC

6
WTOREK

Imieniny:
Marii, Urbana, Jagody

Dzień Dziennikarza
Sportowego

 Imieniny:
Jacka, Anatola, Tomasza

Dzień Cioci i Wujka LIPIEC

7
ŚRODA

LIPIEC

8
CZWARTEK

,,Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłam tyl-
ko jego długość. Chcę przeżyć też pełną jego szerokość”.

Diana Ackerman

LIPIEC

3
SOBOTA

Imieniny:
Benedykta, Odo

Światowy Dzień Czekolady

Imieniny:
Prokopa, Elżbiety, Adriana

Dzień Żaby

Imieniny:
Malwiny, Teodora

Święto Hot Doga

LIPIEC

4
NIEDZIELA

12:00 18 Dolnośląski Festiwal Zupy w Jedlinie-
-Zdroju.
11:00-15:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
11:00 Rodzinne wycieczki z przewodnikiem (gmina 
Walim).
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie - Konrad Maksymi-
lian (Zamek Książ Wałbrzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
18:30 VI Międzynarodowy Festiwal Organowy im. 
Ch.Schlaga (Kościół Pokoju,Świdnica).
21:00-22:30 Nocne Zwiedzanie (Zamek Książ Wał-
brzych).

9:00-14:00 Projekt ,,Zielono Mi” (Park Sobieskiego 
Wałbrzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-17:00 Wystawa Grupy Kontrast (Stara Kopal-
nia Wałbrzych).
18:30 VI Międzynarodowy Festiwal Organowy im. 
Ch.Schlaga (Kościół Pokoju, Świdnica).

9:00-14:00 Projekt ,,Zielono Mi” (Park Sobieskiego 
Wałbrzych).
9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
18:00-20:00 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby 
Michała Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA).

9:00-14:00 Projekt ,,Zielono Mi” (Park Sobieskiego 
Wałbrzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na Ślą-
sku.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
21:30 SPEKTRUM w plenerze „Ema” (Rynek Świdnica).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
11:00-15:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
12:00-14:00 Niedziela z klasykami torów - Warsza-
wami drezynami M20 - pokazy (Muzeum Kolejni-
ctwa na Śląsku).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
18OC 21OC 22OC 22OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Atanazego, Karoliny

Dzień Łapania za Biust

LIPIEC

5
PONIEDZIAŁEK
9:00-14:00 Projekt ,,Zielono Mi” (Park Sobieskiego 
Wałbrzych).
9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-17:00 Wystawa Grupy Kontrast (Stara Kopal-
nia Wałbrzych).
12:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

REKLAMA R0297/21

Za nami faza grupowa 
UEFA Euro 2020. Która dru-
żyna Twoim zdaniem oka-
zała się najlepsza, a która 
rozczarowała?

Nie będę oryginalny jak 
powiem, że w fazie grupowej 
najlepiej zaprezentowali się 
Włosi - było to widać gołym 
okiem. Fajnie momentami 
grają Holendrzy choć prze-
bija jeszcze u nich młodzień-
cza fantazja, ale myślę, że bez 
względu na wynik tegorocz-
nego EURO to pokolenie po-
zwoli powrócić Holandii do 
światowej czołówki. Francja, 
mimo wpadki za jaką moż-
na uznać remis z Węgrami, 
to jest ogromna siła i w fa-
zie pucharowej z meczu na 
mecz będzie się rozkręcać. 
Zaimponowali mi też Fino-
wie i Macedończycy - dru-
żyny, które nie awansowały 
do fazy pucharowej ale ich 
waleczność, nieustępliwość 
- mimo braku typowo piłkar-
skiej jakości - były naprawdę 
piękne. To jest sedno sportu! 
Największe rozczarowanie to 
reprezentacja Turcji. Od 2000 
roku jestem fanem Galatasa-
ray i dobrze znam tamtejszy 
futbol. Nie uważałem Turków 
za czarnego konia, ale obec-
na generacja dawała i ciągle 
daje nadzieję na nawiązanie 
do najlepszych występów 
Turcji na MŚ i ME. Tegorocz-
ne EURO mogło być takim 
wstępem, choćby awans do 
1/8 finału. Niestety w każdym 
meczu widzieliśmy totalną 
bezradność.

Eksperci przeważnie w 
czasie tego rodzaju imprez 
typują "czarnego konia" 
turnieju. Kto był Twoim ty-
pem i czy sprawdził się?

Nie miałem swojego "czar-
nego konia" i uważałem, że 
EURO wygra Francja, że bę-
dzie to turniej faworytów. 
Z takich drużyn "nieoczy-
wistych" myślałem, że jakąś 

niespodziankę może sprawić 
Dania. Historia z Eriksenem 
zepchnęła futbol na drugi 
plan. Ale pościg Duńczyków 
za 1/8 finału w meczu z Rosją 
był imponujący a teraz dra-
binka kształtuje się dla nich 
niezwykle korzystnie, mają 
otwartą autostradę do meda-
lu. I dobrze!

Polacy zdominowali sta-
tystyki w jedenastce roz-
czarowań fazy grupowej. 
Czy faktycznie oczekiwania 
były spore, a zagraliśmy jak 
zawsze?

Ja nie miałem żadnych 
oczekiwań związanych z re-
prezentacją Polski i jej od-
padnięcie przeszło u mnie 
bezemocjonalnie. Drużyna 
znajduje się w trakcie przebu-
dowy. Mecz z Hiszpanią poka-
zał, że możemy w ciągu roku, 
dwóch dołączyć do szerokiej 
europejskiej czołówki i biorę 
pełną odpowiedzialność za 
te słowa. Bo w tym meczu po-
konaliśmy przede wszystkim 
barierę mentalną "ubogiego 
krewnego", która jest zmorą 
tej reprezentacji. Teraz tylko 
od Paulo Sousy zależy czy 
będzie drużynę dalej budo-
wał na fundamencie meczu 
z Hiszpanią czy zwycięży filo-
zofia "aby nie przegrać". Mam 
nadzieję, że nie to drugie, bo 
kto nie idzie do przodu ten 
się cofa ...i przegrywa ze Sło-
wacją.

Mimo złej postawy ka-
dry, Robert Lewandowski 
został nazwany najlepszym 
piłkarzem fazy grupowej. 
Jak Ty oceniasz naszego ka-
pitana?

Robert Lewandowski to 
klasa sama w sobie. Jednak-
że przy wyborze zawodnika 
turnieju, sezonu czy jakiegoś 
etapu rozgrywek, oprócz in-
dywidualnych umiejętności, 
bierze się pod uwagę prze-
łożenie jego gry na wynik 
drużyny. Stąd trochę dziwi 
mnie wybór Lewego na naj-
lepszego piłkarza fazy grupo-
wej. Ale nie podzielam opinii 
choćby Raymonda Dome-
necha, że Lewandowski uro-
dził się nie w tym kraju, żeby 
święcić triumfy z reprezenta-
cją. Ta drużyna ma potencjał 
i Lewandowski wspierający 
partnerów (ale nie traktowa-
ny jako jedyny zbawca), a nie 
machający rękami może po-
móc w pełni go wykorzystać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Sukces negocjacyjny Zarządu Województwa!
Będzie więcej unijnych pieniędzy dla Dolnego Śląska

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Znamy już ostateczny 
podział środków unijnych 
dla regionów na najbliższe 
7 lat. Dolny Śląsk zyska 
w porównaniu z kończącą 
się perspektywą na lata 
2014-2020 i będzie miał 
do dyspozycji ponad 10 
miliardów złotych.  To 
efekt skutecznych nego-
cjacji Marszałka Cezarego 
Przybylskiego i Zarządu 
Województwa dotyczą-
cych podziału rezerwy 
programowej.

Dzięki pieniądzom, jakie Dol-
ny Śląsk otrzyma z Unii Euro-
pejskiej w nowej perspektywie 
finansowej, będzie można prze-
prowadzić wiele ważnych dla 
regionu inwestycji.

- To nasz duży sukces. Trzeba 
pamiętać, że Dolny Śląsk, jako re-
gion w okresie przejściowym, miał 
trudniejszą pozycję negocjacyjną, 

ponieważ Unia najsilniej wspiera 
obszary słabiej rozwinięte. Osta-
tecznie, dzięki naszym staraniom, 
będziemy mieć do dyspozycji 

więcej pieniędzy, niż w ostatnich 
latach. Jestem spokojny o dalszy 
dynamiczny rozwój i inwestycje 
na Dolnym Śląsku – mówi Ceza-
ry Przybylski, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Początkowo, kwota zapro-
ponowana dla Dolnego Śląska 
wynosiła 870 milionów euro. 
Dzięki negocjacjom Zarządu 
Województwa udało się ją po-
dwoić i ostatecznie nasz nowy 
program regionalny liczy ponad 
1 miliard 673 miliony euro. 

To jednak nie wszystko – 
w obecnej unijnej perspektywie 
finansowej dostępny jest nowy 
instrument, czyli Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji. W jego 
ramach Dolny Śląsk otrzyma do-
datkowo 556 milionów euro. 

W sumie w latach 2021-2027 
region będzie dysponował kwo-
tą ponad 2,2 miliarda euro. Ten 
wynik, przy uwarunkowaniach 

mniejszego budżetu Polityki 
Spójności w nowej perspek-
tywie oraz przejściu naszego 
regionu z kategorii słabiej roz-

winiętego do kategorii regionu 
w okresie przejściowym, jest 
bardzo dużym osiągnięciem. 
Warto również zauważyć, iż 
wśród województw Polski Za-
chodniej (dolnośląskie, lubu-
skie, opolskie, wielkopolskie 
i zachodniopomorskie) będzie-
my dysponować największą 
alokacją na program regionalny 
(bez Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji).

- Ten wynik przekłada się na 
znaczy wzrost wartości alokacji 
na mieszkańca naszego woje-
wództwa. Początkowo było to 
300 euro, a po negocjacjach 577 
euro na mieszkańca. Jeżeli doda-
my do tego alokację w ramach 
Funduszu Sprawiedliwej Trans-
formacji, będzie to aż 769 euro 
na mieszkańca. Wyprzedziliśmy 
pod tym względem województwo 

mazowieckie oraz wielkopolskie 
– dodaje Grzegorz Macko, Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego. 

Sukces negocjacyjny Zarządu 
Województwa potwierdza fakt, 
że region otrzymał największą 
część rezerwy rozdysponowa-
nej przez Ministerstwo po prze-
prowadzonych negocjacjach 
ze wszystkimi województwa-
mi w Polsce. Kwota ta wynosi 
aż 803 416 820 euro i stanowi 
ponad 11 proc. całej rezerwy. 
Przedstawiciele samorządu dol-
nośląskiego podczas rozmów 
ze stroną rządową przedstawi-
li mocne argumenty, wskazali 
wyzwania rozwojowe regionu 
(w tym duże zróżnicowanie we-
wnątrzregionalne) i zapropono-
wali sposoby na ich skuteczne 
rozwiązanie. Argumentacja ta 
spotkała się ze zrozumieniem 
i przychylnością, co wpłynęło na 
ostateczną decyzję rządu.

- Dzięki właściwym negocja-
cjom oraz konkretnym działa-
niom udało nam się osiągnąć 
cel, który sobie wyznaczyliśmy 
i uzyskać dla naszego regionu 
ogromne wsparcie finansowe 

w wysokości ponad 2,2 mld euro. 
Dzięki wynegocjowanym środ-
kom możemy kontynuować dy-
namiczny rozwój regionu poprzez 
realizację kluczowych dla Dolno-
ślązaków inwestycji, związanych 
między innymi z ochroną zdro-
wia, takich jak: budowa Nowego 
Szpitala Onkologicznego, rozwój 
opieki okołoporodowej czy nowe 
programy profilaktyczne – mówi 
Marcin Krzyżanowski, Wice-
marszałek Województwa Dol-
nośląskiego.

Samorządy województw 
będą zarządzać około 40 proc. 
funduszy z polityki spójności 
na lata 2021-2027. To w sumie 
28,4 mld euro. Każda jednostka 
będzie miała swój program re-
gionalny, w ramach którego roz-
dysponuje pieniądze.

- Nowy podział środków 
unijnych daje nam możliwość 
kontynuowania i planowania 
najważniejszych inwestycji dla 
Dolnoślązaków, takich jak m.in. 
rewitalizacje linii kolejowych, 
nowe pociągi, remonty dróg, 
a także Cyklostrada Dolnośląska 
i wiele innych – podsumowuje 
Tymoteusz Myrda, Członek 
Zarządu Województwa.
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Nasz drogi Bałtyk
Rozpoczynają się wakacje i co roku powraca ten sam temat: nad Bałtykiem znów drogo. 

Ale czy faktycznie? Czy w czasach koronawirusa i poluzowania obostrzeń restauratorzy i 
hotelarze próbują odrobić straty z lockdownu?

Zdjęcie tygodnia Pocztówka znad Bałtyku autor: Paweł 

REKLAMA R0298/21

Zapraszamy: ul. Andersa 162, 58-304 Wałbrzych

Jak to jest?
Wakacje w kraju planuje spędzić 

około 47 proc. Polaków. Z kolei na 
wybór letniego wypoczynku, za-
równo w Polsce, jak i za granicą, 
wskazuje 12 proc. osób. Natomiast 
6 proc. respondentów zamierza 
spędzić urlop wyłącznie za granicą. 
Tak wynika z badania ARC Rynek i 
Opinia. Łącznie w 2021 r. na brak 

planów wakacyjnych wskazuje 23 
proc. Polaków. To zdecydowanie 
mniej osób niż przed rokiem. Wte-
dy na wakacje nie wyjechało 54 
proc. 

Ile za nocleg?
Z sieci można dowiedzieć się ile 

kosztuje pobyt nad morzem i gdzie 
udać się najlepiej na wymarzony 
odpoczynek. Okazuje się, że koszty 
urlopu rosną nie tylko w modnych 

kurortach. Co roku taką analizę 
przedstawia portal nocowanie.pl, 
porównując przeciętne ceny noc-
legów nad morzem w ostatnich 
trzech latach. Obecnie jest drożej. 
Tańsze kwatery za kilkadziesiąt zło-
tych od osoby są już dawno zajęte. 
Portal podaje, że wzrosty cen to 
około dziesięć procent w miejsco-
wościach typowo turystycznych. 
Za tygodniowy pobyt nad morzem 

czteroosobowa rodzina wyda dużo 
- z pewnością ponad 1000 złotych. 
Jeszcze drożej jest w dobrych hote-
lach. W serwisach rezerwacyjnych 
coraz trudniej o dobrą ofertę noc-
legu nad polskim morzem w okre-
sie wakacyjnym. Na przykład w 
lipcu za dziesięć nocy w kołobrze-
skim Marine Hotel by Zdrojowa 
za dwie osoby zapłacimy według 
ofert internetowych około 8 tysię-
cy złotych, natomiast w Sopocie w 
hotelu Sopot Marriott Resort & Spa 
koszt oscyluje w granicach 9 tysię-
cy złotych.

Dlaczego ceny rosną?
W tym roku wzrosły wyjątkowo 

ceny za nocleg. Jest to wartość 
wzrostu o około 10 procent, czyli 
mniej więcej 100 złotych z wyży-
wieniem. Dlaczego tak się dzieje? 
Nie chodzi tu tylko o odrobienie 
strat z lockdownu. Po prostu wzro-
sły koszty dodatkowe, takie jak 
pensje dla pracowników, opłaty za 
media, podatki. Przedsiębiorcy pła-
cą również do tego 12 procent dla 
serwisu noclegowego. Problemem 
jest także kadra. Pensja 18 zł za go-
dzinę? Nic podobnego. Młodzi, wy-
kształceni, znający języki nie będą 
pracować na recepcji za mniej niż 
około 4 tysiące złotych netto. War-
to zauważyć również, że obiekty 
hotelarskie muszą być modernizo-
wane. Drożeją materiały budow-
lane. Dla przykładu gazobeton w 
marcu kosztował 5 zł, dzisiaj już 
dwa razy tyle. Miedź i stal poszły w 
górę. Ludzie mają "nóż na gardle", 
chcą doprowadzić inwestycje do 
końca, więc nawet nie negocjują z 
fachowcami. Turystyka to jest żywy 

organ, który cały czas musi pod-
wyższać standard, jeśli chce przy-
ciągać ludzi. 

Jak jest w gastronomii?
Średni posiłek obiadowy może 

sięgać nawet 80 złotych. W inter-
necie możemy znaleźć zdjęcia pa-
ragonów klientów, którzy jedli w 
knajpce w Kołobrzegu, i to nawet 
nie nad samym morzem. Jak moż-
na się było spodziewać, najdroższa 
jest ryba. Za kilogram dorsza z pie-
ca trzeba zapłacić 140 złotych. Por-
cja, którą dostał właściciel parago-
nu to 44 dag. To z kolei przełożyło 
się na 61,60 zł za rybę. Reszta skład-
ników, która znalazła się na talerzu 
miała dość "standardowe" ceny. 
150 g frytek to koszt 8 złotych, a 
surówka - 7 zł. Warto zaznaczyć, że 
piszemy o porcji dla jednej osoby. 
Gdyby posilić się chciała cała ro-
dzina, na rachunku mielibyśmy już 
z pewnością kilkaset złotych. Do 
tego dochodzą jeszcze inne przy-
smaki: gofry, lody, kebab. Jedno 
jest pewne: jadąc z rodziną nad 
morze trzeba zabrać gruby portfel.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.dzieckowpodrozy.pl

https://kb.pl/porady
https://www.money.pl
https://tvn24.pl/biznes
https://www.bankier.pl
https://podroze.onet.pl
https://podroze.onet.pl
trojmiasto.wyborcza.pl
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Od 19 lat razem z Wami...

REKLAMA R0299/21 Jedź na wakacje! Nad Jezioro Bałtyckie!
Ostatnie kilkadziesiąt lat obser-

wacji Morza Bałtyckiego potwier-
dzają, że zbliża się jego koniec. Być 
może to jedne z ostatnich waka-
cji nad polskim morzem.
Zasolenie Bałtyku spada, kwitnące, 

zielone, wielkie obszary sinic odcinają 
dopływ życiodajnego światła słonecz-
nego, a związki chemiczne, sprzyjające 
ich rozrostowi,  ukryte w nawozach i 
ściekach spływają strumykami, rzeczka-
mi, rzekami wprost do morskiej wody.

Rozkładające się na dnie coraz więk-
sze masy sinic i glonów pochłaniają 
tlen, zamieniając je w pustynię. Obszar 
dna, na którym brakuje tlenu zwiększył 
się z 5 tys. km2 Na początku XX wieku 
do 60 tys. km2.

Jednym z kluczowych problemów w 
ich rozwoju jest jednak, dziś już każdy 
ma pewność, że nie mitologiczny, a po-
twierdzony, wzrost temperatury, czyli 
globalne ocieplenie. O ile same zmiany 
nie musiałyby budzić nie pokoju, o tyle 
ich tempo - tak.

Wystarczyło 200 ostatnich lat pano-
wania człowieka, żeby średnia tempe-
ratura wzrosła o 1,1 st. C. Niby niewiele. 
Ale sami zaobserwować możemy, choć-
by w zimie, że zmiana temperatury, dla 
określonego obszaru z -1 do +0,1 st. C 
to wielka różnica. Zmiany w przyszłości 
będą nierównomierne, o czym mówi 
Anna Sierpińska z portalu "Nauka o kli-
macie", który polecam. Gdyby średnia 
temperatura wzrosła w tym czasie o 2 
st. C, to w Europie odnotowalibyśmy 3 
st. C, a w przypadku lodowej Arktyki by-
łoby to aż 8-10 st. C.

Czy zatem to ostatnie lata Morza 
Bałtyckiego? Zapewne tak. Może ostat-
nie kilkadziesiąt. Jeśli nie mamy mocy 
bezpośrednio tego zatrzymać, a po-
średni wpływ ma każdy z nas, to zostaje 
chociaż (i aż) codzienna świadomość, 
codzienne wybory. I nie traktowanie 
terminów BIO, EKO jako mieszczańskich 
fanaberii.

PL
Fot. PAS
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Studio Espresso gościło w Gospodzie pod Wieżą w Szczawnie-Zdroju

z dyrektorką i aktorką Teatru William - Es rozmawiał Paweł Szpur

z Danutą Gołdon-Legler

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0301/21

Ponownie rozpoczęła się 
Letnia Akcja Kulturalna.

Tak. Akcja rozpoczęła się w 
połowie czerwca, gościła już w 
czterech różnych miejscowoś-
ciach - były to Polkowice, Dzieć-
morowice, Walim i Wałbrzych.

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym, co jest teraz, 
chciałbym wrócić w prze-
szłość. W 2020 roku odbywały 
się spektakle w pandemii, z 
kolei 2019 rok miał charakter 
międzynarodowy.

Tak, rzeczywiście w 2019 roku 
nasza Letnia Akcja Kulturalna 
była bardzo rozbudowana i mia-
ła charakter międzynarodowy. 
Odbyła się nie tylko na terenie 
Dolnego Śląska, ale również na 
terenie Czech. Odbyło się około 
40 różnych spektakli i koncer-
tów, to była faktycznie wielka ak-
cja kulturalna, dziewiąta edycja. 
Ubiegłoroczna była jubileuszo-
wa - dziesiąta i - mimo pandemii 
- odbyła się i było dziesięć wyda-
rzeń. Wyłącznie na terenie Dol-
nego Śląska, gdyż Czechy wyłą-
czyły się z powodu pandemii. W 
tym roku wracamy do Letniej Ak-
cji Kulturalnej w jedenastej edy-
cji, gdzie będzie dużo wydarzeń 
w różnych miejscowościach.

Jak widzowie odbierają te-
atr w czasie pandemii? Czy 

spragnieni kultury chętniej 
przychodzą na przedstawie-
nia?

Powiem tak: w zeszłym roku 
mieliśmy pełne sale, a widzowie 
stali wokoło Montowni na po-
dwórku z dziećmi żeby obejrzeć 
przedstawienia. Było bardzo 
dużo ludzi.

Pandemia powoduje jed-
nak to, że widzowie garną się 
do oglądania przedstawień na 
żywo.

Tak było w ubiegłym roku.
Przejdźmy zatem do obec-

nej chwili, do jedenastej edy-
cji. Jakie przedstawienia zoba-
czą widzowie?

Odbyły się w czerwcu czte-
ry przedstawienia „Pastuszków 
Matki Bożej” w różnych kościo-
łach, w różnych miejscowoś-
ciach. Przed nami spektakle dla 
dzieci i koncerty oraz spektakle 
dla dorosłych, które będą w lip-
cu i sierpniu. Będą się odbywać 
w różnych miejscowościach 
Dolnego Śląska. Będzie również 
Szczawno-Zdrój, gdzie będzie 
można pójść do muszli koncer-
towej i zobaczyć spektakl dla 
dzieci „Trzy Świnki”, będzie Jed-
lina-Zdrój, gdzie będzie można 
pójść na koncert i spektakl dla 
dorosłych oraz dla dzieci. Zagra-
my w Stroniu Śląskim, zagramy 

w Pieszycach, a także w Ząbko-
wicach Śląskich. Wiele innych 
miejscowosci, dlatego zachęca-
my do śledzenia naszej strony i 
na facebooku, gdzie każde wy-
darzenie będzie opisane.

Tytuły kilku wybranych 
spektakli i tematyka?

Spektakle dla dzieci to: "Trzy 
Świnki", "Czerwony Kapturek", 
"Jaś i Małgosia", "Calineczka" czy 
"Pchła Szachrajka". Będą koncer-
ty dla dorosłych: „Zaczarowana 
miłość”, „Lata dwudzieste”, będą 
spektakle dla dorosłych o Fati-
mie, „Pastuszkowie Matki Bożej”, 
będzie „Brzechwa dla dorosłych” 
i wiele innych spektakli.

Ile trwa przygotowanie Let-
niej Akcji Kulturalnej?

Praktycznie cały rok. Na przy-
kład w 2020 roku skończyła się 
ostatnia Letnia Akcja Kulturalna i 
natychmiast zaczęłam pracować 
nad kolejną w 2021 roku. To jest 
pisanie wniosków, pozyskiwanie 
sponsorów. Wiadomo, że ktoś te 
spektakle musi kupić, ktoś musi 
za nie zapłacić, po to, by widzo-
wie nie musieli płacić za bilety, 
żeby wszyscy mogli przyjść i 
obejrzeć spektakle bezpłatnie. 
Dodam, że LAK 2021 jest pod 
honorowym Patronatem Prezy-
denta Miasta Wałbrzycha Roma-

na Szełemeja, a partnerem jest 
Stara Kopalnia. 

Jak jest z pozyskiwaniem 
aktorów w czasie pandemii?

Poszukują miejsc pracy, ta 
pandemia środowisko aktorskie 
mocno "ogołociła" ze środków 
do życia. Nie mieli gdzie grać. 
Zarówno branża filmowa, jak i 
teatralna i koncertowa – wszyst-
ko było zamknięte. W tej chwili 
zaczyna się to wszystko powoli 
odmrażać. Należy pamiętać, że 
podczas Letniej Akcji Kultural-
nej na widowni będzie tylko 50 
procent osób. Chyba, że koncer-
ty będą na zewnątrz, to ta liczba 
widzów może być większa. Ale 
na przykład w salach w Starej Ko-
palni będzie tylko 50 procent na 

widowni. Na Montowni będzie 
mogło być około 80 osób.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tym, gdzie 
i jak przygotowują się aktorzy do 
spektakli. Dowiecie się Państwo 
również, gdzie najbliżej odbędą 
się spektakle i jakie.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Iwona  
Nazwisko:   Kłyż 
Data urodzenia: 2 maj
(roku pamiętnego - śmiech)
Pseudonim sportowy: brak
Reprezentuje: Dolnośląski Związek Koszyków-
ki oraz Polski Związek Koszykówki (sędzina)
Największy dotychczasowy sukces?
Jeśli chodzi o stronę sędziowską, to naj-
ważniejszym, a zarazem pierwszym suk-
cesem, był udział jako sędziny w Zjedno-
czonej Lidze VTB, gdy Turów Zgorzelec występował w Wałbrzychu w 2013 roku w hali 
Aqua-Zdroju. Pamiętam, że do pracy przy stoliku sedziowskim zaproponował mnie 
Aron Chlebda, co potraktowałam jako duże wyróżnienie. Z drugiej strony bez stresu 
się nie obyło, gdyż sędziowałam drugi lub trzeci rok, a tu międzynarodowe zawody, 
zagraniczni sędziowi oraz zagraniczny komisarz zawodów. Potem sędziowałam każ-
dy międzynarodowy mecz w Wałbrzychu, czy to kobiet, czy mężczyzn, oraz nieza-
pomniane niedawne Mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach, które również 
miałam okazję poprowadzić ze stolika. To zupełnie inny rodzaj koszykówki, bo rozgry-
wany we wręcz rodzinnej atmosferze. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
I tu jest kłopot, bo nie mam idola, choć bardzo kibicuję sportowcom reprezentującym 
różne dyscypliny sportu. Muszę się jednak przyznać, że dzięki mojemu synowi, który 
zakochał się w koszykówce, zwróciłam uwagę na Rafała Glapińskiego. Podobał mi się 
jego przegląd gry, mądrość boiskowa, i fakt, że to wszystko było na wyciągnięcie ręki. 
Dlaczego koszykówka?
Zaczęło się od mojego syna, który pewnego dnia stwierdził, że chce trenować koszy-
kówkę. Pojechałam z nim na trening, potem przywoziłam go na zajęcia do Wojtka 
Krzykały. Przyszedł czas awansu Górnika do Ekstraklasy, następnie spadku i proble-
mów finansowych. Jako rodzice zaczęliśmy walczyć o nasze dzieci, żeby miały gdzie i z 
kim trenować. Trochę przez przypadek zaproponowałam, że możemy pomóc klubowi 
uczestnicząc w kursie sędziów stolikowych. Odzew rodziców był spory, ale po latach 
ostałam się jako jedyna osoba z tamtej grupy. Niestety, sędziów w Wałbrzychu jest 
mało, dlatego moja praca trwa dobrych kilka lat, bo następców nie widać. 
Jaki cel chciałabyś osiągnąć?
Myślę, że sędziowsko osiągnęłam już wszystko, bo w sędziowaniu stolikowym posia-
dam licencję FIBA. Oczywiście, chciałabym posędziować Ekstraklasę z udziałem Gór-
nika. To fajna praca, która daje dużo frajdy, a zarazem uczy samodyscypliny, opano-
wania, odpowiedniego podejścia do ludzi i spokojnej rozmowy. Polecam i zachęcam 
wszystkich do zrobienia kursów sędziowskich w dość młodym wieku. I nie ma zna-
czenia, czy kandydat zrobi kurs sędziego stolikowego czy boiskowego. To styczność 
ze środowiskiem, które wiele daje od siebie za darmo, wystarczy tylko po to sięgnąć. 
Mam również nadzieję i chciałabym, aby jak najwięcej dzieciaków uprawiało koszy-
kówkę, która wybija się na główny sport w naszym mieście. A z najbliższych celów to 
1 września poprowadzę w Wałbrzychu Suzuki Super Puchar Polski, w którym Mistrz 
Polski Arged BMSlam Ostrów Wielkopolski zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski – 
Enea Zastalem BC Zielona Góra. 
fot. użyczone (na zdjęciu Iwona Kłyż pierwsza od prawej)

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Sousa koniecznie musi zo-
stać!
Po odpadnięciu z EURO, tak jak 
można było się spodziewać 
rozpoczęła się dyskusja wśród 
38 milionów piłkarskich eks-
pertów czy selekcjoner Paulo 
Sousa powinien rozstać się z 
reprezentacją czy nie.
Powiem coś z czym większość 
się nie zgodzi i nie mówię tu o 
tzw. „przeciętnych kibicach”, 
ale też o osobach, o których 
można powiedzieć, że są eks-
pertami. Uważam, że kadra 
pod wodzą Portugalczyka zro-
biła postęp, być może nawet 
tak duży jakiego nie zrobiła 
od dawna! Od dłuższego czasu 
piszę, że największym prob-
lemem kolejnych polskich 
reprezentacji, kolejnych po-
koleń zawodników jest sfera 
mentalna. Mecze z silnymi ry-
walami przegrywamy jeszcze 
w szatni. Sami skazujemy się 
na bycie „przeszkadzaczami”, 
gramy aby po pierwsze nie 
stracić, nie próbujemy kreo-
wać. W meczu z Hiszpanią po 
raz pierwszy od niepamięt-
nych czasów zobaczyłem dru-
żynę odważną, próbującą grać 
jak równy z równym, drużynę 
atakującą, agresywną, idącą 
na wymianę ciosów ale nie 
bezmyślną wymianę tylko z 
odpowiedzialnością w defen-
sywie. Oczywiście mecz ten 
pokazał też braki. Zazrówno 
te mniejsze u poszczególnych 
zawodników, jak i te będące 
zwierciadłem wielu lat zanie-
dbań w polskim futbolu, jeśli 
chodzi o szkolenie, naukę kul-
tury gry, taktyki itp. Niektó-
re z tych braków zawodnicy 
mogą jeszcze nadrobić, innych 
po prostu się nie da, ale gdy 
długimi fragmentami grali-
śmy ofensywnie, kreatywnie 
można było zobaczyć, że od 
najlepszych nie dzieli nas dy-
stans nie do pokonania! Jeże-
li Paulo Sousa potrafił to raz 
wdrożyć, przekonał zawodni-
ków do takiej gry i zaczęło to 
funkcjonować, jeszcze kośla-
wo, ale zmiana była i tak kolo-
salna, to ma absolutnie man-
dat, aby kontynuować swoją 
pracę i to nie tylko do końca 
eliminacji mundialu, nawet 
jak byśmy się do Kataru nie 
zakwalifikowali. Roboty jest 
jeszcze bardzo dużo, na pew-
no będą po drodze porażki, ale 
jeżeli poszłoby to w taką stro-
nę jak w meczu z Hiszpanią, to 
za kilka (naście) miesięcy mo-
żemy mieć w końcu zupełnie 
inną reprezentację. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Chodzi o rajdową parę Artur Długosz – Bartosz Siodła, która wygrała klasę Pro 2 podczas eliminacji do Mistrzostw Dolnego 
Śląska – Tarmac Masters w Jaworze i w rezultacie zajęła 5. miejsce w klasyfikacji generalnej całego rajdu. 

Mistrzowski duet z Wałbrzycha
Mamy dobre wieści dla 

lokalnej, licznej grupy fa-
nów sportów motorowych. 
Za nami bowiem kolejna 
odsłona eliminacji do Mi-
strzostw Dolnego Śląska, w 
której doskonale wypadli 
wałbrzyszanie: Artur Długosz 
i Bartosz Siodła. Jeżdżący sa-
mochodem Renault Clio 3RS 
nasz duet wygrał klasę Pro 
2 z przewagą 17 sekund nad 
drugim zespołem, co przeło-
żyło się na 5. pozycję w „ge-
neralce” rajdu, mimo że już 
na pierwszym odcinku Dłu-
gosz złamał palca u ręki. 

- To był znakomity wy-
stęp, bo wygrywaliśmy od-

cinki z samochodami, które 
są o wiele mocniejsze od 
nas. Tym samym zanotowa-
liśmy trzecie zwycięstwo 
w zawodach, dzięki czemu 
wciąż się liczymy w walce o 
Mistrzostwo Dolnego Śląska 
-, powiedział Bartosz Siodła. 
W najbliższym czasie przed 
wałbrzyską parą start, a w 
przypadku Długosza – debiut, 
w Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski, 
a konkretnie Rajdzie Nadwi-
ślanńskim, który odbędzie 
się w drugiej połowie lipca. 

fot. użyczone 
Bartłomiej Nowak

Z przyjacielską wizytą w Czechach
Z okazji 100-lecia Czeskiej Federacji Siatkówki obie wałbrzyskie drużyny odwiedziły Hradec Králové, aby rozegrać poka-

zowe spotkania. Zarówno panie, jak i panowie przegrali 1:2, ale taki też był zamysł, aby nie psuć święta gospodarzom. 
Jako pierwsze na parkiet 
wyszły przedstawiciel-
ki Chełmca Wodociągów, 
które po ciekawym i wi-
dowiskowym pojedynku 
przegrały z reprezentacją 
regionu Hradec Králové 1:2. 
Po ekipie trenera Marka Ol-
czyka w hali Slavii pojawili 
się panowie z wałbrzyskie-
go Chełmca, którzy również 
okazali się nieco gorsi od 
Czechów. 

O zmianach kadrowych w 
drużynie pań informowali-
śmy jakiś czas temu, dlate-
go w tym miejscu skupimy 
się na składzie podopiecz-
nych trenerów Fabiana Ku-
rzawińskiego oraz Janusza 
Ignaczaka, którzy wystąpili 
w następującym zestawie-
niu: Szczygielski, Zieliński, 
Dereń, Sławnikowski, Mi-
chalski, Trzeciak, Stawiany 
(libero) oraz Szymków, Du-
dzik, Płużka, Laskowski, Ba-
ran, Wojtas. Uważny czytel-
nik zapewne zauważy nowe 

twarze w Chełmcu. Mowa 
o bardzo doświadczonym, 
bo mającym 5-letni staż 
w PlusLidze środkowym 
Adamie Michalskim, który 
przyszedł z Głogowa. Dwaj 
pozostali zawodnicy to 
byli przedstawiciele Astry 
Nowa Sól. Piotr Trzeciak to 
solidny atakujący, a Artur 
Sławnikowski jest rozgry-
wającym i na pewno będzie 
sporym wzmocnieniem 
naszej drużyny, o czym 
chociażby świadczy fakt, iż 
został wybrany MVP spot-
kania z Czechami. Po stro-
nie strat należy wspomnieć 
o odejściu Macieja Leńskie-
go, który postanowił skupić 
się na pracy trenerskiej. 
Marcel Mikulski odszedł do 
Legnicy, a Jarosława Pizuń-
skiego wyłączyły obowiąz-
ki zawodowe, choć „Pizun” 
nie powiedział ostatniego 
słowa i wstępnie zadeklaro-
wał, iż w miarę możliwości 
wesprze swój zespół. Jeśli 
chodzi o sztab szkolenio-

wy, to obok wymienionej 
dwójki trenerskiej, kolejny, 
trzeci już sezon za motory-
kę odpowiedzialny będzie 
Patryk Pietraszko, kwestią 
odnowy biologicznej zajmą 
się Maciej Byra oraz Konrad 
Ciniecki, a kierownikiem ze-
społu został Piotr Zieliński. 

Przygotowania do nowe-
go sezonu nasi II-ligowcy 
rozpoczną 18 sierpnia, roz-

grywki najprawdopodob-
niej wystartują w ostatni 
weekend września, a w 
ramach przygotowań Se-
bastian Zieliński i spółka 
wystąpią w meczach spa-
ringowych oraz trzech tur-
niejach, w tym 18 września 
przed własną publicznoś-
cią.

Bartłomiej Nowak 
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Co to był za turniej
Zgryzota. Stęchniony 
spleśniały ser i lampka 
wina po pseudo sukcesie 
polskiej reprezentacji na 
Euro 2020. Już mi się chce 
rzygać. No dobrze. Wróć-
my do początku…… [1:2 
1:1 2:3]. Linetty. Lewan-
dowski. Lewndowski, Le-
wandowski. I dupa blada, a 
może to zalała mnie krew? 
Taaa. Potop Szwedzki w 
XXI wieku. 
Nie udało mi się utrzymać 
nerwów na wodzy. Naj-
pierw szlak mnie trafił. Póź-
niej z dużym dystansem 
podchodziłem do meczu 
z Hiszpanią, ale w końcu 
dałem się ponieść emo-
cjom. Nie powiem, że się 
cieszyłem. To była bardziej 
ulga, że jeszcze nie koniec. 
Byłem ciekawy ostatnie-
go starcia. Nie wierzyłem. 
Chciałem się mylić, ale się 
nie myliłem. 

Dostaliśmy coś, co można 
było uznać za ładnie opako-
wane, ale cukierek nie był 
słodki. Trochę tak, jakbyśmy 
jedli go przez szybę. Trochę 
też sami aktorzy dali nam 
tak to odczuć. Ok. Nasza 
gwiazda dała radę zaspoko-
ić mój głód. Piłka wpadła do 
sieci trzykrotnie. Wypadł 
lepiej niż się spodziewa-
łem. Później jednak przy-
szło rozgoryczenie, a miało 
być tak pięknie.

I w końcu złapałem się na 
tym, że nie potrafiłem za-
chować się jak należy. Zro-
bił to chłopiec, który na-
pisał list do RL9. Napisał i 
poprosił swoją mamę, by 
ta opublikowała go w Inter-
necie. Ten w końcu dotarł 
do adresata. Piłkarz odpi-
sał. To było coś. Pozwoliło 
zniwelować wściekłość po 
wpisach żony innego. Raz, 
że człowieka, którego nie 
lubię, który nie zasłużył 
na miano numera Jeden. 
Wiem, że to tylko ludzie, ale 
na miłość boską jeśli ktoś 
zarabia takie pieniądze, to 
powinien brać za swoje czy-
ny odpowiedzialność. Kto z 
zawodowych sportowców 
marze się, że musi żyć poza 
domem? Chyba tylko prze-
grana panna..

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Michał z Dzidziusiem na treningu
Młodzi piłkarze Zagłębia w bliskim kontakcie z gladiatorami? Dlaczego nie! Na jednym z ostatnich treningów juniorów 

wałbrzyskiej drużyny pojawiło się kilku gości, którzy poprowadzili trening specjalny.

Na zaproszenie trene-
ra Macieja Maciejczyka, 
jego podopiecznych w 
zajęciach poprowadził za-
wodowy bokser - Michał 
Leśniak. Pomagali mu: były 
zawodnik Miedzi Legnica 
i lubińskiego Zagłębia, To-
masz Kruszelnicki i znany 
wszystkim sympatykom 
Gromady – walk na gołe 
pięści, Jarosław Dzidziuś 
Juchner.

- Chciałem udowodnić 
tym młodym chłopakom, 
że ciężką pracą można 
osiągnąć sukces w każdej 
dziedzinie sportu, nawet 
w tak trudnym mieście 
jak Wałbrzych. Przekazać 
może też swoje doświad-
czenie, ale przede wszyst-
kim motywację do ciężkiej 
pracy – mówił Maciej Ma-
ciejczyk.

Zajęcia były bardzo 
ciekawe. Wyglądały zu-
pełnie inaczej niż zazwy-
czaj. Piłkarze już w trakcie 
rozgrzewki posmakowali 

elementów treningu bok-
serskiego. Intensywny 
fragment ćwiczeń sprawił, 
że wśród młodych zawod-
ników widać było zasko-
czenie. Dzielnie jednak da-
wali z siebie wszystko. W 
trakcie pracy słychać było, 
że bez względu na wszyst-
ko nie pękną. Z takiej po-
stawy trener zespołu mu-
siał być zadowolony.

- Tak, jestem zadowolo-
ny, szczególnie, że podczas 
trwania sezonu nie skupia-
liśmy się na budowaniu 

siły, jednak widać, że okres 
przygotowawczy (zima) nie 
poszedł na marne i mimo 
ciężkiego sezonu, jaki chło-
paki mają w nogach, zosta-
ło jeszcze trochę „powe-
ra” – dodał szkoleniowiec.

Na koniec treningu role 
się odwróciły i to piłkarze 
mogli wykazać się swoimi 
umiejętnościami, nad któ-
rymi pracują codziennie. 
Towarzyska gierka przy 
udziale gości dała wszyst-
kim sporo radości. Zarów-
no Michał Leśniak, jak i 

popularny Dzidziuś starali 
się dorównywać młodzieży 
na zielonej murawie. Ta zaś 
czerpała pełnymi garściami 
z umiejętności i doświad-
czenia Tomasza Kruszelni-
ckiego. Trening zakończył 
się wspólnym zdjęciem.

- Zdecydowanie trening 
podobał się. Rozmawia-
liśmy po zajęciach i już 
wiem, że drużyna chciała-
by powtórzyć właśnie taki 
trening – cieszył się trener.

JZ

- Powiedzieć, że jesteśmy 
dumni to mało! Brawa dla Jul-
ki, gratulacje dla trener Kotyni 
oraz niezwykle zaangażowa-
nych w rozwój Julki rodziców, 
szczególnie Mamy! - cieszą 
się przedstawiciele macie-
rzystego klubu.

W kolejnym dniu rywaliza-
cji nasz zawodnik zdeklaso-
wał rywali w pchnięciu kulą. 

Podopieczny i zarazem syn 
trenera Tomasza Kuczaja uzy-
skał bardzo dobry rezultat 
14.84 m. Dało mu to pewne 1. 
miejsce.

- Kacper ma niesamowity 
potencjał. Jego rekord życio-
wy, także rekord naszego klu-
bu, to 16.06 m. Kacper startu-
je w kategorii U16 i pcha kulą 
o wadze 5 kg. Jesteśmy dum-
ni, przedumni, „przeprzeprze-

dumni”. Gratulacje dla Kacpra 
i jego Rodziców – mówią tre-
nerzy LKS Górnik Wałbrzych.

W pozostałych dyscypli-
nach ze świetnej strony po-
kazali się kolejni zawodnicy 
powołani do reprezentacji 
województwa:

Oliwia Kogut zajęła świet-
ne 4. miejsce w konkurencji 

pchnięcia kulą U14 (2 kg). 
Najdalsze pchnięcie - 10.91m. 
Życiówka podopiecznej 
Franciszka Karpińskiego to 
11.11m. Doskonale zapre-
zentowała się również Maja 
Sroka. Najdalszy rzut piłecz-
ką palantową Mai poleciał na 
odległość 28 m. Podopieczna 
trenera Janusza Stysia zakoń-
czyła rywalizację w kategorii 
U12 na wysokim 5. miejscu.

Gabriela Kęder startowa-
ła w kategorii U12 na 600 m. 
Podopieczna trenera Janusza 
Stysia pobiegła blisko swojej 
życiówki, pokonując dystans 
w czasie 2:00.34 s i zajęła 13. 
miejsce. Mikołaj Hypki mie-
rzył się z rywalami na dystan-
sie 60 m U12. Przed zawoda-
mi PB Mikołaja wynosił 9.29 s. 
W serii eliminacyjnej pobiegł 
9.10 s, pierwszy raz tego dnia 
pobijając swój rekord życiowy 
i awansował do finału. Osta-
tecznie podopieczny trener 
Hanny Kotyni, bieg zakoń-
czył na świetnym 6. miejscu, 
ustalając swój PB na pozio-
mie 8.89!

JZ

Górnicy z medalami Mistrzostw Polski!
Wałbrzyscy zawodnicy wystartowali w Mistrzostwach Polski LDK i już w pierwszych pojedynkach osiągnęli bardzo dobre 

rezultaty. Były medale i rekordy życiowe. Julia Kępińska wygrała w skoku w dal U12, pokonując odległość 4,61m! Podopiecz-
na trener Hanny Kotyni oddała trzy piękne, równe skoki!
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Za nami piłkarskie derby, 
dzięki którym można było się 
przenieść kilkadziesiąt lat w 
głąb polskiej historii.

- Oprawa tego wydarze-
nia była wyjątkowa. Stadion 

wałbrzyskiego Gwarka na 
kilkadziesiąt minut zamienił 
się na Stadion im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego przy ul. 
Pełczyńskiej we Lwowie. Ofi-
cerowie Wojska Polskiego w 
galowych mundurach, kibice i 
sympatycy w strojach z epoki, 
mnóstwo atrakcji dla najmłod-
szych i zainteresowanych hi-
storią Kresów - tak Wałbrzych 
przywitał się z RetroLigą – pi-
szą przedstawiciele klubu z 
Wałbrzycha.

Obie drużyny przystąpi-
ły do spotkania nadzywyczaj 
zdeterminowane. Dużo dy-

namicznych akcji z obu stron 
mogło dać gola już w pierw-
szych minutach meczu. Pierw-
szą bramkę zobaczyliśmy 
stosunkowo szybko, bo już w 
11 minucie. Gola z rzutu kar-

nego dla gospodarzy zdobył 
Adrian Mrowiec. Nieco ponad 
dwadzieścia minut później 

goście doprowadzili do remi-
su, a tuż przed przerwą wyszli 
na prowadzenie. Kiedy wyda-
wało się, że Lechija zejdzie 
do szatni prowadząc, „Po-
widlakom” udało się trafić na 
2:2. Po zmianie stron, pierwsi 
gola ponownie zdobyli goście. 
Miejscowej drużynie ponow-
nie jednak udało się wyrów-
nać stan meczu, który zakoń-
czył się podziałem punktów.

- Obie drużyny miały mnó-
stwo sytuacji na zmianę wy-
niku i można powiedzieć, 
że tego dnia w Wałbrzychu 
mógł paść rezultat dowolny. 
Oba lwowskie zespoły mogły 
przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją stronę, ostatecznie 
jednak należy powiedzieć, iż 

remis jest przy takim widowi-
sku wynikiem jak najbardziej 
sprawiedliwym, choć raczej 
nie zadowala żadnej ze stron.

Olbrzymie podziękowania 
należą się partnerom meczu 
derbowego w Wałbrzychu, 
bez których wydarzenie to 
miałoby dużo skromniejszą 
oprawę - mówią przedstawi-
ciele klubu Czarni Lwów vel. 
Wałbrzych.

W realizacji wydarzenia po-
mógł KP Gwarek Wałbrzych, 
gospodarz stadionu, na któ-
rym rozegrano spotkanie. 

Dzięki rekonstruktorom z 
Projektu Brygada oraz Stowa-
rzyszeniu Kawaleryjskiemu 
im. 14. Pułku Ułanów Jazło-
wieckich, mogliśmy zobaczyć 
ubranych w historyczne ko-
stiumy sympatyków epoki. 
Kolejne spotkanie z RetroLi-
gą „Powidlaki” mają w planie 
podczas pojedynku z WKS 
Grodno, który w ostatniej ko-
lejce 1:5 przegrał z WKS 37 PP 
Kutno.

Czarni Lwów – Lechija 
Lwów 3:3 (2:2) 

JZ

Derby słodkie jak miód
Parafrazując słowa słynnej piosenki „Niech inni se jado, gdzi mogo, gdzi chco. Do Widnia, 

Paryża, Londynu […] Bo gdzi jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? […] Możliwe, że dużo ładniej-
szych jest miast […] I bogacz i dziad tu so za ”pan brat” I każdyn ma uśmiech na twarzy! A panny 
to ma, słodziutkie, ten gród. Jak sok, czekulada i mniód! […] I szkoda gadania bo co chcesz, to 
mów. Ni ma jak Lwów!”

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – sprawozdanie z dwóch etapów

W sobotę 19.06.2021 
roku odbył się piąty wy-
ścig VI-tej edycji Ligi MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej - 2021 w gminie Do-
bromierz

W wyścigu wzięło łącz-
nie udział 158 zawodni-
czek i zawodników, w wie-
ku od 2 do 16 lat. Zawody 
otworzył Wójt Gminy Do-
bromierz - Jerzy Ulbin. 
Wyścigi w poszczegól-
nych kategoriach wieko-
wych rozgrywane były na 

technicznej trasie z wie-
loma podjazdami. Upał 
nie przeszkodził w spor-
towej rywalizacji. Warto 
wspomnieć, że trasa była 
dobrze przygotowana 
technicznie dla poszcze-
gólnych kategorii. Mimo 
zmagań podczas upalnej 
pogody zawodnicy byli 
zadowoleni i uśmiechnię-
ci.

Natomiast w ubiegłą 
sobotę 26.06.2021 roku 

odbył się już szósty wy-
ścig VI-tej edycji Ligi MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej - 2021 w gminie Ja-
worzyna Śląska.

Był to również XVII 
Grand Prix MTB Solidarno-
ści. Tym razem w wyścigu 
wzięło łącznie udział 168 
zawodniczek i zawodni-
ków, w wieku od 2 do 16 
lat. Zawody otworzył Bur-
mistrz Jaworzyny Śląskiej 
- Grzegorz Grzegorzewicz 
wraz z Przewodniczącym 
KZ NSZZ przy ZPS „Karoli-
na” Sp. z o. o. - Ireneuszem 
Besserem. Wyścigi w po-
szczególnych kategoriach 
wiekowych rozegrane zo-
stały na bardzo ciekawej, 
interwałowej trasie, której 
miejscem była jaworzyń-
ska Żwirownia. Dla ści-
gających się zawodników 
GLKS Jaworzyna Śląska 
przygotowano trzy rodza-
je tras, o różnej trudności 
w zależności od kategorii 
wiekowych.

Jak zawsze nie brako-
wało uśmiechu oraz po-
zytywnej atmosfery pod-
czas zawodów. Dekoracji 
zawodników dokonywali: 
Burmistrz Jaworzyny Ślą-
skiej Grzegorz Grzegorze-
wicz, Zastępca Burmistrza 
Marek Zawisza, Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Artur Nazimek, Przewod-
niczący KZ NSZZ przy ZPS 
„Karolina” Sp. z o. o. Ire-
neusz Besser. Wszystkim 
zawodnikom i zawodnicz-

kom serdecznie gratuluje-
my za udział i wyniki.

Uwaga! Teraz Liga MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej będzie miała  prze-
rwę z racji wakacji. Orga-
nizatorzy zapraszają na 
kolejny etap dopiero w 
połowie sierpnia - na wy-
ścig w Grzędach.

MR/PAS
foto:Liga MTB CX AW
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Wakacje -  Słownik Języ-
ka Polskiego jest niezwykle 
ubogi, jeśli chodzi o wyjaś-
nienie tego leksemu. Otóż: 
jest to po pierwsze - okres 
wolny od zajęć szkolnych, po 
drugie - okres wolny od pra-
cy i obowiązków. Niezbyt to 
wygórowane, ale prawdziwe. 
Jednak wakacje to coś więcej. 
Wszystko, co się z nimi łączy 
to planowanie, finanse, przy-
gotowania i podróże. Waka-
cje spędzamy różnie, i różnie 
się do nich przygotowujemy. 
Wszystko zależy od tego w 
jakim wieku jesteśmy i na ja-
kim etapie życia. To również 
determinuje, gdzie pojedzie-
my na wakacje – Polska czy 
egzotyka? Otóż, gdy jesteśmy 
młodzi i nie mamy żadnych 
obowiązków, wakacje nie są 
żadnym problemem. Może-
my pojechać gdzie chcemy 
i kiedy chcemy. Planowanie 
noclegu pozostaje na końcu i 
najlepsze są wakacje „na par-
tyzanta”. Tam, gdzie dotrzemy 
po prostu będzie fajnie. Tyczy 
się to zarówno wyprawy nad 
polskie morze, jak i podróży 
zagranicznych. Sprawa kom-
plikuje się w momencie mał-
żeństwa i dzieci, a także pra-
cy. Wówczas wakacje trzeba 
zaplanować co najmniej pół 
roku wcześniej, jak nie już po 
ostatnim wyjeździe. Pande-
mia też nie ułatwia sprawy. 
Jeśli jedziemy nad Bałtyk (jak 
połowa Polaków), wybieramy 
miejscowość,  pensjonat czy 
hotel z minimum czterema 
gwiazdkami. Na wakacjach 
powinno się leżeć na plaży i 
czytać książki. Bzdura! Jadąc z 
rodziną, musisz najmłodszym 
zapewnić moc atrakcji, i nie 
chodzi tu tylko o codzienne 
wycieczki po latarniach i Mu-
zeach Figur Woskowych, ale 
o animacje w hotelu. Dziecko 
ma zorganizowane zajęcia - 
rodzic wypoczywa. Wakacje 
tak naprawdę są dla dzieci, 
nie dla rodziców. Należy to 
raz na zawsze zapamiętać! Na 
szczęście, mimo iż Bałtyk zim-
ny, to w co drugim hotelu, jest 
basen. Jednak to wszystko 
kosztuje. Ile? Przeczytajcie Te-
mat Tygodnia i już dziś odkła-
dajcie kasę na wakacje 2022! 

Redaktor Naczelny

sekund
Gmina Świdnica
Problemy sołtys
Prokuratura Rejonowa w 
Świdnicy skierowała do sądu 
akt oskarżenia przeciwko 
59-letniej sołtys Wirek. W wy-
niku trwającego postępowa-
nia okazało się, że sołtys Te-
resa M. przywiązała swojego 
czworonoga do samochodo-
wego haka i ciągnęła go po 
drodze. Miało to miejsce 6 
kwietnia na drodze między 
Wirami a Wirkami. Wówczas 
sprawczyni została zatrzy-
mana i trafiła do policyjnego 
aresztu. Teraz grozi jej do 5 
lat pozbawienia wolności. 
Ponadto może wobec niej 
zostać orzeczone świadcze-
nie na rzecz podmiotu zaj-
mującego się ochroną zwie-
rząt.

Świdnica
Park odnowa
Możliwe stało się ogłosze-
nie przetargu na budowę 
tarasu widokowego wraz 
z altaną oraz fontanną ka-
skadową znajdującą się 
w korpusie tarasu, a także 
przebudową fontanny wol-
nostojącej w Parku Młodzie-
żowym. Wszystko za sprawą 
rozstrzygniętego przetargu 
na odtworzenie wieżyczki. 
Wiadomo, że wpłynęły dwie 
oferty. Okazało się jednak, 
że obie propozycje znacznie 
przewyższają jednak kwotę, 
którą Urząd Miejski w Świd-
nicy zaplanował na daną in-
westycję. Zarezerwowano na 
ten cel 2 mln 200 tys. zł. Wy-
łonienie wykonawcy będzie 
więc zależne od pozyskania 
brakującej kwoty.

Sokołowsko
Trwa Festiwal
W tym tygodniu rozpoczął 
się Festiwal w całości dedy-
kowany twórczości Krzysz-
tofa Kieślowskiego. Wszyst-
ko za sprawą Pani Bożeny 
Biskupskiej oraz Zuzanny 
Fogt z fundacji In Situ. Warto 
wspomnieć, że znakomitymi 
gośćmi otwarcia byli Jerzy 
Stuhr oraz Zbigniew Zama-
chowski. Gości powitał rów-
nież burmistrz Mieroszowa 
- Andrzej Lipiński. Dodajmy, 
iż niemal w każdym z waka-
cyjnych weekendów będzie 
można obejrzeć filmy Kie-
ślowskiego i dedykowane 
jego twórczości filmy doku-
mentalne, zarówno w Kino-
teatr Zdrowie Sokołowsko, 
jak i w plenerze.

Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Chri-
stian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi 
się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są w 
całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także 
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięż-
szych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach 
oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żół-
ciowych, chorobach prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach 

kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowa-
ny organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest: Pan Józef z Wrocławia, które-
mu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył 

się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki 
wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 

co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po 
trzech wizytach, zdjęcie usg potwierdziło pozbycie się kamieni 
w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u 
uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do 
operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

784 609 208 | 693 788 894

3 lipca - BOLESŁAWIEC

4 lipca - WROCŁAW

5 lipca  - LUBIN i GŁOGÓW

6 lipca - WAŁBRZYCH

Niezaprzeczalnym fak-
tem jest to, że pielęgniarki i 
położne odgrywają bardzo 
ważną rolę w procesie opie-
ki nad pacjentami. Dlatego 
rozwój kierunków medycz-
nych w obecnej dobie jest 
koniecznością. Pielęgniar-
stwo, położnictwo, ratowni-
ctwo medyczne i wiele tego 
typu zawodów staje się w 
zasadzie ukierunkowaną 
misją realizacji jakże coraz 
bardziej skomplikowanej 
profilaktyki zdrowotnej.

Dlatego w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. An-
gelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
odbyła się konferencja promują-
ca kierunki medyczne, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem pie-
lęgniarstwa i położnictwa. - W 
zgodzie z dzisiejszymi trendami 
uczelnie z możliwościami prowa-

dzenia kierunków medycznych 
powinny rekrutować najlep-
szych kandydatów i zaszczepiać 
w ich umysłach i duszy podsta-
wowe założenie wynikające z 
sentencji primum non nocere 
– mówi prof. Robert Wiszniow-
ski Rektor PWSZ w Wałbrzychu. 
Na potrzebę kształcenia pielęg-
niarek i położnych wskazywali 
zarówno Marcin Krzyżanowski, 
Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego, jak i prof. Robert 
Wiszniowski, Rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. Go-
ście podkreślali, że na wielkie 
uznanie zasługuje każda inicjaty-
wa, która ma na celu pozyskiwa-
nie nowych kandydatów, którzy 
chcieliby wykonywać w przy-
szłości te zawody medyczne. - 
Jako samorząd województwa od 
2019 roku realizujemy Program 
Stypendialny dla studentów III 
roku kształcących się na kierun-

kach pielęgniarstwo oraz położ-
nictwo. W poprzednich edycjach 
stypendium było przyznawane 
na okres 9 miesięcy, a jego wy-
sokość wynosiła 1000 zł. Warun-
kiem otrzymania stypendium 
było uzyskanie średniej ocen na 
poziomie co najmniej 4,2 oraz 
deklaracja o podjęciu zatrud-
nienia w marszałkowskich pod-
miotach medycznych na okres 
3 lat – mówił Wicemarszałek 
Marcin Krzyżanowski. Ogromny 
postęp w dziedzinie medycyny 
w ciągu ostatnich lat sprawia, że 
potrzebujemy młodego i dobrze 
wykwalifikowanego personelu. 
Obecna średnia wieku pielęg-
niarek wynosi 55 lat. Prognoza 
pokazuje, że już niebawem licz-
ba ta wzrośnie, a zatrudnienie 
pielęgniarek spadnie.

JZ/PAS

Pielęgniarki potrzebne od zaraz

Kulturalny plan na lato w Jedlinie-Zdroju
Już wiemy jakich atrakcji 

będą mogli spodziewać się 
mieszkańcy i przyjezdni goście 
odwiedzający Jedlinę-Zdrój. 
Zapowiada się ciekawie, gdyż 
plan wakacyjny obejmie: kon-
certy, wykłady, warsztaty, ple-
nery artystyczne i zajęcia re-
kreacyjne.

Warto zaznaczyć, że lipiec 
rozpocznie się „Dolnośląskim Fe-
stiwalem Zupy” w dniu 3 lipca. 
Natomiast przez blisko miesiąc 
będzie można brać udział w prze-
różnych wydarzeniach w ramach 
„Strefy Sztuki”. Cykl rozpocznie 
koncert zespołu „Franciszek Po-
spieszalski Trio” w dniu 10 lipca, a 

zakończy występ jazzowej grupy 
„Ascetic” w dniu 8 sierpnia. Wi-
sienką na torcie są tradycyjne Dni 
Jedliny-Zdroju, które zaplanowa-
no na ostatni weekend sierpnia. 
Podczas nich obejrzymy występy 
teatrów ulicznych i posłuchamy 
zespołu „Max Klezmer Band”. 

Red./J-Z info
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Co ćwierka w sieci...

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Artur Marlinga

WałbrzychMojeMiasto @MRPiT_GOV_PL

@MarlingaArtur 

@WalbrzychMM

2:01 PM · 29 cze 2021

8:47 PM · 22 cze 2021

3:19 PM · 26 cze 2021

Ostatnie tygodnie pozwoliły na odbicie branży turystycznej. Bon Turystyczny cie-
szy się dużym zainteresowaniem, co stymuluje krajowy rynek turystyki - min. 
@GutMostowy  na debacie @rzeczpospolita

Projekt #budujemyWilcze wspiera bardzo dużo instytucji i firm.W ostatnich dniach 
miałem okazję spotkać się z Prezesem #EkoCarboJulia i odebrać symb. czek na 
wsparcie finansowe #HBOWilcze. Dziękuję Panie Prezesie za hojność, otwartość i 
wsparcie doposażenia kuchni w Wilczu 

Dziś na dworcu Wałbrzych Szczawienko czekało wiele atrakcji w ramach wyda-
rzenia organizowanego wspólnie z @EUinPL
 w Polsce i PKP Polskie Linie Kolejowe Na uczestników czekały warsztaty przygo-
towane przez nasze instytucje. Odbyła się również  parada 

Anatol Szpur
@AnatolSzpur

11:09 PM · 27 cze 2021

Dziękuję serdecznie - cała drużyna w Radzie Wspólnoty Samorządowej 
dziękuję wszystkim mieszkancom, którzy wzięli udział w głosowaniu
dziękuję wszystkim kandydatom, którzy wzięli udział w wyborach 
dziękuję mojej drużynie za wspólną kampanię przed nami dużo pracy

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

12:28 PM · 29 cze 2021

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie widzieli naszej najnowszej wystawy zapraszamy 
serdecznie do @WalbrzychMM  i naszego Muzeum. „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” przeniesie Państwa wprost do epoki PRL-u.  
Zapraszamy serdecznie przez 7 dni w tygodniu! Do zobaczenia

Anna Żabska 
@AZabska

1:11 PM · 28 cze 2021

5 0 0  km tras rowerowych na terenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomera-
cji Wałbrzyskiej czeka już na rowerystów Brawo @roman_glod
@1957orka  i Adam Hausman!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

2:33 PM · 29 cze 2021

Spotkanie z inwestorami strefowymi z rejonu Wrocławia, to krok w kierunku oży-
wienia współpracy z lokalnym biznesem.Dzięki wymianie doświadczeń WSSE 
może przygotować lepszą ofertę dla przedsiębiorców zrzeszonych w obszarze 
strefy oraz poznać wyzwania przed którymi stają inwestorzy

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

2:17 PM · 29 cze 2021

Prawie 1,5 mln zł przekazaliśmy z budżetu województwa dla 57 gmin na utrzyma-
nie instalacji związanych z melioracją. Działania te wpływają na przeciwdziałanie 
suszy, ale również na ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

REKLAMA R0303/21
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sekund
Świebodzice
Fiasko referendum
Nie tak dawno na łamach 
Tygodnika 30 minut pisali-
śmy o zbliżającym się refe-
rendum, którego celem było 
odwołanie burmistrza Pawła 
Ozgi. Okazuje się natomiast, 
że w Świebodzicach padł 
rekord najniższej frekwencji 
w kraju – 6,7%. Oznacza to 
fiasko - usunięcie burmistrza 
ze stanowiska. - Ta sytuacja 
doskonale obrazuje fakt, że 
podejmując decyzję o zor-
ganizowaniu referendum, 
opozycyjni radni nie spytali 
o zdanie najważniejszych 
osób – mieszkańców Świe-
bodzic - czytamy komentarz 
burmistrza.

Region
Wakacje z WOT
W dniach 3-18 lipca 2021 
roku 16. Dolnośląska Bryga-
da Wojsk Obrony Terytorial-
nej będzie realizować pro-
jekt „Wakacje z WOT”. Warto 
wspomnieć, że dotychczaso-
we działania Wojsk Obrony 
Terytorialnej oparte były na 
pracy ze społeczeństwem, 
m.in. poprzez pomaganie 
w szpitalach podczas pan-
demii Covid-19, wspieranie 
transportu żywności oraz 
niesienie pomocy podczas 
podtopień, które wystąpi-
ły na Dolnym Śląsku. Chęt-
nych do służby zaprasza się 
do kontaktu z jednostką we 
Wrocławiu pod nr tel. 797-
535-762.

Świebodzice
Zmień kopciucha
Przypominamy, że  od  12 
lipca 2021 roku rozpocznie 
się nabór wniosków o przy-
znanie dotacji na wymianę 
źródła ogrzewania w gmi-
nie Świebodzice. Ważne 
jest to, że o wsparcie mogą 
starać się właściciele lokali 
mieszkalnych bądź domów 
jednorodzinnych, a także na-
jemcy lokali komunalnych. 
Wszystkie informacje na te-
mat warunków przyznania 
dotacji oraz prawidłowego 
wypełniania wniosków znaj-
dują się na portalu miejskim 
Świebodzic oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicz-
nej gminy.

REKLAMA R0304/21 sekund
Jedlina-Zdrój
Jest dofinansowanie
W ramach naboru wniosków 
o dofinansowanie na utrzy-
manie urządzeń melioracji 
wodnych (przeprowadzone-
go od 8 do 26 marca 2021 
roku) wpłynęło 86 wniosków 
na łączną kwotę 2,3 milio-
na złotych. Dofinansowanie 
otrzymało 57 gmin na łącz-
ną kwotę niemal 1,5 milio-
na złotych. W gronie gmin, 
które otrzymają wsparcie fi-
nansowe, jest Jedlina-Zdrój, 
która na bieżące utrzymanie 
urządzeń melioracji wod-
nych rowy RC i RB, będących 
własnością gminy Jedlina-
-Zdrój, otrzyma 35 tys. zło-
tych.

Stare Bogaczowice
Będzie strategia
Trwają konsultacje społecz-
ne projektu Strategii Rozwo-
ju Gminy Stare Bogaczowice 
na lata 2021-2027. Termin 
rozpoczęcia i zakończenia 
konsultacji to od 28 czerw-
ca 2021 r. do 12 lipca 2021 
roku. Forma przeprowadze-
nia konsultacji to imienne 
wyrażanie opinii lub złoże-
nie uwag w sprawie będącej 
przedmiotem konsultacji. 
Sposób składania formu-
larza znajdującego się na 
stronie ww.bip.stareboga-
czowice.ug.gov.pl to w Se-
kretariacie Urzędu Gminy 
Stare Bogaczowice ul. Głów-
na 132, 58-312 Stare Boga-
czowice lub można przesłać 
na adres mailowy urzad@
starebogaczowice.ug.gov.
pl .

Wałbrzych
Zmiany rozkładu
Jak informuje na swojej 
stronie Zarząd Dróg Komu-
nikacji i Utrzymania Miasta 
rozkład jazdy w komunika-
cji miejskiej w okresie wa-
kacyjnym ulegnie zmianie. 
ZDKiUM oznajmia, iż od 
dnia 1 lipca do 31 sierpnia 
bieżącego roku  zawieszone 
zostanie kursowanie linii ko-
munikacyjnej nr 4, zmianie 
ulegną również rozkłady jaz-
dy linii: A, C oraz 5. Przypo-
minamy również, że od dnia 
13 czerwca z powodu nowe-
go rozkładu jazdy pociągów 
Kolei Dolnośląskich zmianie 
uległy godziny kursowania 
linii nr 1. Prosimy o zapozna-
nie się z nowymi godzinami 
odjazdów – informuje ZD-
KiUM. 
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Internetowy konflikt, ze 
swojej natury, przynosi ko-
rzyści. Stronie agresywnej, 
stronie broniącej. Podgrze-
wa atmosferę. Niepewni 
upewniają się, chłodni roz-
grzewają. Internetowe sy-
stemy promocji ciekawych 
równa się kontrowersyj-
nych treści młócą czerwo-
ne bajty. Kciuki, serduszka, 
sygnały wsparcia i groźne 
minki sypią się po okolicy 
jak kurz z czarnoborskiej 
kopalni odkrywkowej.

Tęczowe bociany, któ-
re wałbrzyszan obchodzi-
ły tyle, co sam teatr obok 
którego stoją wyrosły na 
wojenne trofea za sprawą 
jednego wpisu portalu aspi-
rującego do rangi brukowej 
- Walbrzych24, lubującego 
się we wzbudzaniu sensa-
cji, zgodnie zresztą z wątłą 
estetyką jego „don padre”.   

Jest to jakby dyskusja, 
jest to jakby kontakt, jakaś 
skrajna rozmowa i te korzy-
ści, że w ogóle coś się o za-
gadnieniu tęczy w mieście 
jednego głosu mówi. Jest 
też, z tą protezą dyskusji, 
jeden problem i nazywa 
się nienawiść. Motor ran-
gi sportowej gdy tylko w 
sferze publicznej staje się 
tęcza. Motor? Kula śnieżna. 
Większa i większa, aż nie bę-
dzie dokąd uciekać. Tak, jak 
już bywało, jak kołem się to-
czy. „Stop this train”.

Tak, otwarto w Sokołow-
sku jeden z ważniejszych 
festiwali - Hommage à Kie-
ślowski. Z pompą należytą i 
dostrzeżono to w kraju uła-
nów. Ale kogo to interesu-
je gdy stoją tak te tęczowe 
bociany.

30 minut w kinie: „Tom &Jerry”
Najzabawniejszy duet "wro-

gów" w historii dziecięcej ani-
macji powraca w wielkim sty-
lu! Tym razem perypetie pary 
zwierzaków - niesfornego kota 
i sprytnej myszy - zostają prze-
niesione z małego ekranu na 
duży i wpisane w pełnometra-
żowy film fabularny. Zabieg 
ciekawy, sporo śmiechu i do-
brej zabawy, w sam raz na letni 
czas!

Trzeba przyznać, że Tim Story, 
reżyser tego familijnego obra-
zu, stanął na wysokości zadania 
i sprostał gustom oraz oczeki-
waniom widzów - zarówno tych 
małych, jak i dużych. To samo 
można powiedzieć o autorze 
scenariusza, Kevinie Costello. 
Zresztą - tu nie ma chybionych 
wyborów. Zarówno obsada 
(m.in. Chloë Grace Moretz jako 
Kyla, Michael Anthony Peña jako-
Terrance) i warstwa słowno-mu-
zyczna tej premierowej produk-
cji, współgrają ze sobą idealnie. 
"Ojcowie" Toma i Jerry'ego, czyli 
William Hanna i Joseph Barbera - 
jak można przypuszczać - byliby 
zadowoleni z efektu.

Fabuła może i nie zaskakuje, 
ale z pewnością nie wieje nudą. 
A wszystko zaczyna się tak...

Jerry marzy o luksusowym 
domu, zupełnie przypadkowo 

(uciekając przed Tomem) trafia 
do Royal Gate Hotel - luksuso-
wego hotelu, w którym ma się 
odbyć wesele słynnej pary ce-
lebrytów. Za nim (w zawrotnym 
pościgu) podąża oczywiście 
Tom, a to zwiastuje tylko jedno: 
kłopoty. W tarapatach znajduje 
się też Kyla, która "fuksem" (uda-
jąc kogoś innego) dostaje tam 
pracę na czas ślubu...

Dziewczyna od "eventu" za-
przyjaźnia się z Tomem, za jej 
namową kot zostaje nawet za-
trudniony w RG w celu pozbycia 
się gryzonia. 

Reszty przygód nie zdradzi-
my. Zapraszamy do kin!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: https://fdb.pl/

film/947118-tom-jerry/plakaty

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Zgodnie z zapowiedzią 
miało być o jedzeniu i będzie, 
ale nie tylko. Nie chcę być 
posądzona o promowanie 
konkretnych tytułów, dlatego 
polecam w goglach wpisać 
hasła: gotowanie z chwastów 
lub jadalne chwasty. Okaże 
się, że przeglądarka podpowie 
bardzo wiele przepisów na je-
dzenie roślin, które zwyczaj-
nie rosną na łąkach, są – że tak 
powiem – ogólnodostępne i 
za darmo. Szyszki świerkowe 
w dżemie? Brzmi wykwintnie, 
prawda? Polecam sprawdzić 
jak wygląda lebioda i przyrzą-
dzić ją dokładnie tak, jak robi-
my szpinak – smażona z przy-
prawami na oliwie z cebulą i/
lub czosnkiem. Ważne, aby nie 
miała jeszcze łykowatych ło-
dyg, wówczas jej liście są jesz-
cze delikatniejsze w smaku 
niż szpinak – słowem cymes. A 
może pesto z liści rzodkiewki? 
Ja doprawiam nacią marchwi, 
tej jeszcze młodej, z małym 
korzonkiem. Wszystko blen-
duję z przyprawami, odrobina 
oliwy, czosnkiem i wege par-
mezanem (takim ze słonecz-
nika). Doskonale sprawdza się 
jako sos do pomidorów!

Trzeba poruszyć nieco ku-
linarną wyobraźnią, nieco 
wesprzeć się przepisami, za-
inspirować naturą, a okaże się, 
że delicje rosną za płotem, na 
łące, a czasami coś co uważa-
my za odpad, jak nać marchwi 
czy liście rzodkwi, mogą być 
pysznym jedzeniem. Do tego 
są bogate w witaminy i mine-
rały.

Roślinne jedzenie chroni 
klimat, a ten wymaga wiele 
pracy. Ostatnie, bardzo rze-
telne badania NASA i NOAA 
wykazały, że w ziemskiej at-
mosferze znajduje się obecnie 
dwa razy więcej ciepła niż w 
2005 r. Cytując informacje o 
badaniu: Rezultaty badania 
wskazują, że wyemitowane 
przez ludzkość gazy cieplar-
niane doprowadziły do zatrzy-
mania ciepła w atmosferze, co 
następnie przyspieszyło top-
nienie śniegu i lodu. W efekcie 
do atmosfery uleciało dużo 
pary wodnej ograniczającej 
ucieczkę promieniowania z 
Ziemi. Zatem im mniej gazów 
cieplarnianych, tym większe 
szanse, że przetrwamy więcej 
niż 30 lat.
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Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 
ich opiekunów w pary. Nie gwarantu-
jemy pełnego sukcesu, wszak miłość 
jest ślepa, ale zawsze to dobry począ-
tek. 

10-letni, dorosły kawał chłopaka, 
znaczy z tych większych. Bimber - tytuł 
nadany w schronisku - pewnie nieprzy-
padkowo. 

Nad Bimbrem trzeba bowiem popra-
cować. Otoczyć opieką, bo - jak to bywa 
z takim charakternym typem - serdusz-
ko ma kruche jak babcine ciasteczka. 
Szuka więc opiekuna przez wielkie „O”, 

który nie tylko pomoże jego zanie-
dbanym przez poprzedników łapkom, 
ale osłoni od hałasów fajerwerków i 
rozrabiających dzieci. Szuka Opiekuna-
-samotnika. Szuka go od 2 lat.

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko 
dla zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-
-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
fot: Anna Kuczyńska Fotografia,

z materiałów schroniska 

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Diamenty, złoto, perły
O tym, że diamenty są naj-

lepszym przyjacielem kobiety 
już w 1953 roku śpiewała Ma-
rilyn Monroe w filmie „Męż-
czyźni wolą blondynki”. Bez 
wątpienia miała rację. Kobiety 
kochają nie tylko diamenty, 
ale również złoto, perły oraz 
inne kamienie szlachetne. Są 
to symbole luksusu, które co-
raz częściej możemy znaleźć 
nie tylko w biżuterii, ale rów-
nież w kosmetykach. Brzmi 
dziwnie, ale te sproszkowane 
minerały posiadają liczne od-
mładzające właściwości, które 
dają bardzo dobry efekt tera-
peutyczny.

Diament od tysięcy lat 
jest najbardzej cenionym i 
pożądanym minerałem. Pył 
diamentowy jaki możemy 
spotkać w kremach posiada 
doskonałe właściwości od-
mładzające. Nadaje skórze 
promienny wygląd oraz jest 
doskonałą ochroną przed pro-
mieniowaniem UV.

Złoto w kosmetyce cenio-
ne jest ze względów odmła-
dzających oraz nawilżających. 
Wygładza skórę, poprawia jej 
jędrność i elastyczność oraz 
nadaje blasku.

Puder perłowy otrzymywa-
ny z wyciągu białych lub czar-
nych pereł również świetnie 
sprawdzi się w kosmetykach 
dla skóry dojrzałej. Dosko-
nale rozświetla i nawilża. Na-
tomiast dzięki zawartych w 
nim aminokwasach redukuje 
zmarszczki oraz odżywia skó-
rę. Ponadto pochłania oraz 
odbija światło dzięki czemu 
jest świetnym filtrem ochron-
nym.

Kosmetyki na bazie kamie-
ni szlachetnych mają korzyst-
ny w pływ na urodę. Wzmac-
niają działanie kremów 
pielęgnujących, peelingów, 
żeli do mycia twarzy czy se-
rum. Ich głównym zadaniem 
jest poprawa i zwiększenie 
mikrokrążenia w skórze, przez 
co wspomagają penetrację 
antyoksydantów i składników 
odżywczych w głąb skóry. Po-
nadto stymulują kolagen do 
wzrostu oraz posiadają właś-
ciwości nawilżające.

KAROLINA TOMZA 

Cześć przed kolejnym wa-
kacyjnym weekendem!

Ubiegłą sobotę spędziłam 
rodzinnie w ZOO w Łącznej. Po-
nownie, po roku nieobecności 
pojechaliśmy tam z Nelą. Ona 
bardzo kocha zwierzęta, nie 
chcemy więc zatracić miłości tej 
małej dziewczynki do różnych 
stworzonek, przy okazji ucząc 
odpowiedzialności za te mniej 
lub bardziej bezbronne istoty. 
Wiem, że wielu jest przeciwni-
ków takiej działalności jak ta w 
Mieroszowie, że ogranicza to 
życie zwierząt, że ktoś zbija na 
nich kasę, że te żyją w męczar-
niach. Ja za to jestem w teamie 
– jeżdżę, wspieram zakupem 
biletów, ocalając tym samym od 
zapomnienia gatunki, którym 
zagraża wyginięcie. W natural-
nych warunkach wiele z nich 
by sobie nie poradziło, między 
innymi przez człowieka i jego 
ingerencję w naturalne śro-
dowisko. Jestem też w teamie 
– nie narzekaj, działaj, a jak nie 
chcesz działać – nie narzekaj :) 
Więc również za pośrednictwem 
mediów chciałabym nagłośnić 
problem zoo, zaprosić do niego 
– to tylko 20 km od Wałbrzycha.

Łączna niewątpliwie naszej 
pomocy bardzo potrzebuje. 
Pandemia bardzo utrudniła jej 
funkcjonowanie, tym bardziej, 
że utrzymuje się wyłącznie z 
odwiedzających. A zwierzęcy 
wikt to tony świeżych warzyw i 
owoców, mięsa, ziarna… Opieka 
weterynaryjna, naprawy i kon-
serwacje, koszty pracownicze. 
Nigdy nie pytałam, ile ich to 
wszystko wynosi, ale to z pew-
nością grube tysiące miesięcz-
nie. Chcąc jeździć do bardziej 
zadbanego ogrodu i cieszyć się 
kolejnymi pokoleniami około 
setki gatunków zamieszkują-
cych Łączną musimy je po pro-
stu odwiedzać.

Lubimy to miejsce, bo nie tyl-
ko edukuje. Wrocławskie zoo z 
małą Nelą było męczące. W Łącz-
nej jest szansa na wypoczynek 
pośród zwierząt i malowniczych 
krajobrazów, na zielonych po-
łaciach, bez tłumu depczącego 
sobie po piętach. Jest tu na tyle 
bezpiecznie, że w zasadzie moż-
na wziąć koc, prowiant i zrobić 
piknik. Bywają tu problemy z 
zasięgiem, więc można sobie 
odpuścić te wszystkie fejsbuki i 
służbowe telefony ;) Niemniej na 
te swoje soszjale zawsze zapra-
szam, ale podczas wycieczki do 
Mieroszowa wybaczę milczenie 
:)

Dajcie znać po wizycie w 
Łącznej, jak się Wam podobało!

Karola
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UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 2.07.2021 punktualnie o godz.12:15
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0307/21

PRACA

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

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

Remonty łazienek, układanie gla-
zury, instalacje gazowe, centralnego 
ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. 
Tel. 537 159 025

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czynne od 9 
- 17 w sobotę do 13 793-10-10-22 
lub 74-660-38-43

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE 
PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 
66; 502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790 
26 04 51
Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek. Tel. 513 022 801

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW 
tel. 506 206 102

NAPRAWA SPRZĘTU RTV. Tel. 
505 874 992

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny 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

Kupię 
mieszkanie 

do 40m2, bez 
pośredników. 

Tel.
888 700 086

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01
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