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Obwodnica do końca roku?

Szybka kolej szybciej
W Wałbrzychu podpisano 

umowę na opracowanie stu-
dium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowego nowej trasy. To 
ponad 60-kilometrowy, końcowy 
odcinek tak zwanej szprychy nr 9, 
który zakłada wybudowanie linii 
łączącej Żarów, Świdnicę i Wał-
brzych z Lubawką, a docelowo z 
Pragą. O tej inwestycji pisaliśmy 
wcześniej na łamach tygodnika 
30 minut. Teraz sprawy nabierają 
mocy prawnej.

Na tej inwestycji zyskają w pierwszej 
kolejności mieszkańcy Dolnego Śląska, 
ponieważ po jej ukończeniu znacznie 
skrócą się czasy przejazdów. I tak na 
przykład podróż z Wałbrzycha do Wroc-
ławia wyniesie jedynie 40 minut, choć 
dziś trwa około godziny. Po wybudo-
waniu całej trasy z Wałbrzycha do War-
szawy dojedziemy dwukrotnie szybciej, 
niż obecnie, czyli prawdopodobnie w 
2 godziny i 35 minut. To dobra wiado-
mość również dla świdniczan, którzy 
zyskają bezpośrednie połączenie kole-

jowe do Warszawy z czasem przejazdu 
wynoszącym niecałe 2,5 godziny.

#KolejNaPolskę
Projekt ten zakłada budowę na Dol-

nym Śląsku około 119 km nowych linii 
kolejowych i modernizację 126 km tych 
już istniejących. Szacuje się, że w zasię-
gu transportu kolejowego znajdzie się 
wtedy około 2,3 mln mieszkańców wo-
jewództwa.

- Centralny Port Komunikacyjny, 
choć w dyskursie jest kojarzony głów-

nie z nowym, dużym, hubowym lot-
niskiem, to jest to program budowy 
nowego systemu transportowego Pol-
ski, przede wszystkim kolejowego. To 
pozwoli nam na radykalne zwiększenie 
przewozów koleją zarówno w ruchu pa-
sażerskim, jak i towarowym – wyjaśnia 
Marcin Horała, Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury i Pełnomocnik 
Rządu ds. CPK. W wydarzeniu wziął rów-
nież udział marszałek Cezary Przybylski.

Red./ UMWD
Fot. UMWD

Czytaj więcej strona 4

Trwają prace nad wykoń-
czeniem odcinków obwodnicy, 
gdzie prace są najbardziej za-
awansowane. Plan zakończenia 
prac na połowę grudnia jest re-
alny.

-Wykonawca Budimex jest firmą 
odpowiedzialną i niespodzianki ja-
kie wyniknęły na odcinku popularnie 
nazywanym Plac Grunwaldzki, są dla 
nas wszystkich dużym zaskoczeniem, 
które zmuszają do tworzenia nowych 
projektów i zmian w budowie. Chce-
my jednak by droga, która ma nazy-
wać się Europejka, była zrobiona do-
brze. Dlatego tworzone są projekty, 

które mają zabezpieczyć kruchość 
koryta Pełcznicy i Sobięcinki - mówił 
prezydent Roman Szełemej.

Prace na obwodnicy skończone są 
na poziomie 90 procent. W ciągu kil-
ku najbliższych tygodni współczynnik 
ten wzrośnie do nawet 95 procent. 
Trwają przygotowania do wylania 
masy bitumicznej na drugiej nitce 
drogi.

Są też jednak fragmenty, gdzie wy-
konawca będzie lub już wylewa war-
stwę ścieralną, czyli tę ostatnią przed 
puszczeniem ruchu samochodów.

JZ
fot. JZ
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z Fabianem Kurzawińskim
trenerem KPS Chełmiec Wałbrzych
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Imieniny:
Bartłomieja, Jerzego,
Bartosza

Dzień Windowsa

SIERPIEŃ

24
WTOREK

Imieniny:
Bernarda, Samuela

Dzień wyznawania miłości

 Imieniny:
Franciszka, Wiktorii, Joanny

Międzynarodowy
Dzień Seksu
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ŚRODA
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26
CZWARTEK

„Ze wszystkich lekarstw najlepszy
jest odpoczynek i abstynencja”.

Benjamin Franklin
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21
SOBOTA

Imieniny:
Ludwika, Patrycji, Luizy

Dzień polskiej żywności

Imieniny:
Sandry, Aleksandra, Marii

Międzynarodowy Dzień Psa

Imieniny:
Cezarego, Marii

Dzień Pracownika
Ochrony
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10:00-21:30 Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślni-
czego i Targi Zdrowej Żywności (Świdnicki Rynek).
12:00 Otwarcie restauracji Sztuka Smaku  z muzyką 
na żywo (Świdnica).
19:00 Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Dolnośląskiej „Odkrycia” (Teatr Zdrojowy Szczaw-
no Zdrój).
19:00 Koncert Symfoniczny- w latynoskich ryt-
mach (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00 Nocne zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.

10:00-22:00 Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślnicze-
go i Targi Zdrowej Żywności (Świdnicki Rynek).
10:30-11:30 Rodzinne piątki w Starej Kopalni.
18:00 Wernisaż wystawy Bric-a-brac Pauliny Komo-
rowskiej – Birger (Stara Kopalnia Wałbrzych).
19:00  9.Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta” Głuszyca.
21:00 Nocne zwiedzanie - Pełnia Księżyca (Zamek 
Książ Wałbrzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

9:00-13:00 Śniadanie na trawie (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-16:00 Świdnicki Festiwal Piwa Rzemieślni-
czego i Targi Zdrowej Żywności (Świdnicki Rynek).
14:00 FESTYN BRAVE KIDS - PARK RUSINOWA W 
WAŁBRZYCHU
17:00  Występ zespołu Stare Dobre Małżeństwo 
(Świdnicki Ośrodek Kultury).

Imieniny:
Róży, Apolinarego

Europejski Dzień Pamięci 
Ofiar Nazizmu i Stalinizmu
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10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
20:30 Nocne zwiedzanie Hokus Pokus - edycja dla 
rodzin z dziećmi (Zamek Książ Wałbrzych).

Jak wyglądały wakacyjne 
przygotowania wszystkich 
zespołów KPS Chełmiec Wał-
brzych do najbliższego se-
zonu?

Zespoły młodzieżowe z ra-
cji trwających wakacji i długie-
go sezonu plażowego (cztery 
pary znalazły się w finałowych 
zmaganiach Mistrzostw Pol-
ski) rozpoczęły przygotowania 
9 sierpnia wspólnym trenin-
giem na boisku wielofunkcyj-
nym przy SP 15 na Piaskowej 
Górze. Od 11 sierpnia cztery 
drużyny znajdują się na obozie 
w pięknej miejscowości Kórnik 
w samym sercu Wielkopolski. 
Ekipa seniorów pierwszy tre-
ning ma już za sobą, obecnie 
skupiamy się nad elementa-
mi wytrzymałości i budowa-
nia siły. Przed nami 6 tygodni 
ostrej pracy.

Czy nadal będzie Pan peł-
nił funkcję trenera wałbrzy-
skiego siatkarskiego Chełm-
ca? Jakie wyzwania stawia 
Pan przed sobą i zawodnika-
mi w nowym sezonie?

Od dwóch sezonów razem 
z Januszem Ignaczakiem pro-
wadzimy seniorskie drużyny 
(MKS Aqua-Zdrój oraz KPS 
Chełmiec) i świetnie się uzu-
pełniamy. W nadchodzących 
rozgrywkach ponownie na 
ławce trenerskiej kibice będą 
mogli zobaczyć trenerski duet 
Kurzawiński / Ignaczak. Udało 
się skompletować na ten se-
zon nowy zespół składający 
się z ambitnych zawodników, 
ale również młodzieży. 

Gdzie odbywały się po-
szukiwania młodych ta-
lentów, by włączyć ich do 
pierwszego zespołu? Kogo 
już nie zobaczymy na boisku 
z poprzedniego sezonu?

Do zespołu dołączyło 
trzech wciąż młodych, ale już 
doświadczonych zawodników 
(Adam Michalski, Piotr Trze-
ciak, Artur Sławnikowski), któ-
rzy nie tylko uzupełnią straty 
(Maciej Leński), ale wydatnie 
wzmocnią siłę ognia i „zała-
tają dziury” znane nam z po-

przedniego sezonu. Talentów 
nie brakuje w Wałbrzychu, w 
związku ze świetnymi wyni-
kami naszych drużyn młodzie-
żowych w zbliżających się roz-
grywkach na stałe w zespole 
seniorskim włączonych bę-
dzie 6 młodzieżowców. Co do 
odejść - jak już wspomniałem 
na początku - na parkiecie nie 
zobaczymy Maćka Leńskie-
go, który zamienił sportowy 
strój zawodnika na uniform 
trenerski, obejmując zespół 
II-ligowych siatkarek Polonii 
Świdnica. Jestem mu ogrom-
nie wdzięczny za dotychcza-
sową współpracę i z pewnoś-
cią wszyscy będziemy trzymać 
kciuki za powodzenie w roli 
trenera.

Gdzie będą rozgrywane 
mecze w Wałbrzychu i jak 
można kupić bilety? Czy są 
również dostępne karnety 
na cały sezon?

Mecze w roli gospodarza 
będziemy rozgrywać w kulto-
wej Hali Mistrzów, pamiętają-
cej m.in. MP koszykarzy z 88 
roku czy występy w europej-
skich pucharach Chełmca z 
93 r. - w gronie Zarządu Klubu 
ustaliliśmy, że w zbliżających 
rozgrywkach wstęp na mecze 
będzie bezpłatny, aby zachę-
cić jak największą ilość osób 
do uczestniczenia w wydarze-
niach sportowych po tak trud-
nym okresie pandemicznym. 
Chcemy razem z naszymi ki-
bicami serwować tylko pozy-
tywne emocje!

18 września odbędzie się 
turniej siatkówki, w którym 
zagra Chełmiec. Co to za tur-
niej?

W planach przygotowaw-
czych mamy 3 turnieje (4 
września w Hradcu Kralo-
ve, 11 września w Żaganiu, 
18 września w Wałbrzychu). 
Właśnie ostatnia z wymienio-
nych dat będzie prawdziwym 
siatkarskim świętem, bowiem 
w tym dniu, oprócz zmagań 
seniorskich (Hala Mistrzów - 
Bielawianka Bielawa, Sobieski 
Żagań) zaprezentują się rów-
nież nasze ekipy młodzieżo-
we (młodzik, junior młodszy, 
junior starszy - Hala Aqua-
-Zdrój). Jeżeli dodamy do tego 
również młodzieżowy między-
narodowy turniej siatkówki, 
który odbędzie się 28 sierpnia 
w Aqua-Zdrój, możemy śmiało 
mówić o Wałbrzychu jako sto-
licy dolnośląskiej siatkówki. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
27OC 25OC 26OC 23OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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Od 19 lat razem z Wami...

sekund
Głuszyca
Wspaniały koncert
W Głuszycy w ramach Sude-
ckiego Forum Inicjatyw zorga-
nizowany został patriotyczny 
koncert z udziałem wielu arty-
stów, w tym muzyków z Orkie-
stry Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. Wystąpili 
m.in. Mateusz Ziółko, Marta 
Wilk, Andrzej Lichosyt, Mar-
cin Jajkiewicz, Wiktoria i Zuzia 
Jajkiewicz, Wiktoria Węgrzyn, 
Sylwia Banasik-Smulska, Jakub 
Oczkowski. Prowadzący wy-
darzenie to Conrado Moreno i 
Dariusz Stańczuk. Wejściówką 
na koncert była zakupiona ce-
giełka.

Powiat wałbrzyski
Na haju
Dwie osoby zatrzymali pod-
czas minionego weekendu za 
posiadanie środków psycho-
tropowych w postaci amfeta-
miny policjanci z Wałbrzycha 
oraz powiatu wałbrzyskiego. 
Pierwszy z mężczyzn trafił w 
ręce funkcjonariuszy z Głu-
szycy, a drugi dzielnicowych 
pierwszego komisariatu. Obaj 
mężczyźni staną teraz przed 
sądem. Za posiadanie środ-
ków zabronionych prawem 
wg ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii podejrzanym grozi 
teraz kara pozbawienia wolno-
ści do trzech lat.

Boguszów - Gorce
Kolejny dzwon
W niedzielę wieczorem na 
wyjeździe z Boguszowa-Gorc 
w kierunku Czarnego Boru 
doszło do poważnie wygląda-
jącego zdarzenia drogowego. 
Około godziny 18:00, w wyni-
ku niezachowania bezpiecznej 
odległości od poprzedzające-
go pojazdu, kierujący samo-
chodem osobowym dopro-
wadził do kolizji drogowej, 
wjeżdżając swoim pojazdem w 
tył poprzedzającego samocho-
du osobowego. Siła uderzenia 
była tak duża, że prowadzony 
przez pokrzywdzonego pojazd 
dodatkowo wypadł z drogi. Na 
szczęście uczestnikom zdarze-
nia nic poważnego się nie sta-
ło. Za popełnione wykroczenie 
sprawca został ukarany man-
datem karnym.

Głuszyca
Kasa na odwiert
Środki finansowe z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
na rozwój geotermii trafią do 
Głuszycy, która znalazła się w 
gronie piętnastu gmin. Według 
oszacowań projekt wart jest 
blisko 230 milionów złotych, z 
czego Głuszyca dostanie blisko 
15,5 miliona. Jak wynika z in-
formacji, Głuszyca chce doko-
nać odwiertu na głębokość po-
nad dwóch kilometrów. Warto 
nadmienić, że dotarcie do wód 
geotermalnych pozwoli nie 
tylko na rozwój bazy energe-
tycznej czy ciepłowniczej, ale i 
również sportowej oraz rekrea-
cyjno-wypoczynkowej.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Drzewo - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza roślinę wieloletnią 
o wyraźnie wykształconym 
pniu, z którego wyrastają ko-
nary i gałęzie. Słownik ten wy-
jaśnia również, że drzewo to 
także materiał otrzymywany 
ze ściętego drzewa, używa-
ny jako budulec lub opał, ale 
w środowisku muzycznym 
oznacza również grupę instru-
mentów dętych drewnianych. 
Ale żeby bardziej zagłębić się 
w temat drzewa trzeba sięg-
nąć do definicji biologicznej. 
Otóż drzewa należą do grupy 
największych roślin lądowych. 
Drzewa wyróżnia posiadanie 
zdrewniałego pojedynczego 
pędu zwanego pniem lub kil-
ku pędów głównych, a także 
zdrewniałych gałęzi tworzą-
cych koronę. To rośliny wielo-
letnie, okazałe, w większości 
wysokie lub bardzo wysokie. 
Dożywają kilkuset, a nawet 
kilku tysięcy lat w zależności 
od gatunku i miejsca wystę-
powania, co sprawia że na-
leżą do jednych z najdłużej 
żyjących organizmów na Zie-
mi. Największe występujące 
obecnie drzewa to sekwoje 
i mamutowce z zachodnich 
wybrzeży Ameryki Północnej 
oraz eukaliptusy rosnące w 
Tasmanii. Pierwsze drzewa 
pojawiły się w dewonie, około 
400 milionów lat temu.  Naj-
starsze drzewa występujące 
na terenie Polski to niektóre 
dęby, lipy i cisy, których wiek 
określa się na 800-1200 lat. 
Okazuje się również, że ściąć 
drzewo nie jest tak łatwo. 
Zgodnie z postanowieniami 
ustawy o ochronie przyrody 
jednym z podstawowych in-
strumentów służących ochro-
nie drzew i krzewów rosną-
cych na terenach miast i wsi 
jest obowiązek uzyskania ze-
zwolenia na usunięcie drzew 
lub krzewów, a jego brak skut-
kuje wymierzeniem kar pie-
niężnych za usunięcie drzew 
bez wymaganego zezwolenia. 
Jest jeszcze przykład połącze-
nia drewna i sztuki, rodem z 
Dalekiego Wschodu, ale o tym 
więcej w Temacie Tygodnia.

Redaktor Naczelny
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Bonsai - sztuka zaklęta w drzewku
Zainspirowani zeszłotygodniowym Tematem Tygodnia postanowiliśmy nadal kontynuo-

wać wątek związany z kulturą Dalekiego Wschodu. Jednak tym razem poruszymy zagad-
nienia dotyczące sztuki ogrodnictwa. Niewątpliwie drzewka bonsai to jeden z najbardziej 
charakterystycznych i rozpoznawalnych symboli Japonii.

Zdjęcie tygodnia Wystawa bonsai w Palmiarnii 

REKLAMA R0377/21

Historia drzewka
Okazuje się, że historia 

sztuki bonsai zaczyna się 
w Chinach, jeszcze przed 
naszą erą. Istnieją legendy 
opisujące jej powstanie w 
czasach panowania dynastii 
Han, to jest około 206 p.n.e. 
- 220 rok n.e. Według jednej 
z nich, czarownik, który żył 
wówczas w Chinach, potrafił 
zmniejszyć góry, rzeki, drze-
wa, domy i ludzi do tak ma-
łych rozmiarów, że wszystko 
mieściło się na niedużej tacy. 
Z kolei inna legenda mówi, 
że jeden z cesarzy dynastii 
Han nakazał zbudowanie na 
dziedzińcu swojego pałacu 
miniaturowego krajobra-
zu, ukazującego bogactwo 
i ogrom swojego imperium. 
Natomiast inne źródła po-
dają, że początki bonsai się-
gają IV wieku naszej ery, w 
której pewien chiński poeta 
i urzędnik, po przejściu na 
emeryturę, zaczął hodować 
chryzantemy w płaskich do-
niczkach. Niektórzy zaś da-
tują początek bonsai w cza-
sach dynastii Tang - około 
200 lat później. Dowodem 
na to mogą być dwa obra-
zy znalezione w grobowcu 
księcia z dynastii Tang, panu-
jącej w latach 618-907 n.e. , 
na których widać służących, 
niosących miniaturowe kra-
jobrazy oraz donicę z drze-
wem. Jednak najważniejszy 
jest fakt, że chociaż sztuka 
bonsai powstała w Chinach, 
to jej prawdziwy rozkwit 
rozpoczął się, kiedy trafiła 
dzięki buddyjskim mnichom 

do Japonii. Otóż około roku 
700 n.e. Chińczycy tworzy-
li sztukę „pun-sai”, używa-
jąc specjalnych technik do 
uprawy małych drzewek w 
pojemnikach. Jak podają 
źródła, pierwotnie sztuką 
"pun-sai" zajmowała się wy-
łącznie elita społeczeństwa. 
Miniaturowe drzewka two-
rzone z rodzimych gatunków 
roślin rozprzestrzeniały się w 
Chinach jako luksusowe pre-
zenty. W okresie Kamakura, 
w którym Japonia przyjęła 
większość chińskich znaków 
towarowych, sztuka uprawy 
drzew w pojemnikach zosta-
ła wprowadzona do Japonii. 
Tam została udoskonalona, 
na co wpływ miała tamtejsza 
kultura oraz buddyjski zen. 
Przez wiele wieków sztuka 
bonsai nie wychodziła poza 
granice Azji. Można powie-
dzieć, że dopiero od niedaw-
na rozprzestrzeniła się na 
inne kontynenty.

Co to jest bonsai?
Słowo “bon-sai” bywa czę-

sto błędnie pisane jako “bon-
zai” czy “banzai”. Bonsai to 
japońskie określenie, które 
w dosłownym tłumaczeniu 
oznacza “roślina w pojemni-
ku”. Najczęściej spotykane 
drzewka bonsai o wysokości 
ok. 1m nie są genetycznie 
zminiaturyzowanymi roślina-
mi (chociaż łatwiej stworzyć 
dobrą kompozycje z rośliny 
o naturalnie mniejszych liś-
ciach). W rzeczywistości, każ-
dy gatunek rośliny, który wy-
twarza zdrewniałe łodygi, ma 

pień i gałęzie, znosi uprawę 
w pojemniku (ograniczenie 
wzrostu korzeni i dostępu do 
składników pokarmowych), a 
jego liście są małe lub redu-

kowalne, może być wykorzy-
stany do tworzenia bonsai. 
Techniki takie jak uszczyki-
wanie świeczek, przycina-
nie i drutowanie gałęzi oraz 
ostrożne zmniejszanie (ale 
nie całkowite zatrzymanie) 
nawożenia są wykorzysty-
wane w celu ograniczenia i 
przekierowywania wzrostu.

Różne style
Okazuje się w praktyce, że 

proces formowania drzewka 
trwa minimum kilkanaście 
lat i nigdy się nie kończy. 
Warto podkreślić, że drzewa 
są żywe, stale ewoluują i tyl-
ko od ich opiekunów zależy, 
jak będą wyglądały. Pielęg-
nacja, poza podstawowym 
podlewaniem i nawożeniem, 
opiera się przede wszystkim 
na kontrolowaniu wzrostu 
drzewa, przycinaniu i formo-
waniu. W tym celu bonsaiści 
posługują się drutem, który 
owijają wokół gałęzi, nadając 
im określony kształt i kieru-
nek. W zależności od ułoże-
nia pnia i korony, wyróżnia 
się różne style bonsai, z któ-
rych każdy kieruje się innymi 
zasadami.

Gdzie uprawiać?
W zależności od tego, jaki 

gatunek zostanie poddany 
formowaniu, drzewka moż-
na uprawiać w domach albo 
na zewnątrz. Jeśli właściciel 
zdecyduje się na egzotycz-
ne drzewo, łatwiej zapewni 
mu odpowiednie warunki w 
pomieszczeniu, natomiast 
wybierając rodzime gatunki, 
np. sosny, dęby, cisy, śmiało 
można je sadzić w ogrodzie 
i tam prowadzić wszystkie 
zabiegi związane z kształto-
waniem i pielęgnacją bonsai. 
Specjaliści z branży nie ukry-
wają, że zminiaturyzowane 
drzewka są modnym akcen-
tem w aranżacji zieleni.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
www.wynalazki.andrej.edu.

pl/
www.deluxe.trojmiasto.pl/

www.bonsaiempire.pl/
www.oyakata.com.pl/

www.homebook.pl/
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Forum Ekonomiczne w Karpaczu
- szansa dla przedsiębiorców i mieszkańców regionu

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Forum Ekonomiczne 
to największa w naszej 
części Europy platforma 
spotkań, gdzie dyskutuje 
się o bezpieczeństwie, 
perspektywach rozwo-
ju gospodarczego czy 
współczesnych wyzwa-
niach. Konferencja od 
tego roku na stałe prze-
niosła się z Krynicy Zdroju 
do Karpacza. Najbliższa, 
już XXX, edycja wydarze-
nia odbędzie się w ter-
minie 7-9 września pod 
hasłem „Europa w poszu-
kiwaniu przywództwa”. 
Dzięki organizacji Forum 
Ekonomicznego, region 
zyska jeszcze lepszą roz-
poznawalność, na czym 
skorzystają mieszkańcy 
oraz przedsiębiorcy z Dol-
nego Śląska.

Impreza ze względu na swo-
ją wielkość i rangę często przez 
dziennikarzy nazywana jest Pol-
skim Davos. Każdego roku bie-
rze w niej udział nawet 6 tysię-
cy osób, w tym przedstawiciele 
największych mediów z kraju 
i zagranicy. Przez trzydzieści 
lat w konferencji uczestniczyli 
premierzy i prezydenci państw 
europejskich, osobistości ze 
świata biznesu, nauki czy kul-
tury, międzynarodowi politycy, 
członkowie Komisji Europej-
skiej. W Forum Ekonomicznym 
brali udział goście nie tylko 
z Polski i Europy, ale także USA 
czy Azji Centralnej.

- Forum Ekonomiczne trafiło 
na Dolny Śląsk nieprzypadkowo. 
Jesteśmy jednym z najdynamicz-
niej rozwijających się regionów 
w Europie, a w konkursie na or-
ganizację tej prestiżowej konfe-
rencji pokonaliśmy Małopolskę, 
Wielkopolskę i województwo za-
chodniopomorskie. Dolny Śląsk 
od lat doskonale się rozwija oraz 
buduje swoją pozycję regionu 
nowoczesnego, innowacyjnego 
i otwartego. To idealne miejsce 
do przeprowadzenia tak ważne-
go wydarzenia – mówi Cezary 
Przybylski, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Pomysłodawcą i organiza-
torem wydarzenia od począt-
ku jego istnienia jest fundacja 
Instytut Studiów Wschodnich. 
Ofertę przeprowadzenia kon-

ferencji w naszym regionie 
złożyły wspólnie Samorząd 
Województwa Dolnośląskiego 
(główny partner), Miasto Kar-
pacz i Miasto Wrocław. 

Korzyści z  Forum Eko-
nomicznego w  Karpaczu 
będą ogromne

Na organizacji Forum Ekono-
micznego w Karpaczu skorzysta 
cały region, a przede wszyst-
kim miejscowi przedsiębiorcy 
z branży turystycznej. Oszaco-
wano, że we wcześniejszych 
latach właściciele lokalnych 
hoteli, restauracji czy sklepów 
zarabiali przez trzy dni trwania 
imprezy dodatkowo około 6 
mln zł, z czego 4 mln było zy-
skiem hoteli i pensjonatów.

Każda edycja Forum Eko-
nomicznego przyciąga media 
o krajowym oraz międzynaro-
dowym zasięgu. Podczas trwa-
nia konferencji może powstać 
o niej nawet 15 tysięcy publi-
kacji. W każdej audycji czy ar-

tykule pojawią się informacje 
o Dolnym Śląsku i Karpaczu, 
dzięki czemu region zyska jesz-
cze szerszą rozpoznawalność, 
która z kolei z pewnością wpły-
nie na wzrost zainteresowania 
wśród turystów i inwestorów.

- Pozyskanie tak prestiżowej 
imprezy, jak Forum Ekonomicz-
ne, jest niebywałą okazją do pro-
mocji naszego regionu. Forum 
w Karpaczu to zastrzyk finanso-
wy dla turystyki, ale także okazja 
do pokazania naszego poten-
cjału gościom, których w tym 
wydarzeniu będzie uczestniczyło 
aż kilka tysięcy. Długofalowym 
skutkiem organizacji tak presti-
żowej konferencji, z pewnością 
będzie wzrost zainteresowania 
Dolnym Śląskiem wśród tury-
stów oraz przyszłych inwestorów. 
Bezpośrednio skorzystają na tym 
mieszkańcy województwa, po-
nieważ powstaną nowe miejsca 
pracy, a komfort ich życia z pew-
nością się poprawi – mówi Ewe-
lina Szydłowska – Kędziera – 

radna Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

Forum ekonomiczne – 
wiele dyskusji i wypraco-
wanych rozwiązań

Podczas każdej edycji Fo-
rum Ekonomicznego odbywa 
się szereg paneli dyskusyjnych. 
Eksperci z danej dziedziny, 
politycy i samorządowcy dys-
kutują o aktualnych proble-
mach współczesnego świata, 
bezpieczeństwie, rozwoju go-
spodarczym, czy czekających 
nas w przyszłości wyzwaniach. 
W tym roku punktem wyjścia 
do określenia tematyki po-
szczególnych paneli jest 16 
ścieżek programowych, w tym: 
Biznes i Zarządzanie, Europa 
i Świat, Forum Bezpieczeństwa, 
Forum Eksportu, Forum Ochro-
ny Zdrowia, Makroekonomia, 
Media i Komunikacja, Nowa 
Gospodarka, czy Zrównoważo-
ny Rozwój.

W wydarzeniu weźmie udział 
36 małych i średnich firm z wo-
jewództwa w ramach projektu 
Dolnośląskie Innovation Ro-
cket. Będą one miały okazję, 
aby zaprezentować swój profil 
i nawiązać kontakty z innymi 
przedsiębiorcami z kraju i za-
granicy. Z Forum Ekonomicz-
nym w Karpaczu współpracują 
także wyższe uczelnie z Wroc-
ławia, Jeleniej Góry, Legnicy 
i Wałbrzycha.

Ważne Forum w pięk-
nym Karpaczu na Dolnym 
Śląsku

Karpacz nazywany jest tu-
rystyczną stolicą Dolnego Ślą-
ska. Nic dziwnego, ponieważ 
to piękne, urokliwe miastecz-
ko ze wspaniałą panoramą na 
Karkonosze wraz z ich najwyż-
szym szczytem, czyli Śnieżką. 
Każdego roku odwiedza go pół 
miliona turystów z kraju i za-
granicy. Karpacz posiada wiele 
hoteli, apartamentów, pensjo-
natów czy willi, w których będą 
się mogli zatrzymać uczestnicy 
Forum Ekonomicznego. Głów-
ny obiekt, gdzie rozegrają się 
najważniejsze wydarzenia tej 
edycji konferencji oraz część 
debat tematycznych, to Hotel 
Gołębiewski. 

Podczas trwania wydarzenia 
wręczone zostaną nagrody Fo-
rum Ekonomicznego w nastę-
pujących kategoriach: Człowiek 
Roku, Firma Roku, Organizacja 
Pozarządowa Europy Środko-
wo – Wschodniej oraz Nagroda 
Specjalna Forum Ekonomicz-
nego. To ostatnie wyróżnienie 
w ubiegłym roku otrzymała 
liderka białoruskiej opozycji, 
Swietłana Cichanouska, którą 
na scenie przywitano gorącymi 
owacjami.
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Studio Espresso gościło w restauracji Sowia Grapa w Rzeczce

z dziennikarzem, youtuberem, autorem książek historycznych
i fascynatem przeszłości rozmawiał Paweł Szpur

 z Łukaszem Kazkiem

Oglądnij pełen wywiad

Byłeś naszym gościem trzy 
lata temu, ale niesamowite 
jest to jak umówiliśmy się na 
spotkanie...Ja zwróciłem się 
do Ciebie przez komunikator 
z prośbą o wywiad i... co się 
wówczas stało?

A ja wcześniej, dosłownie trzy 
minuty przed, miałem Tygodnik 
30 minut, bo dostałem go na 
skrzyżowaniu koło Strefy Ekono-
micznej i -patrzę - Studio Espres-
so. Myślę sobie: trzy lata minęły 
jak byłem gościem wywiadu. I w 
tym momencie dostaję od Cie-
bie komunikat o następującej 
treści: „Co byś powiedział jak by-
śmy spotkali się na wywiadzie?”. 
Takie zrządzenie losu i oto jeste-
śmy w restauracji Sowia Grapa w 
Górach Sowich.

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym, co robiłeś przez 
trzy lata, powiem Ci, że jako 
mieszkaniec regionu jestem 
z Ciebie bardzo dumny. Oglą-
dam mój ulubiony program 
motoryzacyjny, oglądam 
„Kwatery Hitlera” i proszę - je-
steś Ty jako prowadzący. Nie 
boisz się określenia „Woło-
szański XXI wieku”?

My jesteśmy całkowicie inni. 
Gdybym był taki sam jak Bogu-
sław, to byłoby przecież  nudne, 
bo ludzie nie oczekują takiego 
samego człowieka. Oczekują in-
nego i ja jestem inny, i Bogusław 
jest inny. Ta inność powoduje, że 
On ma swoich fanów i ja mam 
swoich fanów. My z Bogusławem 
współpracowaliśmy przy pro-

dukcji serialu „Skarby III Rzeszy”. 
To był 2012 rok i między innymi 
w tym rejonie ten serial był krę-
cony. „Kwatery Hitlera” to nowy 
serial, ponieważ to produkcja z 
2019 roku z „Discovery Canal +”. 
10 odcinków, każdy po 45 minut, 
ułożone chronologicznie. Od po-
czątku Hitler chciał zawsze do-
wodzić tam, gdzie coś się działo, 
by być bardzo blisko. Twierdził, 
że I wojna światowa została 
przegrana bo sztab był daleko, 
a nie przy żołnierzach, przy fron-
cie. Pierwsza kwatera gdzie? W 
Obersalzbergu, bo toczyła się 
walka o Monachium, tam roz-
kwitł narodowo socjalistyczny 
byt. Pociągiem America objechał 
kampanię wrześniową.

Czy kiedy zaczynałeś swo-
ją przygodę z historią, (dzięki 
dziadkowi) zdawałeś sobie 
sprawę, że zaprowadzi Cię ona 
do miejsca, w którym dziś je-
steś?

Po części tak, ale staram się 
odpoczywać od niej,zajmuje się 
mroczna i dramatyczna prze-
szłością a  przecież nie cały czas 
człowiek historią żyje. Jak wsta-
wiłem zdjęcia, że jestem teraz w 
Górach Sowich to wszyscy pytali 
się, jaki będę kręcił odcinek? Jak 
byłem w Jeleniej Górze na kawie, 
to pytali, czy powstanie odcinek 
o Jeleniej Górze. Nie,tylko  od-
cinkami się żyje (śmiech). Poje-
chałem napić się kawy w moim 
ulubionym mieście. Historia jest 
częścią życia, ale nie  nie w każ-

dym dniu nie wariuję z jej powo-
du.

Świetny kanał powstał na 
You Tube „History Hiking”. Jak 
to tłumaczyć? Odkrywanie hi-
storii, ukryta historia?

Wędrówka, wspinaczka  w po-
szukiwaniu śladów przeszłości. 

Skąd taki pomysł? Bo kanał 
przyciąga tych, którzy na co 
dzień nie interesują się histo-
rią, i nie zdawali sobie sprawy 
z tego, jakich ciekawych rze-
czy można się dowiedzieć.

Pomysł zrodził się u moje-
go przyjaciela, Mateusza Kudły, 
którego pozdrawiam. On jest 
oczywiście młodszy ode mnie o 
ponad 10 lat.

„Ludzie z klisz”
Tak - dokładnie, był reżyserem 

tego obrazu. On właśnie wpadł 
na pomysł, żeby zrobić kanał 
„History Hiking”. Któregoś razu 
powiedział, że teraz będziemy 
kręcili takie odcinki, wymyślił 
nazwę ze swoją dziewczyną, 
Asią Banachowicz. I co wyszło? 
Zatem opowiadam, przytaczam 
wspomnienia, relacje, przeżycia, 
a Mateusz mówi, że jeszcze na 
koniec muszę powiedzieć pew-
na formułkę... . Ale powolutku 
poszło, subskrybujcie, łapka w 
górę, i jakoś zostałem Youtube-
rem. Chociaż cały czas wydaje 
mi się, że nadal jestem Łukaszem 
Kazkiem z Gór Sowich, tu się nic 
nie zmienia w tym temacie.

Ale jak powstają odcinki? 
Skąd czerpiesz inspiracje? Czy 
nadal poszukujesz tematów?

Tak, oczywiście, cały czas ro-
dzą się nowe rzeczy. Kręciliśmy 
w Muzeum Stutthof obozu kon-
centracyjnego. Ja nie miałem 
pojęcia, że w ich archiwach znaj-
dują się rzeczy, które na świat-
ło dzienne nie wychodzą. Na 
przykład akta SS-manów, którzy 
byli w Stutthofie. Na przykład 
akta komendanta Maxa Paule-
go, zbrodniarza, który był przy 
rozstrzelaniu obrońców Pocz-
ty Gdańskiej. Dostałem amulet 
kapo, który rozstrzelał 60 osób. 
Ale ten kapo zakochał się w pol-
skiej więźniarce i zrobił amulet z 
bursztynu i oni ten amulet mają. 
Więc cały czas ta historia się od-
krywa i jej karty, o których nie 
wiedzieliśmy. Ten materiał moż-
na oglądać na naszym kanale. 
Byliśmy kręcić "Powiernika" w 
Budapeszcie, tam otwarto nam 
archiwa i ja zobaczyłem pierw-
szy raz na własne oczy rysunki z 
Gór Sowich węgierskiego Żyda 
Imre Hoolo, i ja mogłem ich do-

tknąć. Myśmy je tu przywieźli i 
one są w walimskich Sztolniach.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tym, jak 
odszukuje świadków II wojny 
światowej. Łukasz Kazek wspo-
mni też o projekcie, który współ-
tworzy „Edukacja przez inspi-
rację". Dowiecie się również, co 
warto jeszcze pokazać w naszym 
regionie turystom. W filmie wy-
stępuje również młody pasjonat 
historii - Karol, który zaprezen-
tował widzom niespodziankę. 
Dlatego zeskanuj kod i oglądaj 
pełen wywiad!

Szybka kolej szybciej
Spółka Centralny Port 

Komunikacyjny podpisa-
ła dzisiaj na dworcu PKP w 
Wałbrzychu umowę z firmą 
BBF na stworzenie studium 
techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowego nowej 
trasy. Wartość zadania to 
15,1 miliona złotych netto.

-Bez wątpienia podpisanie tej 
umowy to ważny krok do rozwi-
jania infrastruktury na Dolnym 
Śląsku, a szerzej oczywiście rów-
nież w kontekście całej Polski. 
Chciałbym podkreślić, że dla 
południa Dolnego Śląska tego 
rodzaju inwestycje są kluczowe 
do tego, abyśmy otworzyli się 
nie tylko na region, ale i na cały 
kraj – dodaje Michał Dworczyk, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. - Jednym z naszych 
priorytetów jest walka z wyklu-
czeniem komunikacyjnym w 
regionie, dlatego bardzo ważne 

są dla nas wszelkie inwestycje 
w rozwój siatki połączeń kole-
jowych na Dolnym Śląsku. Dzię-
ki nim mieszkańcy będą mogli 
podróżować szybko, wygodnie 
i bezpiecznie. Równocześnie też 
samorząd województwa przej-
muje od PKP SA wiele nieużywa-
nych, często od kilkudziesięciu 
lat, linii kolejowych, które teraz 
sukcesywnie modernizujemy i 
uruchamiamy na nich nowe po-
łączenia. Inwestujemy również w 
nowoczesny i ekologiczny tabor 
kolejowy – mówi Cezary Przy-
bylski, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego. Zadaniami wy-
konawcy wynikającymi z podpi-
sanego dzisiaj kontraktu będzie 
wskazanie rekomendowanego 
przebiegu linii kolejowej, dostar-
czenie prognozy ruchu i analiz 
(m.in. technicznej, środowisko-
wej i wielokryterialnej), a także 
przygotowanie dokumentacji 
inżynierskiej i mapy do celów 

projektowych. Dla tego odcin-
ka od ubiegłego roku trwają też 
wymagane prawem inwentary-
zacje przyrodnicze. Projekt jest 
przykładem międzynarodowej 
współpracy kolejowych inwe-
storów w sąsiednich krajach w 
ramach międzynarodowego ko-
rytarza europejskiej sieci TEN-T. 
Docelowo, polska inwestycja zo-
stanie połączona z czeską, która 
jest przygotowywana przez na-
szych południowych sąsiadów.

Red./ UMWD
Fot. UMWD
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Od 19 lat razem z Wami...

Parking podleje kwiaty?!
Śródmieście samowy-

starczalne w wodę dla kwia-
tów? Wygląda na to, że tak! 
Jak? Otóż wszystko związa-
ne jest z kolejnym etapem 
rewitalizacji wałbrzyskiego 
Śródmieścia. Trwa remont 
placu po wyburzonym przy 
ulicy Kilińskiego budynku. 
Zaplanowano tam powięk-
szenie parkingu dla samo-
chodów.

Poza miejscami postojowymi 
znajdzie się tam również skwer 
rekreacyjny z ławeczkami, ścież-

ką do spaceru i miejscem zabaw 
dla dzieci. Największą zaletą pla-
cu jest jednak zbiornik na wodę 
deszczową, który zamontowano 
pod powierzchnią. Zbiornik ma 
powierzchnię około 80 metrów 
sześciennych i ma w całości za-
pewnić wodę dla kwiatów w 
dzielnicy. Jeśli patent się spraw-
dzi, może takich zbiorników po-
wstanie więcej. 

Koszt inwestycji wyniesie nie-
co ponad 4 miliony złotych.

JZ

Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej złożył rezygnację

Artur Siennicki, obecny 
Prezes Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, złożył rezygnację ze 
stanowiska. Swoją funkcję 
sprawował około rok czasu. 
Rezygnacja oznacza rów-
nież to, że nie otrzyma od-
prawy. Według szefa spółki 
powodem odejścia jest na-
ruszenie dóbr osobistych.

W związku z rezygnacją Prezes 
Siennicki wystosował obszerne 
oświadczenie do mediów, któ-
re opublikowaliśmy w pełni na 
łamach naszych stron interne-
towych. Czytamy w nim między 
innymi, że - z dużym zaangażo-
waniem podjąłem się zarządza-
nia Spółką WSSE „INVEST-PARK”. 
Od pierwszego dnia pracy pod-
szedłem do niej z wielkim pro-
fesjonalizmem. I trudno się z 
tym faktem nie zgodzić. Otóż 
przez ostatnie 12 miesięcy m.in. 
wprowadzono tajemnicę przed-
siębiorstwa i nową procedurę 
sponsoringu, wdrażanie elektro-
nicznego obiegu dokumentów 
i wystawianie elektroniczne fak-
tur. Stworzona została Akademia 
Lidera oraz Centrum Szkoleniowe 
Przemysłu 4.0, które będzie prze-
mysłowym sercem Wałbrzycha. 
Centrum zostanie wyposażone 

w modelową linię produkcyj-
ną odpowiadającą standardom 
przemysłu 4.0 oraz w techno-
logię wirtualnej rzeczywistości. 
Spółka kontynuuje budowę 7 
hal produkcyjnych, największej 
inwestycji Spółki od czasu jej 
powstania. Zarząd przygotował 
nowy schemat organizacyjny 
WSSE „INVEST-PARK”, zgodnie z 
procesami, które przebiegają w 
Spółce. Cykl konferencji ,,Stre-
fa w każdej gminie - Inwestor w 
każdej gminie” ożywił współpra-
cę samorządów ze Strefą. Jeszcze 
w maju, tylko 46% gmin z terenu 
WSSE „INVEST-PARK” posiadało 
podpisane porozumienia ze Stre-
fą o współpracy, a dzisiaj jest to 
poziom 90% - czytamy również 
w oświadczeniu. Prezes w pismie 
zaznacza również powody dla 
których rezygnuje. - Obecnie zo-
stały naruszone moje dobra oso-
biste i nie mogę pozwolić, aby 
zdarzenie to było wykorzystywa-
ne przez środowiska polityczne i 
medialne do ich partykularnych 
celów, a ataki na mnie i mani-
pulacje stały się nieczystą, bez-
kompromisową walką. Działania 
wymierzone w moją osobę do-
tykają nie tylko mnie osobiście. 
Informacje te wpływają na wize-
runek Spółki, komfort pracy zało-
gi, a także uderzają w najbliższe 

mi osoby. Zamieszanie medialne 
jest niewątpliwie próbą przykry-
cia najlepszych od 7 lat wyników, 
które osiągnęła w tym roku Spół-
ka, a także próbą zahamowania 
zmian organizacyjnych, które 
rozpoczął wprowadzać Zarząd - 
dowiadujemy się z treści.

Z uwagi na fakt, że obecny 
skład Zarządu jest niekompletny 
i moja natychmiastowa rezyg-
nacja spowodowałaby pozosta-
wienie w składzie Zarządu tylko 
jednego członka, co z pewnoś-
cią wpłynęłoby negatywnie na 
ciągłość funkcjonowania przed-
siębiorstwa, podjąłem decyzję o 
złożeniu rezygnacji z pełnienia 
funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze 
skutkiem na dzień 20 września 
2021 roku. Czuję się zobowiązany 
dochować należytej staranności i 
nadal dbać o dobro Spółki, dając 
Radzie Nadzorczej 5-tygodniowy 
okres na uzupełnienie składu Za-
rządu - dodaje Siennicki.

Red./PAS

Protest przeciw odwołaniu Dyrektora Specjalistycznego 
Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Szanowni Mieszkańcy! Jako członek Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfre-
da Sokołowskiego w Wałbrzychu,a także radny Rady Miejskiej Wałbrzycha wystąpiłem w dniu 
17.08.2021 roku z protestem przeciw odwołaniu z funkcji Dyrektora Pani Marioli Dudziak. 

Treść pisma kierowanego do Marszałka Województwa Dolnośląskiego zamieszczam poniżej. 

Szanowny Panie Marszałku,
sprawa dotyczy odwołania Pani M. Dudziak z funkcji Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfre-

da Sokołowskiego w Wałbrzychu.
 Jako członek Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wał-

brzychu stanowczo wnoszę protest przeciwko odwołaniu z funkcji Dyrektora Pani Marioli Dudziak. Jedno-
cześnie oczekuję przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Szpitala.

 Jako członek Rady Społecznej o sprawie dowiedziałem się z mediów, będąc na urlopie. Nie byłem 
informowany bezpośrednio o odwołaniu Pani Dyrektor ze stanowiska.

Rada Społeczna Szpitala na spotkaniach nie była również informowana o sprawie podjęcia próby utwo-
rzenia uruchomienia Centrum Zdrowia Psychicznego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Wg pub-
licznych wyjaśnień środowiska psychiatrów przyczyną braku realizacji tego projektu jest brak zgody pod-
miotów niepublicznych. Szpital dobrze realizuje swoje zadania, podejmuje projekty rozwijające   ważne 
dziedziny  ochrony zdrowia mieszkańców Subregionu Wałbrzyskiego. Dobrym przykładem jest podjęcie 
inicjatywy budowy pawilonu  Oddziału Hematologii przy ulicy Sokołowskiego 4. Budowę tą zaopiniowała 
pozytywnie Rada Społeczna Szpitala na ostatnim posiedzeniu. Ze względu na brak decyzji Urzędu Marszał-
kowskiego o finansowaniu tego projektu Urząd Miejski w Wałbrzychu i Prezydent Wałbrzycha podjęli takie 
zobowiązanie.

 Jako członek Rady Społecznej pracę Pani Dyrektor oceniam pozytywnie. Warto wspomnieć, że 
Pani M. Dudziak pracuje w szpitalu 35 lat, a funkcję dyrektora pełni ponad 16 lat. Przez wszystkie te lata, w 
mojej ocenie, była bardzo dobrym dyrektorem, dbającym w szczególności o interes placówki, jej rozwój 
i zdrowie mieszkańców Wałbrzycha. Warto wspomnieć, że bilans roczny placówki w ostatnich latach był 
dodatni, mimo braku realnego wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

 Po Państwa decyzji o odwołaniu Pani M. Dudziak z funkcji dyrektora w Wałbrzychu, podniosła  
się fala protestów, będących głosem nie tylko personelu, ale również lokalnego spo-
łeczeństwa, ponieważ szpital ten jest jedną z najważniejszych placówek leczniczych w 
regionie.

 Dlatego wnoszę o rozpatrzenie mojego protestu przeciwko odwołaniu z funk-
cji dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu i 
przywrócenie  Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Szpitala. 

Anatol Szpur

Czas na mecz brydża
Już w niedzielę 22 sierp-

nia 2021 roku rozegrany 
zostanie mecz brydżowy 
(baraż) w ramach rozgry-
wek II-ej ligi pomiędzy CKR 
Wschowa a drużyną Świdni-
cko-Wałbrzyskiego Stowa-
rzyszenia Brydża Sportowe-
go „Chełmiec – Termet”.

Przypominamy, że brydż to 
logiczna gra karciana, w której 
bierze udział czterech graczy 
tworzących dwie rywalizujące ze 
sobą pary. Do gry używana jest 
standardowa talia 52 kart. Gracze 
stanowiący parę siedzą naprze-
ciwko siebie. Każda para stara się 
uzyskać lepszy wynik punktowy 
od wyniku przeciwników. Gra 
składa się z dwóch odrębnych 
części: licytacji oraz rozgrywki. 
Podczas licytacji gracze dekla-
rują wzięcie pewnej minimalnej 
liczby lew oraz wskazują kolor 

atutowy lub jego brak, a najwyż-
sza deklaracja staje się kontrak-
tem ostatecznym, z którego trze-
ba się wywiązać podczas drugiej 
części zwanej rozgrywką. Punkty 
zdobywa para, która deklarowa-
ła kontrakt i go zrealizowała albo 
para przeciwna, jeśli kontrakt nie 
został zrealizowany. Ponadto, 
w szczególnych przypadkach, 
przyznawane są dodatkowe 
premie punktowe. Istnieje wiele 
odmian brydża, ale zasadnicza 
istota i cele gry nie zmieniają się.      

Chętnych kibiców w imieniu 
organizatorów zapraszają Bog-
dan Leśniak – kapitan drużyny 
i Dorota Barańska -  gospodarz 
i sponsor. Mecz odbędzie się w 
Hotelu „Maria” w Wałbrzychu, ul. 
Wrocławska 134 b od godziny 
9.30 do 21.00 w sali „Mała Mary-
sieńka”.

PAS

Publikację sfinansowano ze środków własnych autora tekstu
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Filip    
Nazwisko:  Brzóska 
Data urodzenia: 9 maja 2003 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: KKW Nexelo Wałbrzych (kolarstwo górskie)
Największy dotychczasowy sukces?
Największym sukcesem jak dotychczas jest wywal-
czone przed kilkunastoma dniami Mistrzostwo Polski 
juniorów w kolarstwie górskim, po które sięgnąłem 
w Boguszowie-Gorcach. Ponadto jako junior młodszy 
dwukrotnie stawałem na podium ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Najpierw, 
w 2018 roku, zdobyłem brązowy, a rok później srebrny medal. Obecnie wraz z ka-
drą Polski przebywam w Serbii i Włoszech. W ubiegłym tygodniu wystartowałem 
w Mistrzostwach Europy, w których zająłem 41. miejsce, a aktualnie uczestniczę w 
Mistrzostwach Świata we Włoszech. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Mam dwóch idoli. Moim kolarskim wzorem do naśladowania jest Nino Schur-
ter. Szwajcar ma w swym dorobku wiele medali Mistrzostw Świata oraz Igrzysk 
Olimpijskich. A drugą osobą, którą jestem zafascynowany, jest doskonale chyba 
wszystkim znany były reprezentant Polski w piłce ręcznej – Karol Bielecki. Między 
innymi dlatego, że przez chwilę również bawiłem się w piłkę ręczną, ale przede 
wszystkim za jego nieustępliwość i ogromną wolę walki. 
Dlaczego kolarstwo górskie?
Moje zainteresowanie kolarstwem górskim zaczęło się dzięki rodzicom, którzy 
namówili mnie na tę dyscyplinę sportu. W tym miejscu również chciałbym wspo-
mnieć pana Tadeusza Daszkiewicza z Nowej Rudy, który tak naprawdę zaraził mnie 
pasją do kolarstwa górskiego. 
Jaki cel chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Pierwszy swój cel już osiągnąłem, bo na swoim koncie mam tytuł Mistrza Polski. 
Udało mi się również wystartować w Mistrzostwach Europy oraz Świata, dlatego 
moim długoterminowym celem jest udział w Igrzyskach Olimpijskich. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Kim jest selekcjoner
kadry narodowej?
Media obiegła parę dni 
temu wiadomość, że dni 
Paulo Sousy na stanowisku 
selekcjonera są policzone. 
Podobno jesienią, po trzech 
kolejnych meczach elimi-
nacji mistrzostw świata zo-
stanie on, już przez nowego 
prezesa PZPN odwołany a 
zdecydowanym faworytem 
do objęcia posady po Por-
tugalczyku jest Rosjanin 
Stanisław Czerczesow. Ta 
sensacyjna informacja zbie-
gła się w czasie z wywiadem 
jakiego udzielił ustępujący 
prezes Zbigniew Boniek, 
w którym podsumowywał 
swoje kadencje. Stwierdził 
też w nim m.in., że Związek 
nie odpowiada za wyniki 
reprezentacji narodowej, 
co w pierwszym momencie 
może przeciętnemu kibico-
wi wydawać się niedorzecz-
ne ale faktycznie - jest to 
prawda. Selekcjoner dostaje 
na zgrupowianie piłkarza, 
który ma za sobą lata szko-
lenia - oczywiście lepszego 
lub gorszego (to temat na 
inną historię), zawodnika, 
ktory przeszedł cały proces 
szkoleniowy i ma określone 
umiejętności techniczne. 
On już dużo lepszy pod tym 
względem nie będzie. Oczy-
wiście, zwłaszcza zawodni-
cy młodsi, mogą jeszcze te 
umiejętności poprawiać, ale 
nie będą piłkarzami diame-
tralnie lepszymi. A selekcjo-
ner może im pomagać się 
doskonalić, stawać piłka-
rzami dojrzalszymi, bardziej 
doświadczonymi taktycznie, 
z lepszą wizją gry, lepszym 
poruszaniem się po boisku. 
Nie jest jednak od uczenia 
ich indywidualnej techniki. 
Po pierwsze, że nie ma na to 
czasu na zgrupowaniach a 
po drugie nie taka jest rola 
selekcjonera. On ma wyciąg-
nąć „maksa” z takiego mate-
riału ludzkiego, jaki ma. A w 
Polsce do kolejnych zmian 
selekcjonerów, faktycznych 
jak i spekulacji w tym te-
macie, podchodzimy tak 
jak byśmy mieli doczekać 
się w końcu tego mityczne-
go zbawcy, który z naszych 
piłkarzy zrobi Messiego, Ro-
naldo czy Chielliniego. Tak 
to nie działa! 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Już w najbliższą niedzielę, ale i w kolejnych dniach sierpnia, zapraszamy na korty w uzdrowisku, które przez cały następny 
tydzień gościć będą uczestników Międzynarodowego Turnieju z cyklu Tennis Europe do lat 12 – Szczawno Open. Z racji nieco 
starszego wieku w imprezie nie weźmie udziału Filip Kosiński, o którego sukcesach również informujemy w naszym tekście. 

Tenisowy szczyt w uzdrowisku

W dniach 22 – 29 sierp-
nia na kortach w pobliskim 
uzdrowisku rozgrywany bę-
dzie Międzynarodowy Turniej 
z cyklu Tennis Europe do lat 

12 – Szczawno Open. Jak infor-
muje KT Szczawno-Zdrój, czyli 
gospodarz zawodów, honoro-
wy patronat nad imprezą objął 
Polski Związek Tenisowy oraz 

Uzdrowiskowa Gmina Szczaw-
no-Zdrój. Dla obu patronów to 
znaczące wydarzenie, gdyż w 
tym roku PZT obchodzi jubile-
usz 100-lecia, podczas miasto 
Szczawno-Zdrój świętuje 800 
lat istnienia. 

Kosiński junior błysnął w 
Podgoricy

Jak wspomnieliśmy, w zbliża-
jących się zawodach zabraknie 
czołowego przedstawiciela klu-
bu – Filipa Kosińskiego, który z 
racji wieku rywalizuje z 14-lat-
kami. Rywalizuje z doskonałym 
skutkiem, czego dowód dał 
podczas sierpniowego wyjazdu 
do czarnogórskiej Podgoricy, 
gdzie przeprowadzono turniej 
cyklu Tennis Europe do lat 14. 
Swój udział w turnieju Kosiński 
junior rozpoczął od singla, w 
którym wywalczył wysokie 3. 
miejsce przegrywając jedynie z 
tenisistą miejscowych – Marco 
Dragovicem, i to po zaciętym 
meczu 7:6, 4:6, 3:6. Z jeszcze 
lepszym wynikiem Filip wystą-
pił w deblu. Grając bowiem w 
parze z Janem Nowackim (Ko-
zerki Grodzisk Mazowiecki) do-
tarł do ścisłego finału, w którym 
polski duet nie dał rady parze 
Stipetic (Chorwacja) – Tomovic 
(Czarnogóra) ulegając 4:6, 1:6. 

Nowy lider wśród amatorów
Informując o kolejnych suk-

cesach reprezentantów klubu 
z uzdrowiska nie możemy po-
minąć milczeniem Amatorskiej 
Ligi Tenisa, która od ponad 20 
lat toczy się w Parku Sobie-
skiego, a w której regularnie 
uczestniczy około 100 zawod-
ników. Za nami trzeci miesiąc 
zmagań, nad którymi również i 
w tym sezonie patronat objęła 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „Invest-Park”. 
Lipiec przyniósł sporą zmianę 
na szczycie klasyfikacji singla, 
gdyż nowym liderem został 
Piotr Pożarski, który przesko-
czył Bartka Malczewskiego, 
trzecią zaś pozycję utrzymał 
Grzegorz Kuzioła. Jeśli chodzi 
rozgrywki debla, to po dwóch 
odsłonach na klasyfikacji znaj-
duje się para Malczewski – Po-
żarski, która wyprzedza duety 
Danaj – Walkowicz oraz Husz-
czo – Huszczo. Warto przy tej 
okazji przypomnieć, iż do wyło-
nienia triumfatorów tegorocz-
nej edycji nie pozostało zbyt 
dużo czasu, gdyż finał zmagań 
amatorów tradycyjnie zaplano-
wano na koniec września.  

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Jak przegrywać, to z najlepszymi 
Od spaceru z czteronożnymi podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu koszykarze Górnika Trans.eu rozpoczęli 

przygotowania do kolejnego sezonu na I-ligowym poziomie. Później było już znacznie bardziej poważnie, gdyż za ekipą trene-
ra Łukasza Grudniewskiego nie tylko dwa tygodnie treningów, ale również kilka sparingów z bardzo wymagającymi rywalami.

W dość nietypowy sposób 
biało-niebiescy rozpoczęli 
przygotowania do wrześ-
niowej inauguracji I ligi. 
Zanim bowiem wałbrzy-
szanie przystąpili do tre-
ningów, wpierw spotkali 
się w Schronisku dla Zwie-
rząt przy ulicy Łokietka, 
aby wraz z kilkoma psami 
udać się na dłuższy spacer. 
Jak się dowiedzieliśmy, to 
przedsmak przyszłej, więk-
szej akcji, która ma zachę-
cić wałbrzyszan do wizyt 
w schronisku i spacerów, a 
może w dalszej perspekty-

wie nawet adopcji czworo-
nogów. 

Zaledwie po kilku dniach 
treningów Bartłomiej Ra-
tajczak i spółka rozegrali 
dwa pierwsze mecze kon-
trolne. W obu przypad-
kach nasi musieli uznać 
wyższość rywali, jednak 
na podkreślenie zasługu-
je fakt, iż przeciwnikami 
Górników były czołowe 
drużyny czeskiej Ekstrakla-
sy z brązowym medalistą 
minionego sezonu – ze-
społem Geosan Kolin na 
czele. Niespodzianki nie 

było również, bo nie mogło 
być, w rozegranym na po-
czątku obecnego tygodnia 
meczu w hali Aqua-Zdroju. 
Wałbrzyszanie podejmo-
wali Enea Zastal BC Zielona 
Góra, czyli pięciokrotnego 
Mistrza Polski, z którym 
mimo wyrównanej pierw-
szej połowy (37:41), osta-
tecznie przegrali 66:91.  

Wyniki spotkań kontrol-
nych Górnika Trans.eu:
BK Pardubice – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 92:60
Górnik Trans.eu: Dymała 
10, Karasevich 9, Malesa 9, 
Cechniak 7, Durski 6, Paw-
lak 6, Pabian 5, Ratajczak, 
3, Zywert 3, Jeziorowski 2, 
Kruszczyński, Jakóbczyk

BC Geosan Kolin – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 97:71

Górnik Trans.eu Wałbrzych 
– Enea Zastal BC Zielona 
Góra 66:91
Górnik Trans.eu: Pawlak 
16, Malesa 14, Pabian 14, 
Cechniak 10, Kruszczyński 
5, Dymała 4, Zywert 2, Dur-
ski 1, Jakóbczyk, Ratajczak, 
Jeziorowski. Trener: Łukasz 
Grudniewski

Plan najbliższych spotkań
18 sierpnia: Górnik Trans.
eu Wałbrzych – BK Decin 
(zakończył się po zamnię-
ciu wydania)
20 sierpnia: Górnik Trans.
eu Wałbrzych – AGH Kra-
ków (zamknięty dla pub-
liczności)
21 sierpnia, godz. 16: Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych – 
USK Praga (sparing tylko 
dla posiadaczy karnetów 
oraz uczestników progra-
mu 1946x75 lecie)
26 – 27 sierpnia: turniej we 
Wrocławiu
3 września, godz. 17: Gór-
nik Trans.eu Wałbrzych – 
KS Pogoń Prudnik (mecz 
odbędzie się w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów)
11 – 12 września: turniej w 
Opolu
17 – 18 września: turniej w 
Opolu 
25 września: Górnik Trans.
eu Wałbrzych – WKK Wroc-
ław (I kolejka I ligi)

fot. użyczone
(Dawid Wojcikowski)

Bartłomiej Nowak 
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Z chmurami za pan brat
Jednym z moich ulubionych 
seriali telewizyjnych jest 
polski twór z dawnych lat 
„Pogranicze w ogniu”. Tam 
w jednym z odcinków ofi-
cer polskiego wywiadu kpi z 
pilota, asa przestworzy, któ-
remu zdarzyło się zakochać 
w niemieckiej dziewczynie. 
Okazało się, że wyciągała 
od niego tajne informacje. 
Czy go kochała? Nie. Nasz 
żołnierz kochał jednak latać, 
pomógł wywiadowi. Sam 
w nagrodę utrzymał swoje 
skrzydła.

Lecąc samolotem na waka-
cje zastanawiałem się, co 
takiego piloci muszą mieć 
w sercu, że kochają to co 
robią. W historii naszego 
lotnictwa mieliśmy nie tyl-
ko wspaniałych żołnierzy, 
ale też sportowców, którzy 
zdobywali laury na najważ-
niejszych zawodach rangi 
mistrzowskiej. Akrobatyczne 
loty szybowcowe, wyścigi na 
orientacje czy takie zakoń-
czone precyzyjnym lądowa-
niem. Często słyszeliśmy o 
naszych bohaterach, którzy 
wiele razy z rzędu stawali 
na najwyższym stopniu po-
dium. Zawsze traktowałem 
to z lekkim przymrużeniem 
oka. Ale…

No właśnie. Tak było do cza-
su, gdy w końcu odważyłem 
się wyruszyć w podróż sa-
molotem. Był to co praw-
da Boeing 737, a nie żadna 
awionetka, czy sportowy 
szybowiec, że o myśliwcu 
już nie wspomnę, ale wra-
żenia zostaną w pamięci na 
lata. I wcale nie chodzi tu o 
widoki z okna, choć trzeba 
przyznać, że te były wyjąt-
kowe. Wyjątkowe były też 
wrażenia oddziaływania fi-
zyki na mój organizm.

Różnica ciśnień. Szum w 
uszach. Żołądek w wielu 
miejscach ciała jednocześ-
nie. NIE. Nie będzie to mój 
ulubiony środek transportu. 
Nabrałem jednak szacunku 
do pilotów. Sportowców. My-
śliwców. Do tych wszystkich 
szaleńców, którzy dopiero 
tam, z chmurami za pan brat, 
czują się jak w domu. Należą 
im się brawa. Medal w lotni-
ctwie, to wielki wyczyn.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Debiut cztery dni po transferze
Dopiero co informowaliśmy o transferze Jakuba Raciniewskiego do Lechii Gdańsk, a wychowanek Górnika Nowe Miasto 

zdążył zadebiutować w barwach nowego klubu na poziomie IV ligi. Pomimo porażki mecz w rezerwach ekstraklasowego 
zespołu, został przez sztab szkoleniowy oceniony pozytywnie.

- Czekamy z ciekawością 
na kolejne występy Casie-
go. Występ po zaledwie 
kilku dniach od oficjalnego 
potwierdzenia transferu i 

pochwała od trenera są dla 
nas dużą radością – mówi 
Sebastian Raciniewski.

Debiut utalentowanego 
bramkarza nastąpił już w 1 
kolejce IV ligi Pomorskie-
go Związku Piłki Nożnej. 
Rywalem rezerw Lechii 
był tego dnia Grom Nowy 
Staw. Drużyna Gromu wy-
grała 3:2.

- Nieznacznie i trochę pe-
chowo przegrały na inau-
gurację rozgrywek IV ligi 
rezerwy Lechii Gdańsk. Na-
sza młoda drużyna wspar-
ta zawodnikami pierwszej 
drużyny - Łukaszem Zja-
wińskim i Egzonem Kryeziu 
oraz świeżo pozyskanym z 
Wałbrzycha bramkarzem 
Jakubem Raciniewskim 
walczyła dzielnie i zda-

niem obserwatorów, wcale 
nie była gorsza – piszą na 
swojej stronie przedstawi-
ciele klubu z Gdańska.

Jeżeli trenerzy nie posta-
nowią inaczej, szansę na 
kolejny występ w barwach 
nowej drużyny Jakub bę-
dzie miał już 21 sierpnia 
w meczu Centralnej Ligi 
Juniorów U-17, przeciwko 
Lechowi Poznań. Być może 
jednak Casi ponownie za-
gra w barwach IV ligowych 
rezerw przeciwko Bytovii 
Bytów. 

fot. użyczone.
JZ

-Przez pierwsze 5 dni nasza 
praca na obozie treningowym 
w Borowicach polegać będzie 
głównie na pracy z piłkami i 
odbudowie tego, co wypra-
cowaliśmy zimą. Dużo też 
będziemy pracować nad ko-
ordynacją, ale spore znacze-
nia będą miały też ćwiczenia 
stabilizacji – mówi trener Mi-
rosław Furmaniak.

Zespół trenuje 4 razy 
dziennie. W trakcie przygo-
towań rozegra też kilka gier 
kontrolnych. Swój obóz przy-
gotowawczy do sezonu nad 
morzem spędzili juniorzy Za-
głębia Wałbrzych, o których 
dyspozycję dba trener Maciej 
Maciejczyk. Wyjazd w począt-
kowym okresie sierpnia przy-
niósł drużynie dużą dawkę 
energii. Po powrocie piłkarze 

skupiają się już na grach kon-
trolnych.

Coraz bliżej optymalnej 
formy są też zawodnicy Artura 
Domagały, którzy w kilku ko-
lejnych sparingach wygrywali 
ze swoimi rywalami. Zespół 
Górnika wygrywał między 
innymi z przebywającą na 
zgrupowaniu w Jedlinie Zdrój 
silną ekipą Parasola Wrocław. 
Zawodnicy Gwarka Wałbrzych 
za doskonałą pracę na trenin-
gach zostali nagrodzeni no-
wymi butami firmy Adidas, w 
których zapewne będzie im 
wygodniej walczyć o ligowe 
punkty.

Treningi rozpoczęli też mię-
dzy innymi zawodnicy Gór-
nika Boguszów Gorce, MKSu 
Szczawno Zdrój czy Górnika 

Nowe Miasto, którego zawod-
nicy wrócili właśnie z obozu 
przygotowawczego. Ciekawi 
jesteśmy, która z ekip zasko-
czy nas pozytywnie, a której 

przyjdzie z trudem zdobywa-
nie punktów.

JZ

- W nadchodzących roz-
grywkach zgłaszamy rów-
nież zespół do seniorskiej III 
ligi męskiej, w której wystę-
pować będą nasze drużyny 
młodzieżowe. Stawiamy moc-
no właśnie na młodzież i liczy-
my na poprawienie wyników z 
sezonu 2020/21 – informują 
władze klubu z Wałbrzycha.

Biorąc pod uwagę potrze-
bę rozwoju drużyny, śmiało 
można powiedzieć, że jest 
to wspaniały krok w kierun-

ku wzmocnienia siatkówki w 
mieście. Dlaczego? Nie od dziś 
wiadomo, że to właśnie odpo-
wiednio prowadzona praca u 
podstaw jest dla wielu klubów 
początkiem drogi na szczyt. 
Ogrywanie się z lepszymi, 
bardziej doświadczonymi od 
siebie drużynami, daje moż-
liwość nie tylko do tego, by 
podnieść swój poziom sporto-
wy, ale też pozwala okrzepnąć 
w ligowych zmaganiach.

Przejście z wieku junior-
skiego w wiek seniora jest 
też często okresem przełomo-
wym, który nie zawsze pozwa-
la wypłynąć na szerokie wody. 
Co więcej, często jest barierą 
nie do pokonania. Ważne jest 
więc żeby takie zderzenie 
nastąpiło stosunkowo szyb-
ko, kiedy jeszcze ta mentalna 
sfera pozwala na plastyczne 
kształtowanie. Bazując na 
przykładach wielu sportow-
ców, widzimy jak istotną rolę 

w sporcie odgrywa psycho-
logia. Zdecydowanie częściej 
sukces osiągają ci, którym 
dane było wcześniej poznać 
smak trudów walki w doro-
słym świecie. Na pytanie jak 
to pomogło, niemal zawsze 
odpowiedź jest jedna: -To 
ukształtowało mój charakter. 

Brawo Chełmiec. Samych 
sukcesów w drodze na szczyt!

JZ

Młodzież szykuje formę!

Druga drużyna w III lidze

W czasie gdy większość zespołów seniorskich rozegrało już pierwsze swoje spotkania ligowe, ostatnie szlify przed star-
tem rozgrywek młodzieżowych dopracowują zespoły młodzieżowe.

Do tego, że w Chełmcu stawiają na młodzież, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To, że młodzież odpłaca się zaangażowa-
niem sprawia, że klub postanowił zgłosić drugą drużynę do rozgrywek III ligi seniorów.
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Co ćwierka w sieci...

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Edward Szewczak

WałbrzychMojeMiasto @MEIN_GOV_PL

@edoszewczak

@WalbrzychMM

11:59 AM · 18 sie 2021

11:19 AM · 15 sie 2021

12:32 PM · 18 sie 2021

Spotkanie ministra @CzarnekP i wiceministrów @D_Piontkowski oraz 
@TRzymkowski z kuratorami oświaty. Głównym tematem rozmów są kwestie 
związane z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. #Powrót-
DoSzkoły #edukacja

Szczepimy się! Dzisiaj premiera wałbrzyskiego autobusu do szczepień podczas 
Letniego Festiwalu Tajemnic w @Zamek_Ksiaz  Autobus to efekt współpracy 
@WalbrzychMM  z  @szp_sokolowski  i  @psp_walbrzych  Zapraszamy na jedno-
dawkowego Johnsona! @szczepimysie @RomanSzelemej

Trwają dalsze prace na budowie obwodnicy - Europejka robi się coraz piękniejsza 

#obwodnica #budujemyobwodnicę #Europejka #Wałbrzych

S. Bielawska
@bielawska_s

10:21 AM · 9 sie 2021

W @WalbrzychMM trwa protest przeciwko odwołaniu dyrektor  
@szp_sokolowski  Marioli Dudziak. Decyzja zarządu UMWD wzburzyła pracow-
ników, pacjentów i mieszkańców regionu. Wszyscy #MuremzaMariolą 
@RomanSzelemej @SutrykJacek @beata__ms @BiuroUmwd

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:43 AM · 11 sie 2021

Pierwszy pokaz muzealnego kina plenerowego za nami. Było absolutnie magicz-
nie! Bardzo dziękujemy, że spędziliście Państwo ten wieczór z nami 
Wraz z @WalbrzychMM   #WOK i #FestiwalFilomowyHommageaKieslowski już dziś 
zapraszamy Was na kolejne seanse 17 i 24 sierpnia

dolnośląska Policja
@DPolicja

2:38 PM · 17 sie 2021

34 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymanych w niespełna 4 godziny, to 
efekt policyjnej akcji prowadzonej wczoraj na Dolnym Śląsku.

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

1 2:26 PM · 13 sie 2021

Nasi wspaniali Olimpijczycy - Natalia Kaczmarek i Paweł Fajdek oraz trener Ma-
rek Rożej otrzymali Nagrody Sportowe Województwa Dolnośląskiego za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Dziękujemy Wam serdecznie! Swoimi osiągnięciami sporto-
wą pasją i ambicją rozsławiacie nasz @Dolny_Slask !

Chełmiec Wałbrzych
@KPSChelmiec

10:51 PM · 16 sie 2021

Odpalamy wałbrzyski wózek z węglem. Przygotowania do sezonu 2021/22 czas 
start 
@WalbrzychMM  @DziennikWalb  @RomanSzelemej @bielawska_s
@A_K_Leszczynska

REKLAMA R0379/21

www.jmmazur.comNISSAN J.M. MAZUR
Wałbrzych ul.Noworudzka 4a - Tel.: 74 887 81 03, 74 887 81 04
Godziny otwarcia:  Pon.-Piątek 8.00-17.00,  Sobota 10.00-14.00



Wydarzenia 11
www.30minut.pl

Piątek, 20 sierpnia 2021
Od 19 lat razem z Wami...

REKLAMA R0380/21

圀 倀刀夀圀䄀吀一䔀䨀 䌀娀䔀匀䬀䤀䔀䨀 䬀䰀䤀一䤀䌀䔀 圀一䄀䌀䠀伀䐀娀䤀䔀
㔀　 欀椀氀漀洀攀琀爀眀 漀搀 圀愀䈁戀爀稀礀挀栀愀

Przeliczanie emerytury – nie dla wszystkich
Wiele zamieszania spowo-

dowały informacje w mediach 
o tym jakoby każdy senior 
mógł przeliczyć swoją eme-
ryturę. Emeryci przychodzą 
do ZUS i składają wnioski o to 
żeby ich świadczenie zostało 
ponownie naliczone z wy-
korzystaniem nowych tablic 
średniego dalszego trwania 
życia. Tymczasem zastosowa-
nie tych tablic jest możliwe 
tylko u nowych emerytów, 
czyli tych, którzy zakończą 
działalność zawodową mię-
dzy 1 kwietnia 2021 a 31 mar-
ca 2022. Przeliczanie „starych” 
emerytur nie ma żadnych 
podstaw i skutkuje odmową.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych przypomina, że przeliczenie 
wysokości emerytury jest możli-
we tylko w ściśle określonych sy-
tuacjach. Wniosek o przeliczenie 
można złożyć wtedy, gdy senior, 
który osiągnął powszechny wiek 
emerytalny i przeszedł na emery-
turę, nadal pracuje i odprowadza 
składki do ZUS. - Jest to możliwe, 
ponieważ do ZUS wpływają nowe 
składki na ubezpieczenie społecz-
ne. W sytuacji, gdy ktoś tylko siedzi 
i czeka na emeryturę z ZUS prze-
liczenie nie ma podstaw, gdyż na 
koncie emerytalnym seniora nic 

się nie zmienia – wyjaśnia Iwo-
na Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku. Rzeczniczka zapewnia, że 
emeryt, który nie pracuje - po zło-
żeniu wniosku o przeliczenie do-
stanie odmowę. - Składanie wnio-
sków jest bezcelowe i generuje 
tylko niepotrzebną „papierolo-
gię” – dodaje. Publikowane przez 
Główny Urząd Statystyczny tablice 
średniego dalszego trwania życia 
są kluczowym elementem przy 
wyliczaniu emerytur ustalanych 
według nowych zasad. Aktualne 
tablice średniego dalszego trwa-
nia życia, które obowiązują od 1 
kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 
r., mają jednak zastosowanie tyl-
ko do części świadczeń. Chodzi o 
emerytury ustalane według no-
wych zasad dla osób, które spełnią 
warunki do uzyskania emerytury 
(w szczególności warunek wieku 
emerytalnego) między kwiet-
niem 2021 a marcem przyszłego 
roku oraz osób, które warunki do 
emerytury ustalanej według no-
wych zasad już wcześniej spełniły, 
ale dopiero teraz w okresie od 1 
kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 
r. wystąpią o ustalenie tej emery-
tury.

Chodzi też o osoby mające już 
ustalone prawo do tzw. nowej 
emerytury, które mają okresy pod-

legania ubezpieczeniom emery-
talnemu i rentowym po dniu, od 
którego przyznano tę emeryturę 
i zgłaszają obecnie wniosek o tzw. 
doliczenie składek zapisanych na 
koncie ubezpieczonego po dniu 
ustalenia prawa do emerytury. 
W przypadku złożenia takiego 
wniosku  w okresie od 1 kwietnia 
2021 r. do 31 marca 2022 r. przy 
obliczeniu kwoty doliczenia skła-
dek zastosujemy średnie dalsze 
trwanie życia z aktualnych tablic. 
Taki wniosek może być złożony 
raz w roku lub po ustaniu ubez-
pieczenia. - Krótko mówiąc, prze-
liczenie jest możliwe tylko wtedy, 
gdy emeryt dalej pracuje i na jego 
konto wpływają składki lub wtedy, 
gdy pomimo przyznania mu (po 
osiągnięciu wieku emerytalnego) 
prawa do emerytury kontynuuje 
działalność zawodową i dlatego 
ZUS nie rozpoczął jeszcze wypłaty 
jego emerytury – mówi Kowalska-
-Matis. – Przypomnę, że do tego 
żeby emerytura wpływała na 
konto potrzebne jest rozwiązanie 
umowy o pracę i dostarczenie do 
nas świadectwa pracy – wyjaśnia.

Red./ZUS info

Więcej o możliwościach pod-
wyższenia emerytury: https://
www.zus.pl/swiadczenia/emery-
tury/przeliczanie-emerytur-i-rent.

sekund
Wałbrzych
Zagospodarować śmieci
Przypominamy, że firma Alba 
zajmuje się odbiorem odpa-
dów od mieszkańców od li-
stopada 2019 roku. Jednak 
umowa na tą usługę komu-
nalną kończy się w tym roku. 
Okazuje się jednak, że nie 
wszyscy mieszkańcy należycie 
i zgodnie z deklaracją segregu-
ją śmieci. Teraz ma się to zmie-
nić. Otóż „Wielki Brat” zawita 
do odpadów komunalnych, 
ponieważ gmina kupi nowe 
śmieciarki i pojemniki, które 
będą oznakowane. Z kolei na 
śmieciarkach będą kamery i 
będzie widać, czy mieszkańcy 
segregują śmieci.

Region
Pracowici policjanci
W minioną niedzielę mundu-
rowi przeprowadzili specjalną 
akcję. „Bezpieczny turysta”. 44 
funkcjonariuszy oddelegowa-
nych do działań podjęło 50 
różnego rodzaju interwencji, 
legitymując blisko 131 osób, w 
tym 46 osób małoletnich, oraz 
również 50 kontroli drogo-
wych. Sprawdzili też 6 telefo-
nów komórkowych pod kątem 
legalności ich posiadania przez 
użytkowników. Łącznie na 17 
osób nałożyli mandaty karne 
za popełnione wykroczenia, 
sporządzili dokumentację do 
12 wniosków o ukaranie oraz 
pouczyli 8 osób.

Zagórze Śląskie
Jak parkujesz?
Przypominamy, że w okresie 
letnim dużym problemem 
jest parkowanie samochodów 
dookoła akwenu w Zagórzu 
Śląskim. W soboty i niedzie-
le Policja otrzymuje sygnały, 
że duża ilość osób nie stosuje 
się do ustawionych znaków 
zakazu parkowania. Często 
pojazdy pozostawiane są po 
obu stronach drogi. W takich 
sytuacjach każdy, kto pozo-
stawi swój pojazd w miejscu 
niedozwolonym, musi liczyć 
się z konsekwencjami praw-
nymi, zwłaszcza gdy kierujący 
stworzy zagrożenie bezpie-
czeństwa. Źle zaparkowany sa-
mochód na lawecie może trafić 
nawet na parking strzeżony na 
koszt kierującego.

Gmina Marcinowice
Dożynki pod Ślężą
Dożynki Gminy Marcinowice 
po raz pierwszy w historii za-
goszczą w miejscowości Biała 
u podnóża Ślęży w sobotę 28 
sierpnia 2021 roku. Organiza-
torami i gospodarzami tego-
rocznych uroczystości będą 
wójt Gminy Marcinowice 
Stanisław Leń, Sołectwo Bia-
ła oraz Centrum Kulturalno-
-Biblioteczne w Marcinowi-
cach. Podczas Święta Plonów 
wręczone zostaną honorowe 
odznaczenia “Zasłużony dla 
rolnictwa” przyznawane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Wydarzenie rozpocznie się 
o godzinie 13.00 mszą świętą 
w kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Białej.

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W ostatnim wydaniu pisa-
łam o bardzo ważnym i alar-
mującym raporcie IPCC. Jeże-
li nie mieliście okazji czytać, 
to na stronie internetowej 
tygodnika można znaleźć pdf 
z archiwalnymi wydaniami. 
Ten, o którym piszę, wydany 
był 13 sierpnia – w piątek.

Wróćmy na chwilę jeszcze 
do raportu, aby zwrócić uwa-
gę na najważniejsze ustale-
nia. Stawką jest 1,5 stopnia C 
globalnej temperatury Ziemi. 
Nie możemy przekroczyć tej 
wartości, bo jesteśmy wów-
czas zagrożonym gatunkiem 
– ujmując sprawę najkrócej. 
Co to oznacza? Przekrocze-
nie tej temperatury to na 
przykład spadek produkcji 
żywności o 20%. Światowa 
gospodarka – w globalnym 
rozliczeniu traci na wartości 
o 10%. To także 350 milio-
nów ludzi mieszkających w 
miastach, którzy doświadczą 
niedostatku wody. Nieste-
ty, nawet jeśli ograniczymy 
wzrost temperatury poniżej 
2 stopni, poziom mórz będzie 
stale wzrastał. Powodzie raz 
w roku będą „normalnym zja-
wiskiem”.

3 miliardy ludzi doświad-
czy gorąca i wilgotności 
– ekstremalnych dla życia 
temperatur. Będzie to obszar 
przede wszystkim Afryki, 
Bliskiego Wschodu, Amery-
ki Południowej, Azji i części 
Australii. Proszę sobie wyob-
razić, że te 3 miliardy ucieka-
ją przed takimi warunkami 
życia do Europy i USA… Ale 
gorąco będzie także dziesiąt-
kowało mieszkających w Eu-
ropie. Szacunki mówią, że fala 
upałów przyniesie każdego 
roku śmierć około 96 tysięcy 
mieszkańców i mieszkanek.

Jedynym ratunkiem jest 
powstrzymanie emisji gazów 
cieplarnianych. Niestety to 
wymaga zmian gospodar-
czych i woli politycznej rzą-
dzących i trudno dziwić się 
wzrastającemu niepokojowi, 
kiedy zdajemy sobie sprawę, 
że nasze losy zależą akurat od 
tej grupy społecznej.
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Wyprawka 300 plussekund sekund
Czarny Bór
Pierogowe święto
Przypominamy, że Święto 
Plonów oraz kolejna edycja 
Dolnośląskiego Święta Piero-
ga odbędą się 5 września na 
stadionie sportowym w Czar-
nym Borze. Początek święta 
to Msza Święta Dziękczynna 
w intencji rolników, która zo-
stanie odprawiona w samo 
południe w kościele. Później 
korowód dożynkowy uda się 
na stadion sportowy. Do laure-
atów w Konkursie na Najpięk-
niejszy Wieniec Dożynkowy i 
Najsmaczniejsze Pierogi trafią 
atrakcyjne nagrody w postaci 
bonów upominkowych ufun-
dowanych przez Gminę Czarny 
Bór.

Wałbrzych
Pijany zaczepiacz
Policjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zatrzy-
mali w poprzedni czwartek 
późnym wieczorem kierują-
cego, który kompletnie pijany 
na ulicy Wrocławskiej w Wał-
brzychu prowadzonym przez 
siebie samochodem podczas 
wyprzedzania zahaczył o ja-
dącego motorowerzystę. Przy 
mężczyźnie funkcjonariusze 
znaleźli także woreczek z za-
wartością suszu roślinnego. 
Za jazdę pojazdem w stanie 
nietrzeźwości - i być może pod 
wpływem środków odurzają-
cych - oraz poruszanie się nim 
pomimo sądowego zakazu 
grozi kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Mieroszów
Rolnicze święto
Dożynki Gminne w Mieroszo-
wie odbędą się 29 sierpnia w 
niedzielę. Burmistrz Miero-
szowa serdecznie zaprasza do 
udziału w konkursach dożyn-
kowych na: „Najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy Gminy 
Mieroszów 2021” oraz na "Naj-
piękniejszą dekorację dożyn-
kową Gminy Mieroszów 2021”. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
20 sierpnia 2021 r. Rozstrzyg-
nięcie konkursu nastąpi 29 
sierpnia 2021 r. podczas Gmin-
nych Dożynek. Dla uczestni-
ków przewidziano nagrody za 
zajęcie I – III miejsca oraz za 
zdobycie wyróżnień.

Wałbrzych
Młody handlarz
12 sierpnia nad ranem poli-
cjanci zespołu operacyjno-roz-
poznawczego wraz z dzielni-
cowymi drugiego komisariatu 
odwiedzili jedno z mieszkań 
przy ul. Rodziny Burczykow-
skich. Tam zatrzymali 21-let-
niego wałbrzyszanina, który 
ukrywał w piwnicy znaczne 
ilości marihuany. Można było z 
niej wykonać blisko 240 porcji 
handlowych tych narkotyków. 
Ponadto młody mieszkaniec 
Wałbrzycha był poszukiwany 
przez Komisariat Policji w Bo-
guszowie-Gorcach celem usta-
lenia miejsca pobytu do celów 
procesowych. Decyzją proku-
ratury został objęty dozorem 
policyjnym.

Boguszów-Gorce
Agresor złapany
Policjanci z Boguszowa-Gorc w 
minioną niedzielę przed pół-
nocą otrzymali informację o 
wybiciu dwóch szyb w oknie 
jednego z budynków w Borów-
nie. Funkcjonariusze udali się 
więc pod wytypowany adres, 
by zatrzymać sprawcę znisz-
czenia mienia. Podczas pro-
wadzonej interwencji 36-latek 
zaatakował jednak jednego 
z policjantów i wielokrotnie 
kierował słowa wulgarne w 
jego kierunku. Agresor szybko 
został obezwładniony przez 
mundurowych i doprowadzo-
ny do policyjnej izby zatrzy-
mań. Był kompletnie pijany.

Krzyżowa
Dom nad Bobrem
W dniach od 17 sierpnia do 5 
września 2021 roku w siedzi-
bie Fundacji „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskie-
go można obejrzeć dioramę 
Boberhaus. Jest to makieta 
przedstawiająca nieistniejący 
już budynek zwany Domem 
nad Bobrem, który przed II 
wojną światową znajdował 
się we Lwówku Śląskim i peł-
nił ważną rolę w wychowaniu 
i edukacji młodzieży, a w jego 
działalność zaangażowany był 
ówczesny właściciel majątku 
w Krzyżowej - Helmuth James 
von Moltke. Autorem dioramy 
jest Rainer Dierchen.

Mieroszów
Pojechali dla Zosi
W sobotę 14 sierpnia stra-
żacy z OSP Mieroszów mieli 
możliwość uczestniczenia w II 
Konwoju Charytatywnym pod 
nazwą "Jedziemy dla Zosi". 
Odbył się on w Kórnicy w wo-
jewództwie opolskim. W Kon-
woju uczestniczyły 62 wozy 
strażackie z całej Polski. - Nasz 
Mercedes brał również czyn-
ny udział w tworzeniu napisu 
ZOSIA. Organizatorom wręczy-
liśmy całą torbę gadżetów pro-
mujących naszą gminę oraz 
złożyliśmy serdeczne życzenia 
w imieniu naszym, jak i władz 
Mieroszowa - relacjonują wy-
jazd strażacy.

Wałbrzych
Rodzinny dramat
Przypominamy, że rodzinny 
dramat rozegrał się w poprzed-
ni czwartek wieczorem w jed-
nym z budynków przy ulicy 
Armii Krajowej nieopodal kina 
Apollo. Wówczas 13-latek miał 
dźgnąć śmiertelnie nożem 
29-letniego mężczyznę. Oka-
zał się nim były partner matki 
13-latka. Okoliczności zdarze-
nia wskazywały na to, że chło-
piec stanął w obronie kobiety. 
Zmarły mężczyzna to były kon-
kubent matki trzynastolatka 
i ojciec jej dwójki młodszych 
dzieci. Obecnie nastolatek de-
cyzją sądu wrócił do domu i do 
czasu zakończenia postępowa-
nia zastosowano wobec niego 
nadzór kuratora sądowego. 
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Piszę do Państwa z Wiel-
kiej Oddali, mało myśląc o 
pięknym naszym mieście 
kultury przez duże „ku”, rów-
nie dużej jej publiczności, i 
prawdę mówiąc przez to z 
obowiązku piszę, nie z przy-
jemności jak zwykle. 

Z tej Wielkiej Oddali, z 
perspektywy polskich miast, 
przedmieść, prowincji, lu-
dzi dodających na końcu co 
drugiego zdania „i tak ooo” 
i innych dziwadeł przez na-
turę stworzonych, nie tyl-
ko z plemion germańskich, 
wszelakiej mieszaniny ludów 
jedynych polskich i wrogich 
im innych polskich, anty-
polskich, więc z tej właśnie 
perspektywy powiem Pań-
stwu, a zostałem w tym nie 
teraz, ale już dużo wcześniej 
utwierdzony, że naprawdę 
wszędzie nic się nie dzieje. 
Wszędzie. Gdzie Państwo nie 
pojadą aż głowa od tego boli 
i żąda odpoczynku z nadmia-
ru bodźców. I wszędzie peł-
no Słowian cierpiących ten 
brak rozrywek. 

W Wałbrzychu w ten 
weekend warto skoczyć do 
A’propos na naukę swobo-
dy, umiejętności korzystania 
z życia bez napiętych wszę-
dzie gumek rzeczywistości, 
czyli na tańce latino. To były 
ciężkie miesiące i w końcu 
coś od życia Państwu się na-
leży. W piątek w Starej Kopal-
ni - wystawa kolaboracyjna 
z BWA - „drobne przedmioty 
niewielkiej wartości” Pauliny 
Komorowskiej - Birger. W so-
botę ogólnopolski przegląd 
diaporam w WOKu, na latino 
do filharmoni, a niedziela w 
Teatrze Zdrojowym - kon-
cert.

30 minut w kinie:

„Raya i ostatni smok”

Czas na wystwę „Byłem – Widziałem – Zdobyłem”

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

– Mogę się przesunąć.
– Co? – pytam, nieprzypad-

kowo zapominając o dobrych 
manierach i patrzę w oczy 
młodemu policjantowi, który 
w półuśmiechu wpatruje się 
we mnie badawczo.

– Żeby mogła pani zrobić 
zdjęcie – odpowiada.

– Nie będę robiła zdjęcia 
– ciągnę dalej lekceważącym 
tonem. Policjantów jest czte-
rech. Na każdym rogu po jed-
nym. Stoją w pełnym słońcu, 
a ja zastanawiam się przez 
chwilę, czy to oni, czy koledzy 
im podobni pałowali kobiety 
podczas Strajku Kobiet, sinia-
czyli ich ciała i wykręcali im 
ręce. 

– Ta podłoga w nocy się 
świeci – mówi drugi policjant 
do kogoś, kto obok mnie lu-
struje uparcie podłoże, na 
którym stoi. 

– Niezły bajer – odpowiada 
ciekawski i zaczyna pogawęd-
kę z policjantem. 

Odchodzę kawałek da-
lej i patrzę na połyskujący 
w słońcu granit smoleńskich 
schodów. Co to za kraj, myślę, 
w którym czterech policjan-
tów 24 godziny na dobę pil-
nuje zwykłego pomnika. Póź-
niej patrzę jeszcze raz na nich, 
na ich młode spocone twarze, 
blond kędziory wystające 
spod policyjnych czapek i robi 
mi się smutno. Pewnie też 
woleliby być w innym miej-
scu, racjonalizuję, ale szybko 
rezygnuję z usprawiedliwia-
nia czyichś wyborów. Stoją 
tam, bo im kazali. Wiedzieli, 
na co się piszą. Stolica wita 
mnie właśnie takimi widoka-
mi. Pomnika Piłsudskiego nie 
pilnuje nikt. Pod pomnikiem 
Lecha Kaczyńskiego policyjny 
radiowóz na sygnale i zmiana 
warty. Nieopodal Grób Nie-
znanego Żołnierza, też strze-
żony, tylko z honorami. Przy 
nim żołnierze nie wyglądają 
na zblazowanych, nie zagadu-
ją gapiów i nie układają z nu-
dów pasjansa w telefonie. To 
mój umysł jest w stanie ogar-
nąć. Innych obrazków ze stoli-
cy z policją w tle już nie.

Pod Pałacem Kultury, 
w oczekiwaniu na pociąg do 
domu, zastanawiam się, jak 
daleko jest z Warszawy do Ka-
bulu. Nie tak daleko, jakbyśmy 
chcieli, szanowni państwo.

Wbrew pozorom stwo-
rzenie rodzinnej baśni 
fantasy z jasnym i klarow-
nym przesłaniem wcale nie 
należy do najłatwiejszych 
zadań we współczesnej ki-
nematografii. A jednak jest 
to możliwe, co udowodnili 
twórcy przygodowej ani-
macji „Raya i ostatni smok”, 
łącząc w mądry sposób tra-
dycję z nowoczesnością. 
Wszystko razem sprawia, 
że najnowsza animacja 
Disneya wzrusza, bawi i 
„wciąga” małego widza w 
magiczny, pełen barwnych 
przygód i nieoczekiwanych 
zwrotów akcji, świat. Taki, 
jaki ja osobiście uwielbiam.

A opowieść zaczyna się w na-
stępujacy sposób...Dawno, daw-
no temu w pięknej krainie, zwa-
nej Kumandra, ludzie i smoki żyli 
w harmonii i w zgodzie. Niestety, 
poprzez zawiść, naiwność i żądzę 
władzy człowieka, ten odwiecz-

ny ład i porządek zostają zbu-
rzone. Raya, czując się po części 
winną zaistniałej sytuacji (za-
ufała wrogowi, zdradzając waż-
ną tajemnicę rodu) postanawia 
odbudować dawne królestwo, 
zjednoczyć plemiona i uwolnić 
swoich przyjaciół oraz rodzinę z 
rąk okrutnych potworów (Druu-
nowie), zamieniających każdą 
napotkaną rzecz i osobę w ka-
mienne głazy. A pomogą jej w 
tym: przeurocza i zabawna Sisu, 
legendarna smoczyca, Namaari 

(ta sama dziewczyna, która na 
początku podstępem zdobywa 
zaufanie głównej bohaterki i ją 
zdradza), Tuk Tuk, Boun, Noi i 
wielu innych sprzymierzeńców... 
Aż łza się kręci w oku przy koń-
cówce. Śpieszcie się do kin! Bo 
naprawdę warto!

Reżyserami obrazu są Donald 
Hall i Carlos López Estrada.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:

wall.alphacoders.com

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy 
psy i ich opiekunów w pary. Nie 
gwarantujemy pełnego sukcesu, 
wszak miłość jest ślepa, ale za-
wsze to dobry początek. 

Dino, nie z łajdaków, nie z misiów 
pluszowych, ale pies z krwi mający 
trochę własnego zdania. Śladowa 
ilość owczarkowości to jest. Dlatego 
potrzebuje osoby, która umie posta-
wić na swoim, nie da sobie w kasze 
dmuchać i piwo własnoręcznie na-

warzone wypić. Wystarczy mu chwi-
la cierpliwości.

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

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Ciebie!

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

PL
fot z materiałów schroniska 

Przypominamy, że w 
obecnym roku przypada ju-
bileusz 10 – lecia działalno-
ści Komisji Fotografii Kra-
joznawczej PTTK Oddziału 
Ziemi Wałbrzyskiej.

Ten doniosły jubileusz uświet-
ni naszą cykliczną, tradycyjną już 
wystawę z pokazem diaporam 
pod tytułem „Byłem – Widzia-
łem – Zdobyłem”, która odbywa 
się w ramach X Ogólnopolskiego 
Przeglądu Diaporam i Fotografii 
Cyfrowych PTTK. Wpisuje się on 
również w obchody 70 – lecia 
działalności Oddziału PTTK Zie-
mi Wałbrzyskiej. Organizatorzy 
serdecznie zapraszają do WOK, 
przy ulicy Wysockiego 29 na te-
renie Starej Kopalni, w dniu 21 
sierpnia 2021 roku o godzinie 
17.00 na uroczystość otwarcia 
wystawy i prezentacje, tym ra-
zem w jubileuszowym wydaniu. 

Organizatorom będzie miło 
gościć wszystkich Państwa, któ-
rzy towarzyszyli nam przez 10 lat 
zmagań PTTK z fotografią, prze-
kazując nam własną pozytywną 
energię, wspierając nas swoją 
obecnością, dając tym samym 
twórcom cenną inspirację, pły-

nącą z wzajemnych kontaktów 
na artystycznej płaszczyźnie. 
Świętujmy więc razem tą wyjąt-
kową okazję, celebrując piękno, 
wartość oraz doznania, jakie nie-
sie ze sobą sztuka.

Red./WOK info
Fot. WOK
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Biostymulatory 
Czy tytuł tego artykułu 

brzmi dziwnie? Czy określenie 
to pasuje do działu kosmeto-
logii i medycyny estetycznej? 
BIO - termin określający coś 
ekologicznego, naturalnego… 
bardzo modny w ostatnim cza-
sie. Cieszący się niesłabnącą 
popularnością. Jednak często 
przez wielu nadużywany. Nie 
w tej kwestii. Biostymulatory 
,,tkankowe” używane do za-
biegów estetycznych bazują 
na substancjach naturalnych, 
dzięki czemu są bezpieczne dla 
organizmu. Jeżeli posiadają od-
powiedni certyfikat to śmiało 
możemy powiedzieć, że są BIO.

Stymulator – powodujący 
wytwarzanie czegoś, wpływa-
jący na pobudzenie, ożywienie. 
W kategorii estetyki działający 
na pobudzenie procesów ży-
ciowych tkanek oraz komórek 
skóry. 

Biostymulatory tkankowe 
to substancje jeszcze mało 
doceniane i wykorzystywane 
w klinikach medycyny este-
tycznej. Ich działanie w dużej 
mierze polega na odbudowie 
skóry. Dzieje się tak za sprawą 
substancji aktywnej zawartej 
w produkcie, która stymuluje 
produkcję kolagenu i elastyny. 
Odbudowuje ubytki tkanko-
we, dzięki czemu nadaje twa-
rzy młodszy wygląd i jędrność 
bez przerysowania oraz efektu 
sztuczności. 

Biostymulatory tkankowe 
nie zmieniają rysów twarzy, 
poprawiają jedynie strukturę 
skóry poprzez jej zagęszczenie. 
Zabieg kierowany jest głównie 
do osób z oznakami starzenia 
w postaci zmarszczek, bruzd, 
kurzych łapek. U osób z utratą 
jędrności, zaburzonym owalu 
twarzy, skórze szarej bez bla-
sku. 

Jakie substancje aktywne 
możemy znaleźć w biostymu-
latorach? Jest to głównie kwas 
hialuronowy, peptydy, kola-
gen. O tym, który z nich może 
lub powinien znaleźć się w 
naszej skórze niech zdecyduje 
specjalista.

KAROLINA TOMZA 

Urlop, urlop i po urlopie. Czas 
wrócić do rzeczywistości, a właściwie 
nadal w niej tkwić, tylko w innym, 
mniej luźnym wymiarze ;) Powiedz-
my, że zregenerowana i już na miejscu 
mogę dokonać analizy wakacji nad 
polskim morzem. Przed Nelą (i przed 
pandemią też), głównymi kierunka-
mi naszych podróży była zagranica. 
Pogoda gwarantowana, szybkie loty 
tam i z powrotem, środek transportu 
czekał zawsze na miejscu, all inclusive 
i inne bajery w cenie. Większe obawy 
o dalsze podróże pojawiły się wraz z 
przyjściem na świat Neli – jak zniesie 
lot, a co, jeśli na miejscu zachoruje… 
Takie rodzicielskie analizy sprawiły, 
że na nowo poznajemy Bałtyk. Do-
tychczas wyjeżdżaliśmy do mniej-
szych miejscowości, poza i w sezonie 
również. Niewątpliwie pandemia 
zmieniła nasze wyjazdowe preferen-
cje. Sierpień w Międzyzdrojach jest 
tego dowodem. Tłumy na molo, na 
deptaku, na plaży, w restauracjach i 
kawiarniach. Kicz w jednym kotle z 
nowoczesnością, prostotą, naturą. 
Trudno było uniknąć przesytu – z każ-
dej strony atakowały kolory, dźwięki, 
zapachy. Jako mama odczuwałam to 
dotkliwiej, przystając każdego dnia 
przy ekipie z Psiego Patrolu ;) „Ucie-
kając” przed grajkami, stoiskami z 
balonami, lodami w kubkach o dziw-
nych kształtach czy maszynami, które 
pochłaniały każdą ilość dwuzłotówek, 
angażowałam Nelę w zwiedzanie i 
poznawanie wartościowych treści. I 
tak byłyśmy w Oceanarium, Świecie 
Dinozaurów, Muzeum Figur Wosko-
wych, na Wystawie Klocków Lego. W 
plażowaniu natomiast pomógł nam 
świetny plac zabaw i animacje zorga-
nizowane przez miasto – chylę czoła 
za takie rozwiązania, na które wcześ-
niej nie zwracałam, bo nie musiałam, 
uwagi.

I tu muszę sprostować to, co zda-
rza mi się czytać w mediach – polskie 
wybrzeże Bałtyku jest na tyle drogie, 
na ile nas stać. Czy obiad dla dwóch 
osób za 80 złotych jest drogi? Czy 
kawa za 15 złotych i gałka lodów za 6 
złotych to jakieś nadmorskie novum? 
Czy bilet wstępu do atrakcji w oko-
licach 30 złotych jest arcykosztow-
ny? Piszę to jako osoba, która dużo 
podróżuje, zwiedza i wspiera polską 
turystykę oraz gastronomię. Prze-
stańmy czytać, a przede wszystkim 
pisać takie newsy, które odstraszają 
od naszego morza. Oczywiście, moż-
na wybrać luksusową restaurację, w 
której za kawałek ryby z wymyślnymi 
dodatkami, w designerskim klimacie i 
obsługą na najwyższym poziomie za-
płacimy 100 złotych, a za prawdziwą 
lemoniadę skasują nie dychę, a dwie. 
Możemy też wejść do małej tawerny 
z drewnianymi ławostołami i zjeść 
rybę z frytkami i sałatką za 40 złotych. 
To kwestia wyboru. Nikt nas nie zmu-
sza, by wydać majątek. Miałam okazję 
jeść w różnych lokalach i nigdy nie 
czułam się oszukana, bo od początku 
wiedziałam, czego mogę się spodzie-
wać. Żaden z moich rachunków nie 
przekroczył magicznej stówy! Dlate-
go polecam przerzucić się na bardziej 
pozytywne informacje, takie jak moje 
;) i nie sugerować się rachunkami w 
sieci, a samemu doświadczyć włas-
nych decyzji.

Z nadbałtycką opalenizną i szcze-
rym jak zawsze uśmiechem

Nadmorska moda dla najmłodszych 

Luksus w zasięgu ręki

W tym roku producenci postawili 
także na stylowe dodatki dla dzieci. 
Dla dziewczynek nadmorskim hitem 
są torebki - hologramowe z wizerun-
kiem syrenki, brokatowe w kształcie 
Myszki Minnie, pluszowe przypo-
minające ośmiorniczki, koniecznie 
na złotym łańcuszku czy silikonowe 
„misie”. Modnym dodatkiem, a przy 
tym ochronnym, są kapelusze słom-
kowe - tradycyjne bądź z uszami 
kotka. Ponadto w czołówce znajdują 
się opaski, spinki, bransoletki (sprę-
żynkowe lub z muszelek), tęczowe 
bluzy. Każda młoda dama chętnie 
zmieni też swą fryzurę -  nad Bałty-
kiem od kilku sezonów niezmiennie 
„królują” warkoczyki. Do wyboru 
są i barwy neonowe, świecące w 
ciemności i nieco mniej stonowane. 
Chłopcy ucieszą się z możliwości 
zrobienia sobie tatuażu.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: osa

Coraz więcej światowych domów 
mody stawia na „młodych”, dlatego 
też popularne stają się ogólnodo-
stępne i mniej kosztowne (jednak 
wciąż nie tanie) linie, sygnowane 
nazwiskiem znanego projektanta. 
Przykładem mogą tu być subbran-
dy takich marek jak: Giorgio Armani 
(Armani Exchange, Armani Jeans, 
Emporio Armani), Calvin Klein (CK, 
Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Un-
derwear), Donna Karan New York 
(DKNY), Karl Lagerfeld (Karl), Valenti-
no (VLTN), Hugo Boss (Boss Orange, 
Hugo), Dolce and Gabbana (D&G), 
Moschino (Love Moschino), Ralph 
Lauren (Polo Ralph Lauren). Celem 
takiego marketingowego zabiegu 

jest przyciągnięcie jak największej 
liczby konsumentów i populary-
zowanie logotypu. Metka bowiem 
sprawia cuda: czujemy się luksuso-
wo, przynależąc do określonej grupy 

klienteli, wielki świat fashion mamy 
prawie „na wyciągnięcie ręki”. W 
ofercie znajdziemy wszystko: ubra-
nia (kurtki, bluzy, obuwie), akcesoria 
(torebki, portfele, czapki), perfumy, 
biżuterię (zegarki).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 
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UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 20.08.2021 punktualnie o godz.12:00
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
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USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STOLAR-
SKIE. TANIO TEL. 692 123 981

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

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 

kafelki, gładzie na mokro, re-
monty łazienek, kładzenie papy 
na dachy. Tel. 513 022 801

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH 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. TRANS-
PORT 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

HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-pokojo-
we, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój + piwnica + 2 komórki, pow. 
64,59 m2, Szczawno Zdrój ul. So-
licka. Tel. 889 201 071

Oferuję do wynajęcia dwa garaże 
murowane Piaskowa Góra koło 
Kauflanda. Tel. 607 655 545

PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 

w Polsce i w Niemczech. Kontakt 
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl

Pakowanie kosmetyków. 2 zmia-
ny. Również osoby z niepełno-
sprawnością. Wałbrzych. 734 108 
163

Dodatkowa praca dla 
kelnerki,kelnera. Obsługa przy-
jęć okolicznościowych. Kontakt 
790542123

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

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

508 431 520

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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