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In vitro w Świdnicy
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Zagórze Śląskie ma nową atrakcję, która z pewnością poprawi jakość obsługi amatorom turystycznej rekreacji.
W sąsiedztwie Jeziora Bystrzyckiego otwarto Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.
Centrum to budynek o żelbetowej
konstrukcji. Łupek, jakim wypełniona
jest ażurowa elewacja budynku, wykonana z grubo ciosanego drewna, szkło
i stalowe elementy konstrukcyjne wewnątrz, dają wrażenie spójności z naturą.
Warto podkreślić, że zadaszone miejsce
wokół budynku pozwoli turyście odpocząć. Posadzka wnętrza została wykonana elastyczną żywicą epoksydową, która
sprawia wrażenie stąpania po tafli wody.
Barwny świat aqua
Najważniejszym elementem centrum
jest akwarium z fauną i florą Jeziora Bystrzyckiego. Zwiedzający znajdą tu moc
atrakcji: pływające ryby w akwarium,
historię powstania zbiornika Jeziora Bystrzyckiego, ale przede wszystkim - moż-

liwość skorzystania z lekcji edukacyjnych, związanych z ochroną środowiska,
głównie z aqua.
Z historią w tle
Obiekt to też miejsce, z którego turyści będą mogli wyruszyć w góry. Przed
budynkiem zlokalizowany jest parking.
Warto przypomnieć, że mamy w pobliżu kolejne atrakcje - wstęgowa kładka
łącząca brzegi Jeziora Bystrzyckiego, Zamek Grodno z Centrum Bioedukacji Multimedialnej, czy zapora wodna.
Misja i cele
Głównym założeniem wykonanej inwestycji jest poprawa organizacji ruchu
turystycznego na terenie Gminy Walim
oraz zmniejszenie presji jego oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo.

Gdzie nie spojrzysz – rzepak

Przypominamy, że CORT to ostatnia,
trzecia część dużego projektu zrealizowanego przez Gminę Walim pt. „Zwiększenie udostępniania zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form
edukacji ekologicznej, dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji
Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie
Walim”.
Inwestycja w liczbach
Zadanie współfinansowane było ze
środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko i
zasoby, Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Poddziałania 4 – 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT
AW Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
2014-2020. Całkowity koszt projektu to
13.184989,29 zł, natomiast kwota otrzymanego dofinansowania 7.274.018,40
zł. Koszt budowy inwestycji to suma
2.924.962,48 tys. zł. Gospodarze obiektu zapraszają od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w
weekendy. Zagórze Śląskie, ul. Wodna 1.
PAS/AM
foto: Gmina Walim
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Studio Espresso
z Tomaszem Czeleń
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Senior w formie

W okresie trwania stanu epidemicznego seniorzy powinni ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych aby uniknąć zakażenia koronawirusem. Jednak warto zadbać o kondycję fizyczną w domu. Wykonywanie
ćwiczeń wzmacnia naturalną odporność i sprawność. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby seniorzy poświęcali co najmniej 150 minut tygodniowo na umiarkowaną aktywność rekreacyjną. Zachęcamy do wykonywania ćwiczeń co najmniej 3 razy w tygodniu.
Ćwiczenia MARSZ W MIEJSCU
Wykonanie: Stań przy krześle w lekkim rozkroku. Wyprostuj
się, ramiona luźno. Zacznij maszerować w miejscu, w razie potrzeby przytrzymaj się oparcie krzesła. Podczas marszu oddychaj równomiernie.
Powtórzenia: maszeruj ok. 2 minut

rozmowa str. 8

Ćwiczenie SKRĘTY NA SIEDZĄCO
Wykonanie: Usiądź na brzegu kanapy. Wyprostuj się i rozstaw lekko stopy. Ręce skrzyżuj na klatce piersiowej. Powoli
wykonaj skręt tułowia w prawo, wróć do pozycji wyjściowej i
wykonaj skręt w lewo. Oddychaj równomiernie.
Powtórzenia: po 10 powtórzeń na każdą ze stron
Ćwiczenie ROZPYCHANIE
Wykonanie: Stań w drzwiach. Jedną nogę wysuń do przodu. Unieś zgięte ramiona i oprzyj je o framugę. Wyprostuj się.
Staraj się rozpychać framugę przez 10 sekund. Pamiętaj o regularnym oddechu.
Powtórzenia: 4 powtórzenia po 10 sekund

Górnicy wrócili
do treningów
sport str. 13-14

Część II

Ćwiczenie WYPADY W PRZÓD
Wykonanie: Stań przy krześle, nogi w lekkim rozkroku. Przytrzymaj się jedną ręką krzesła dla utrzymania równowagi. Wykonaj krok w przód prawą nogą obniżając pozycję. Następnie
wróć do pozycji wyjściowej i wykonaj tą samą czynność lewą
nogą. Zwróć uwagę, aby kolano nie wychodziło przed stopę.
Powtórzenia: 10 powtórzeń na każdą ze stron
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„Najgorsza z niewoli to jest ta, której już nikt nie dostrzega…”
Stefan Kisielewski

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Jak przenoszono życie z
jeziora do akwarium?
Niestety nie było tak, że
cokolwiek z jeziora zostało
do zbiornika przeniesione.
Znajdujące się w nim ryby
pochodzą od hodowców, a
ich gatunki dobierane są tak,
by jak najbardziej zwiększyć
atrakcyjność akwarium, spełnić jego funkcję edukacyjną
oraz pokazać obraz życia w
jeziorze.

Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego i olbrzymie
akwarium w Zagórzu Śl., to
ostatnia, trzecia część dużego projektu zrealizowanego
przez Gminę Walim
Udostępniony obiekt to
nie tylko akwarium. To również Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego dla całej Gminy Walim, a także Centrum
Bioedukacji, gdzie będą się
odbywały zajęcia dotyczące
ochrony środowiska, ochrony
przyrody, ochrony zwierząt i
segregacji śmieci.
Wróćmy jednak do akwarium. Co się w nim znajduje?
Akwarium mieści 30 000 litrów wody. Ale można w nim
przedstawić fragment ekosystemu jeziora, co było założeniem projektu. Woda pochodzi ze studni głębinowej,
z głębokości ok. 80 m. Jej parametry zostały dostosowane
tak, by były odpowiednie dla
biotopu z Jeziora Bystrzyckiego, poprzez bakterie startowe.
W akwarium mamy obecnie
karpie, karasie, słonecznice
i suma. Jezioro Bystrzyckie i
jego dopływy oferują oczywiście dużo więcej gatunków
ryb, ale niektórych z nich z
różnych przyczyn nie możemy trzymać w akwarium. Na
przykład pstrągi muszą mieć
bystrą wodę płynącą. Węgorze pewnie by z akwarium
wyszły. Nie nastawiamy się
też na drapieżniki. Chcemy
prezentować ryby spokojnego żeru. W naszym akwarium
znajdą się już niebawem liny,
płocie, leszcze i może amury.
Natomiast jeżeli chodzi o roślinność to Jezioro Bystrzyckie
jest w nią bardzo ubogie. Takie też musi pozostać akwarium, aby odzwierciedlać biotop jeziora.

Małe domowe akwarium
wymaga sporo pracy. Jak
to wygląda przy tak dużym
zbiorniku?
Sprzątaniem
wnętrza
akwarium zajmuje się profesjonalny nurek. Nie ma możliwości wyczyszczenia szyby,
wlotu filtrów czy dekoracji
w inny sposób. Nurek raz w
tygodniu dokonuje mechanicznego czyszczenia tych
elementów. Częściowa wymiana wody odbywa się podczas czyszczenia filtrów - czyli
praktycznie codziennie. Za
dostarczanie tlenu odpowiedzialny jest filtr biologiczny,
umieszczony bezpośrednio
pod zbiornikiem. Dodatkowo
jest on wyposażony w lampę
UV, eliminującą bakterie. Stan
jakości wody i jej podstawowe
parametry są na bieżąco monitorowane. Natomiast ryby
karmimy cztery razy w tygodniu. Otrzymują mieszankę
ziaren (w tym ulubioną przez
karpie kukurydzę), specjalistyczny pellet o różnym składzie i różnej wielkości, a także
filety z ryb słodkowodnych.
Co ciekawe nie tylko sum czeka na solidną porcję białka.
Chętnie korzystają z tego również karpie.
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Jak zamierzają Państwo
rozwiązać problem tłoku na
drodze dojazdowej do parkingu?
Droga dojazdowa do akwarium jest przeznaczona głównie dla ruchu samochodowego. Dlatego przy budynku
znajduje się duży parking.
Warto zaznaczyć, że ulica, z
której wiedzie droga dojazdowa do Centrum również
jest przeznaczona dla ruchu
kołowego. Nie ma przy niej
żadnego chodnika. Jedynym
rozwiązaniem tego problemu jest rozwaga pieszych i
kierowców, wyrozumiałość i
obustronna życzliwość.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka

Imieniny:
Jakuba,
Konrada
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4 Wydarzenia

Woda źródłem życia – co jeśli jej zabraknie? Część 3 - skutki suszy

Podczas pisania tego tekstu widzę za oknem
deszcz. Bardzo mnie to cieszy, ale z drugiej strony wiem, że aby zażegnać suszę musiałoby padać
przez 3 miesiące bez przerwy - tak twierdzą eksperci. Konsekwencje suszy wpływają praktycznie na każdy aspekt naszego życia. Być może nie
zdajemy sobie sprawy z wielu z nich. Ten krótki
tekst chciałbym poświęcić właśnie skutkom suszy
i temu, jak istotny jest to problem.
Wpływ na środowisko
Na pewno zetknęliście się z bardzo przykrą informacją w mediach o pożarze w Biebrzańskim Parku
Narodowym. Jednym z największych pożarów, jaki
dotknął nasze lasy. Nawet nie chcę myśleć o skali tej tragedii i o jej wpływie na faunę i florę. Pożary
lasów i łąk są często efektem wysuszonego podłoża,
braku opadów i pokrywy śnieżnej zimą. Stanowią
zagrożenie dla bytujących tam zwierząt, a dla części – tych najmniejszych, żyjących np. w wierzchnich
warstwach gleby, czy mających tam swoje gniazda
lub nory – śmierć. Niższy poziom wód w rzekach i na
zbiornikach również nie jest obojętny dla ekosystemów. Okazuje się, że zmniejsza on bioróżnorodność,
czyli całe bogactwo życia w danym obszarze.
Obciążenie dla naszego portfela
Zauważyliście wyższe ceny owoców i warzyw sezonowych? To chyba coś najbardziej namacalnego, co
stanowi przykrą konsekwencję suszy. Jest wywołane
przez nieurodzaj i spadek plonów. Rolnicy muszą poświęcić o wiele więcej środków i energii, aby wypro-
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dukować owoce i warzywa. Jest to o tyle trudniejsze,
że pracują często na trudnej, a nawet zdegradowanej
glebie. Co więcej, zwierzęta hodowlane potrzebują
paszy oraz wody – przy ich braku trudniej jest rolnikom utrzymać wysoką liczebność chowu. To wszystko
odbija się na naszym budżecie podczas zakupów.
Transport, turystyka i energetyka
Skutki suszy odczuje również transport wodny,
w tym żegluga śródlądowa. Przy niskim poziomie
rzek przemieszczenie się będzie utrudnione, a w niektórych miejscach nawet niemożliwe. Upadną lub
ograniczą działalność związane z tym biznesy, w tym
branża turystyczna, m.in. popularne spływy kajakowe
lub pontonowe. Z wody korzystają również niektóre
elektrownie, które potrzebują jej do chłodzenia generatorów. Są w Polsce takie, które pobierają wodę bezpośrednio z rzeki, w tym hydroelektrownie traktujące
wodę jako odnawialne źródło energii. Niski poziom
rzek ograniczy działanie sektora energetycznego.
Ograniczenie wody pitnej
Pozostaje pytanie – czy grozi nam brak wody? Nie
doszliśmy jeszcze do momentu, w którym pojawiłaby
się groźba racjonowania wody pitnej. Na razie zalecane jest po prostu jej oszczędzanie i nie wykorzystywanie do podlewania roślin w ogrodach, czy mycia
samochodów. Samorządy apelują o ograniczenie
używania tej wody wyłącznie do celów gospodarczych, przynajmniej w tym najcięższym okresie.
W kolejnej części skupię się na konkretnych działaniach, jakie możemy wprowadzić w życie, aby zminimalizować negatywne skutki suszy.

www.30minut.pl

In vitro w Świdnicy
To już pewne, miasto Świdnica sfinansuje program dofinansowania pozaustrojowego zapłodnienia. O tę metodę walki z bezpłodnością dzielnie walczyła Anna Gromek wraz z wolontariuszami.
O sprawie pisaliśmy w lutym tego roku.
Przypominamy, że Pani Anna
cztery lata temu, starając się o
dziecko, dowiedziała się, że choruje na endometriozę, która uniemożliwiła zajście w ciążę siłami
natury. - Przeszłam trzy operacje,
gdzie dwie z nich były sfinansowane przez NFZ w kwocie 2.5 tysiąca
złotych, bo tyle NFZ refunduje
endometriozę - komentuje nasza bohaterka. - Choroba szybko
postępowała i musiałam przejść
trzecią operację, którą odbyłam
w Dortmundzie w klinice Miracolo. Kosztowną operację musiałam
sama sobie opłacić. Koszt to około 50 tysięcy złotych. Jestem po
resekcji jelita grubego, usunięciu
jajowodów - dodaje dzielnie Anna
Gromek.
Ale zanim udała się za granicę
na wojnę o zdrowie i życie zorganizowała event, podczas którego
zbierała podpisy, by miasto dofinansowywało leczenie niepłodności in vitro dla par, którym ta
metoda pomoże mieć dziecko.
Udało się! 22 maja 2020 roku odbyła się sesja rady miejskiej w
Świdnicy, podczas której między
innymi głosowano nad petycją
dofinansowania do in vitro w

Świdnicy. Za przyjęciem petycji
głosowało czternastu radnych,
a ośmiu było przeciw. Szacowany koszt realizacji tego zadania
na lata 2020 – 2023 to około 190
tysięcy złotych. Program zanim
zostanie wdrożony będzie musiał
zostać zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
Przypominamy, że zapłodnienie in vitro jest jedną z metod leczenia niepłodności. Polega ono
na pobraniu gamet rozrodczych
od partnerów różnych płci, doprowadzeniu do ich połączenia i uzyskania zarodka. Zarodek następnie umieszczany jest w macicy i
tam już odbywa się jego rozwój
w sposób naturalny. Średni koszt
zabiegu in vitro to około 10-12 tysięcy złotych jednorazowo. Dofinansowanie do leczenia niepłodności tą metodą na chwilę obecną
prowadzone jest we Wrocławiu,
Warszawie, Gdańsku, Bydgoszczy,
Chojnicach, Ostrowie Wielkopolskim, Słupsku, województwie lubuskim i mazowieckim. Dofinansowanie wynosi 5 tysięcy złotych.
Paweł Szpur
Foto: użyczone Anna Gromek
R0242/20
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6 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Były szpital w dzielnicy Gaj
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Tak głosowali nasi
czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy w tym roku posiano
więcej rzepaku niż w latach
ubiegłych?
Wyniki na dzień 28.05.2020

TAK
38%

Gdzie nie spojrzysz – rzepak

Tegoroczna wiosna zapewne kojarzona będzie z rzepakiem. Na portalach społecznościowych
często możemy zobaczyć zdjęcia znajomych na tle pól skąpanych żółcią rzepaku. Ale o co właściwie
chodzi z tym rzepakiem?
rze maszynowym. Rzepak ma
Rzepak, czyli co?
Do czego wykorzystuje się ogromne znaczenie jako bioTo roślina jednoroczna lub
diesel. Chociaż udział biodiesla
dwuletnia . Zazwyczaj wysiewa rzepak?
Z jednej strony, jest źródłem w stosunku do kopalnego oleju
się ją w sierpniu. Kiełkuje po 7
dniach od wysiewu. Jak podają surowca do produkcji margaryn, napędowego jest nadal niski, ma
źródła przed zimą zdąży jeszcze majonezu i oleju spożywczego. on jednak niepodważalnie wywytworzyć skróconą łodygę z Z drugiej - posiadany unikal- soką pozycję jako odnawialne
8-10 liśćmi. Kwitnie w następ- ny skład kwasów tłuszczowych alternatywne źródło paliwa. Rzenym roku przez około 45 dni. oleju rzepakowego czyni go z pak także bardzo dobrze adopKwiaty zapylane są przez pszczo- punktu widzenia fizjologii ży- tuje się do zmian klimatycznych i
ły. Łuszczyna pęka dość łatwo, wieniowej jednym z olejów spo- efektywnie wykorzystuje zasoby
stąd też przy zbiorze rzepaku żywczych o najzdrowszej kom- stanowiska wzrostu.
mogą wystąpić dość duże straty. pozycji kwasów tłuszczowych na
Czy to się opłaca?
Uprawiany jest w wielu krajach rynku. Warto również zauważyć,
Wielu rolników zadaje sobie
świata o klimacie umiarkowa- że rodzime pszczoły cieszą się
nym i podzwrotnikowym. Wy- żółtymi kwiatami i wykorzystu- to pytanie. Jak podaje portal tystępuje w dwóch formach: jako ją rzepak do produkcji miodu. godnik-rolniczy.pl, analizując terzepak jary - roślina jednoroczna Ponadto przemysł chemiczny goroczne plony, nakłady włożoi rzepak ozimy - roślina dwulet- również korzysta z rzepaku jako ne przede wszystkim w ochronę
nia. W Polsce uprawia się głów- surowca. Dzięki specjalnemu chemiczną oraz nawożenie, ale
nie rzepak ozimy i jego uprawy składowi kwasów tłuszczowych także koszt pracy przy cenie tony
zajmują 95% powierzchni upraw nadaje się jako środek smarny rzepaku na poziomie 1550 zł
lub olej hydrauliczny w sekto- netto, dochodzimy do wniosku,
wszystkich roślin oleistych.

NIE
62%

że należało zebrać minimum 2
tony, aby wyrównać ten rachunek. Biorąc pod uwagę, że w tym
sezonie było wiele gospodarstw
zbierających takie plony, nasuwa się pytanie, czy taka sytuacja
gdzie zarobek pokrywa koszty,
a nie generuje zysku, nie demotywuje gospodarstwa do siewu
tej uprawy w kolejnym sezonie?
Opierając się na doświadczeniu,
na pewno nie warto podejmować takiej decyzji na podstawie
jednorocznego przypadku. Ponadto autorzy publikacji zauważają, że zysk jest chwiejny, co
pokazały lata, gdzie wprawdzie
zbierane plony były niskie, ale
rekompensowała to cena skupu
(rok 2012 i cena powyżej 2000
zł/t), jak i również lata z wysokimi plonami, ale horrendalnie
niskimi cenami. Ostatnie sezony
przyniosły stabilizację w kontekście cen (średnio na poziomie
1500–1700 zł) i dosyć duże różnice w plonowaniu.
Rzepak na świecie
Światowa uprawa rzepaku
koncentruje się głównie w czterech regionach świata i stanowi
w nich 80 proc. areału uprawy
tego gatunku. Najwięcej uprawia się go w Kanadzie, następnie
w Indiach, Chinach, a na czwartym miejscu – w krajach Unii Europejskiej. Inna jest już kolejność

pod względem wysokości zbiorów. O ile Kanada (ok. 28 proc.
struktury światowej produkcji w
sezonie 2019/2020 na podstawie opracowania Biura Analiz i
Strategii KOWR na podstawie danych USDA, Oilseeds) utrzymuje
nadal swoje pierwsze miejsce, to
drugie miejsce przypada UE (25
proc.), kolejne Chinom (19 proc.)
i Indiom (11 proc.).
Ekspert komentuje
W województwie dolnośląskim sadzi się najwięcej rzepaku w stosunku do całego kraju.
Susza omija południe i północ
kraju, dlatego warunki glebowe
są u nas lepsze. Rzepak sieje się
ze względów ekonomicznych.
Rzepak, oprócz produkcji na cele
konsumpcyjne, przemysłowe i
energetyczne, jest także cenną
rośliną w płodozmianie. Oznacza to, że korzystnie wpływa na
stan środowiska glebowego.
Rośliny posadzone po rzepaku,
dużo lepiej plonują. Ponieważ
rzepak pozostawia w resztkach
pożniwnych wiele substancji odżywczych, mikro i makroelementy. Warto zwrócić uwagę na fakt,
że ze względu na niskie temperatury tej wiosny obserwujemy
dłuższe niż zwykle kwitnienie
rzepaku bynajmniej na naszym
terenie. - komentuje Tomasz
Marczak, specjalista firmy Procam.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://www.agro.bayer.com.pl/
https://chemirol.com.pl/
https://osadkowski.pl/
https://www.kws.com/
https://www.euralis.pl/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/
http://blog.cheminova.pl/
https://www.portalspozywczy.pl/
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SENIORZE ODWIEDZI CIĘ WOLONTARIUSZ
Niebawem do wałbrzyskich
seniorów będą udawać się
wolontariusze z maseczkami i
„Przewodnikiem dla seniora w
czasie epidemii”. Wszystko za
sprawą grupy nieformalnej wałbrzyskich wolontariuszy „Zaangażowani dla wałbrzyskich
seniorów”. To właśnie ta grupa
wygrała projekt "Zdrowie Seniora w Czasie Epidemii" w konkursie Dolnośląskich Małych Grantów, którego realizatorem jest
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą
we Wrocławiu.
Celem projektu "Zdrowie
Seniora w Czasie Epidemii" jest
walka ze skutkami Covid-19
oraz zapobieganie zarażeniom,
poprawa bezpieczeństwa seniorów, ułatwienie funkcjonowania

seniorom w życiu codziennym w
okresie pandemii, a także budowanie zasobów wolontariatu na
rzecz seniorów - komentuje Anatol Szpur, lider zwycięskiej grupy
wolontariuszy
„Zaangażowani dla wałbrzyskich seniorów”.
Dla nas ważne jest budowanie
społeczeństwa wrażliwego na
pomoc innym, w szczególności
seniorom, dlatego głównym celem jest niesienie pomocy najstarszym mieszkańcom miasta.
Natomiast celem pośrednim jest
propagowanie wolontariatu dodaje Anatol Szpur.
Wolontariusze będą wręczać
seniorom maseczki ochronne
antybakteryjne z jonami srebra,
a także dwustronny przewodnik formatu A4 z informacjami
zapisanymi wielkimi czcionka-

mi, gdzie i jaką pomoc mogą
uzyskać w czasie epidemii – np.
kto może pomóc zrobić zakupy,
porada psychologa czy urzędu
– wylicza Dagmara Raszka, zaangażowana wolontariuszka w
realizację projektu.
Ważny jest fakt, że powstanie
informator, który będzie można
powielać w przyszłości. Zwiększy się poziom wiedzy seniorów
na temat zasad zachowania się
w warunkach pandemii. Zaktywizowana będzie grupa wolontariuszy.
Drogi seniorze, jeśli chcesz,
aby wolontariusz odwiedził cię
z maseczką i poradnikiem, zadzwoń!
+48 515 206 105
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Nowoczesna onkologia
Ponad 22 ha ziemi wartej przeszło 18,5 miliona złotych przekazał nieodpłatnie samorządowi województwa Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa. Już niebawem ruszy budowa nowego szpitala onkologicznego. W uroczystym podpisaniu aktu notarialnego
uczestniczyli Premier RP Mateusz Morawiecki oraz marszałek Cezary Przybylski.

Czy Biedronka wprowadzała
klientów w błąd?
Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko właścicielowi
sieci handlowej Biedronka – firmie Jeronimo Martins Polska,
w którym podnosi zarzut naruszania zbiorowych interesów
konsumentów. Chodzi o deklarowany na wywieszkach sklepowych kraj pochodzenia owoców
i warzyw. Klienci sieci wielokrotnie sygnalizowali, iż wywieszki w
sklepach wprowadzają w błąd
co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Przeprowadzone
kontrole Inspekcji Handlowej
potwierdziły te doniesienia. Kontrolerzy porównali dane o kraju
pochodzenia owoców i warzyw
na sklepowych wywieszkach z
danymi na opakowaniach zbiorczych, jednostkowych oraz dokumentach dostawy, zwracając
szczególną uwagę na owoce i
warzywa deklarowane jako polskie np. ziemniaki, jabłka, cebulę, kapustę, marchew. Otóż wyniki kontroli w IV kwartale 2019
r. potwierdziły nieprawidłowości w zakresie wprowadzania w
błąd co do kraju pochodzenia
warzyw i owoców w związku z
przekazywaniem na wywieszkach nieprawdziwych informacji
w 49 sklepach a w 2020 r. w 11
sklepach (do czasu epidemii).
Przykłady - na wywieszce widniała „Polska” a marchew pochodziła z Belgii i Holandii, ogórki
szklarniowe z Ukrainy, kapusta
włoska z Francji. Sieci grozi wielomilionowa kara. To kolejne
postępowanie UOKiK przeciwko
właścicielowi sieci Biedronka po postępowaniu dotyczącym
nieprawidłowego informowania o cenach oraz nieuczciwych
praktykach wobec dostawców
produktów spożywczych. Dla
wielu klientów rzetelna informacja na temat kraju pochodzenia
produktu jest jedną z najważniejszych informacji skłaniających do zakupu. Jesteśmy jako
konsumenci coraz bardziej świadomi i nasze zakupowe wybory
dokonujemy rozważniej, zwracając uwagę na kraj pochodzenia.
W wielu przypadkach kierujemy
się lokalnym lub narodowym
patriotyzmem gospodarczym, w
szczególności kupując żywność,
wspieramy polską gospodarkę,
polskie rolnictwo lub lokalnego
przedsiębiorcę.

- Jesteśmy w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy programu funkcjonalno - użytkowego dla
nowego szpitala. To dokument, dzięki któremu generalny wykonawca
- którego wybierzemy w odrębnym
postępowaniu - zyska precyzyjne informacje w zakresie projektu i samej
budowy szpitala – mówi marszałek
Cezary Przybylski z Bezpartyjnych
Samorządowców. – Dziś staliśmy się
właścicielem działki, na której powstanie szpital – to kluczowe dla całego procesu inwestycyjnego – dodaje marszałek.
Działka, na której powstanie
nowy szpital zlokalizowana jest przy
zbiegu ulicy Kosmonautów i Trasy
Stabłowickiej na wrocławskich Żernikach. Taka lokalizacja zapewnia
dobre skomunikowanie zarówno z
miastem, jak i z całym wojewódzREKLAMA

twem dolnośląskim dzięki możliwości dojazdu z trzech stron i bliskości
autostrady A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.
Oprócz szpitala powstaną w tym
miejscu obszary zieleni i rekreacji
dla pacjentów oraz parking na około
1800 pojazdów wraz z drogami dojazdowymi oraz obiekty techniczne.
Projekt nowego Szpitala Onkologicznego w zakresie samej lokalizacji
szpitala na działce, jak i rozplanowania jego funkcji, zakłada możliwość
późniejszej rozbudowy wynikającej
ze zmieniających się potrzeb.
Budowa nowego Szpitala Onkologicznego jest jednym z priorytetów inwestycyjnych dla Samorządu
Województwa w obecnej kadencji.
Działalność medyczna placówki
będzie prowadzona w ramach tzw.
unitów, czyli obszarów wyspecjali-

Wydarzenia 7
zowanych w diagnostyce i leczeniu
chorób określonych organów, np.:
nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc,
pulmonologia nieonkologiczna czy
hematologia.
- Decyzja o przekazaniu gruntów
otwiera przed nami kolejny etap,
jakim jest możliwość ubiegania się
o wsparcie finansowania naszej inwestycji z budżetu Państwa. Prowadzimy zaawansowane rozmowy z
Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Po przejęciu gruntu jesteśmy też gotowi do złożenia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego – dodaje.
Nowoczesne Centrum Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczne
Dzięki projektowi powstanie silny
ośrodek onkologiczny, zapewniający z jednej strony kompleksową
opiekę (diagnostykę, terapię i rehabilitację) pacjentom cierpiącym na
schorzenia nowotworowe, z drugiej
zaś rozwój działalności dydaktycznej
oraz naukowo – badawczej. Szpital
pomieści maksymalnie 700 łóżek, a
koszt jego budowy (wraz z wyposażeniem) szacowany jest na około 700
mln zł. Powstanie blok operacyjny na
10-12 sal, w których rocznie planuje
się przeprowadzenie około 10 tys.
zabiegów. Nowe DCO położone będzie w bezpośrednim sąsiedztwie
Dolnośląskiego Szpitala Wojewódzkiego im. Marciniaka. Docelowo
przeniesione zostaną do nowego
obiektu wszystkie oddziały, poradnie i pracownie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego
Centrum Transplantacji Komórkowych oraz Dolnośląskiego Centrum
Chorób Płuc.
Red./UMWD
foto: UMWD
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Przyznaję się, że jestem
gorącą zwolenniczką przenoszenia punktu ciężkości władzy z centrali na samorządy
– oczywiście wraz z pieniędzmi, bo z pustego nawet Salomon nie naleje. Doskonale
jest, jeśli silny samorząd chce
współpracować z mieszkańcami i mieszkankami. Gdy dołożyć do tego społeczeństwo
obywatelskie, mamy sytuację
bliską ideałowi – oczywiście
w mojej ocenie.
Z dużym zainteresowaniem śledzę różne petycje,
apele do władz miejskich, jakie można obserwować w całej Polsce. Cieszy mnie to, że
często, a nawet coraz częściej
dotyczą one spraw związanych z ochroną środowiska.
Muszę przyznać się, że zauważam też, że władze Wałbrzycha często są o jeden
krok do przodu przed innymi miastami. Cieszy mnie to,
ale i budzi pewne obawy. Z
jednej strony, w całej Polsce
słychać apele o kwietne łąki
i rezygnację z koszenia trawników – my sprawdzamy te
rozwiązania kolejny już rok.
Wałbrzyskie autobusy oklejone są informacjami o Nowym
Zielonym Ładzie UE, na bilbordach informacje o suszy,
nocą oszczędzamy energię –
miasto wyłącza oświetlenie,
a i słynna wojna wypowiedziana plastikowi odbiła się
echem nawet w zagranicznych mediach. Nie ukrywam,
moje zielone serce podskakuje z radości.
To skąd niepokoje? Prezydent miasta, Roman Szełemej
doskonale wie, że walka o
środowisko naturalne to walka o jakość naszego życia. Wie
też doskonale, że to oszczędności. Konsekwentnie, z rozwagą wprowadza kolejne
rozwiązania. Moje niepokoje
budzi sprawa społeczeństwa
obywatelskiego. Bardzo wymagający temat i to ta druga
część ideału. Mój zielony apel:
współpracujmy sąsiedzko, organizujmy się w konkretnych
sprawach. Bądźmy razem. A
jeśli już to robicie, dajcie koniecznie znać (w każdej innej
sprawie także), na przykład
pisząc do mnie na Facebooku. Znajdziecie mnie jako dr
Małgorzata Beślerzewska.
Pozdrawiam zielono!

8 Rozmowa
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Studio Espresso gościło w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni

z Tomaszem Czeleń

z pasjonatem turystyki rowerowej i prowadzącym fanpage Rowerem przez Polskę rozmawiał Paweł Szpur
Skąd pasja do roweru?
Pasja jest od samego początku,
zawsze się śmieję, że z rowerem urodziłem się.
Mam nadzieję, że od trzech kółek?
Właściwie nie, można powiedzieć,
że pasja zrodziła się od dwóch kółek.
Jak sięgam pamięcią, to tata zabierał
mnie na rower. Kiedyś nie było fotelików, tato miał koszyk przy swoim
„składaku” i wkładał mnie do niego.
Mogłem mieć wówczas dwa czy trzy
lata, gdy zabierał mnie na wyprawy.
Podejrzewam, że te wyprawy były
wkoło domu i trochę dalej, dla mnie
wtedy to była duża wyprawa. Więc
najpierw były dwa kółka, a później
na boisku były cztery czyli dwa plus
dwa dokręcane. To tam uczyłem się
jeździć.
Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego w Wałbrzychu to twoja pasja,
„konik”. Od kilku lat zajmowałeś się
organizacją, mimo iż mieszkałeś we
Wrocławiu. Ciężko było to pogodzić?
Gdyby nie współpraca z Mateuszem Kaszubskim ze stowarzyszenia
Rowerowy Wałbrzych, to pewnie byłoby bardzo ciężko cokolwiek zrobić.
Wówczas po nocach cały czas na łączach próbowaliśmy ten pomysł zrealizować. Udało się. Tu mogę śmiało
powiedzieć, że jeżeli przejdziemy do
tematu moich największych rowerowych przygód, to zdecydowanie była
to największa z nich...poza podróża-

mi, bo to są troszeczkę inne emocje
i inne odczucia. Kiedy z Mateuszem
zrobiliśmy drugą edycję, przyszło ponad tysiąc osób – pojechało z nami. To
wtedy było takie największe przeżycie
wałbrzyskie.
Jak przygotować rower po sezonie zimowym, żeby z niego codziennie korzystać?
Jak wyciągniemy go z piwnicy, komórki czy gdzie go tam trzymamy...
Garażu...
Garażu, sprawdźmy czy mamy
powietrze w kołach, sprawdźmy czy
hamulce są sprawne, przynajmniej jeden, bo tak jest zgodnie z przepisami.
Przesmarujmy łańcuch, przeczyśćmy
rower. Kiedy już wszystko sprawdzimy i ustawimy, to będzie ok. Warto
sprawdzić, czy siodełko jest dobrze
ustawione. Myślę, że to takie podstawowe prace, które każdy może wykonać u siebie w domu.
Czy jeżdżenie rowerem do pracy
dobrze wpływa na organizm?
Moim zdaniem bardzo dobrze. Ja,
mieszkając we Wrocławiu, dojeżdżałem do pracy w jedną stronę 10 kilometrów. Korzystałem z roweru właściwie na co dzień. Muszę powiedzieć,
że to bardzo ożywia umysł, zupełnie
inaczej funkcjonuje się, mamy chęć
do życia.
Stąd pomysł na twoją kolejną akcję: rowerem na Starą Kopalnię?
Trochę tak. Wrócił ponownie temat rozpoczęcia rowerowego sezonu

wraz ze Starą Kopalnią i WOK-iem oraz
innymi wałbrzyskimi instytucjami. Koronawirus sprawił, że to nie mogło się
stać. Wyśniłem – przyjedźmy tutaj,
zróbmy sobie indywidualnie takie
spotkanie na Starej Kopalni. Róbmy
sobie zdjęcia na Starej Kopalni z rowerem, przyjdźmy do Sztygarówki ….
Na kawę...
Na kawę, na przykład. Na hasło
„Rowerem na Starą Kopalnię” dostajemy zniżkę na napoje.
A gdzie możemy zostawić rower
na terenie Starej Kopalni?
Chociażby pod samą Sztygrówką
mamy stojaki ukształtne, czyli takie, o
które można oprzeć rower i przypiąć
go bez problemu.
Porozmawiajmy przez chwilę o
PTTK i stronie Rowerem przez Polskę.

Trzeba się cofnąć do czasów licealnych, bo wtedy temat „wycieczki po
górach i PTTK” w moim życiu często
się przewijał. Faktycznie, kontakt z
PTTK zaczął się od wypraw w góry.
Później zacząłem się angażować w życie wałbrzyskiego oddziału i w sprawy
zarządu głównego w Warszawie. Kiedy PTTK ogłosiło konkurs „Młodzieżowi liderzy turystyki” załapałem się
w wyborze wśród najaktywniejszych
ludzi w Polsce. W pewnym momencie powstał tam projekt, bodajże w
2013 roku. Dotyczył promowania
rowerowego stylu życia, tras rowerowych, infrastruktury rowerowej, czy
gmin, które dla promocji rowerowej
coś robią. Wówczas, w trakcie pracy
nad konkursem „Gmina przyjazna rowerzystom”, narodził się pomysł pani
Joanny Ślezińskiej, portalu internetowego i strony na Facebooku – Rowe-
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rem przez Polskę. Z racji mojej pasji
do podróżowania rowerem zostałem
poproszony do prowadzenia tej strony i tak już zostało.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Tomek
opowiada o najciekawszych trasach
rowerowych i co da nam turystyka
rowerowa w odróżnieniu od innych
form. Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen
wywiad.
Oglądnij pełny wywiad
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Praca dla programistów w Wałbrzychu

W Wałbrzychu swoją siedzibę ma jedna z największych firm e-commerce w Polsce. Firma RedCart właśnie rozpoczyna rekrutację i poszukuje programistów, specjalistów IT, a
także pracowników na kilku innych kluczowych stanowiskach. Jeśli zatem szukasz nowej, dobrze płatnej pracy, która dodatkowo da Ci możliwości rozwoju zawodowego - mamy
dla Ciebie świetną wiadomość. Nie musisz wyjeżdżać z Wałbrzycha, żeby pracować w jednej z najlepszych firm IT w Polsce. Zobacz, jak praca w RedCart może zmienić Twoje życie.
RedCart to największa firma IT w
regionie wałbrzyskim, która zajmuje
się tworzeniem oprogramowania dla
e-commerce. Aplikacja RedCart wykorzystywana jest przez tysiące sklepów
internetowych w całej Europie. Rozwijane od ponad 10 lat oprogramowanie umożliwia sprzedaż w Internecie
poprzez sklep internetowy, ale także
inne serwisy jak Amazon, eBay Allegro, Ceneo czy Empik. Firma zatrudnia
obecnie kilkadziesiąt osób. RedCart
współpracuje między innymi z takimi
potentatami jak Google, Facebook,
eBay i Amazon. Na polskim rynku do
grona Partnerów zaliczyć można choćby Allegro oraz mBank. Praca w RedCart to szansa zdobycia cennego doświadczenia pracując z największymi
graczami na świecie.
Praca dla programistów i nie tylko
Obecnie firma prowadzi rekrutację
w działach IT na stanowiskach: Programista PHP, FrontEnd Developer, FullStack Developer, Tester aplikacji oraz
Grafik / Web Designer. Jeśli masz doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych i chcesz rozwijać się w obszarze programowania, a także poznawać
nowe technologie i nowe języki programowania, koniecznie zapoznaj się z
ofertami pracy na stronie internetowej
https://redcart.pl/praca-w-redcart . Dodatkowo w RedCart otwarte są również
nabory na inne kluczowe stanowiska,

w szczególności dla Specjalistów ds.
Marketingu i Analityki, Product Managera i Specjalistów ds. Sprzedaży. Jeśli
pasjonujesz się marketingiem internetowych, a może masz własny kanał Youtube lub konto na Instagramie – praca
w RedCart może być Twoją nową drogą w życiu zawodowym. Firma oferuje
także miejsca pracy dla pracowników
wsparcia technicznego i obsługi, w tym
do działu obsługi klienta. „Szukamy pozytywnych i energicznych ludzi, którzy
lubią pracę z klientem i chcą zaangażować się w realizację wspólnego celu.
Poszukujemy ludzi, którzy pasjonują
się swoją pracą i czerpią z niej przyjemność, a także wykazują się ambicją
i chcą uczestniczyć w rozwoju nowoczesnego projektu e-commerce” – czytamy na stronie internetowej https://
redcart.pl/praca-w-redcart
Dlaczego warto pracować w RedCart?
RedCart jest dynamicznie rozwijającą się firmą, w której możesz być odpowiedzialny za rozwój nowoczesnej
platformy e-commerce. Poznaj 8 powodów, dla których warto pracować w
RedCart i które sprawią, że zapomnisz o
Twojej dotychczasowej firmie.
1. Wynagrodzenie i premie
Jeśli posiadasz odpowiednie doświadczenie i umiejętności, możesz
zarabiać nawet kilkanaście tysięcy złotych! Dodatkowo w przypadku, gdy
angażujesz się w pracę i realizujesz po-

wierzone zadania, oprócz podstawowej pensji, którą zawsze otrzymasz na
czas, możesz liczyć także na atrakcyjne
premie.
2. Elastyczny czas pracy
To Ty ustalasz kiedy rozpoczynasz
oraz kiedy kończysz pracę. Jeśli przed
pracą chcesz załatwić ważną sprawę
w urzędzie, możesz przyjść do biura
na godz. 11:00. Co więcej - wszystkie
weekendy są zawsze wolne!
3. Przyjazne miejsce do pracy
Firma RedCart stworzyła dla swoich
pracowników komfortowe warunki do
pracy i rozwoju, które pokochasz od
pierwszego dnia. Twoim miejscem pracy będzie nowoczesny biurowiec Invest Park Center zlokalizowany na terenie WSSE, z przepięknym widokiem na
panoramę Wałbrzycha. Klimatyzowane
biuro to nie wszystko! Firma zapewnia
także dostęp do strefy relaksu, w której
zregenerujesz siły i napijesz się pysznej
kawy, a latem schłodzisz się zimnymi
napojami i lodami. Co ważne, każdego
dnia będziesz mógł też skorzystać ze
smacznych, bezpłatnych obiadów.
4. Świetna atmosfera
Praca w RedCart to nie tylko obowiązki. Firmę tworzą młodzi ludzie,

pełni pasji, energii i zamiłowania do
tworzenia. Wspólne dążenie do celu i
chęć rozwoju zawodowego sprawiają,
że atmosfera do pracy jest doskonała
– daleka od tej, jaka panuje w korporacjach.
5. Bezpłatne szkolenia
Jeśli stawiasz na rozwój osobisty
i zdobywanie nowej wiedzy, możesz
liczyć na wsparcie ze strony RedCart.
Firma przygotowała specjalny pakiet
bezpłatnych szkoleń. Jak to działa?
Znajdujesz szkolenie, które Cię interesuje, a RedCart za nie płaci, zapewniając Ci możliwość bezpłatnego poznawania nowych technologii. Pracując w
RedCart zawsze będziesz na bieżąco ze
światowym rynkiem IT.
6. Codziennie nowe wyzwania
Branża e-commerce jest bardzo dynamiczna. Zmiany pojawiają się bardzo
często. Dzięki temu decydując się na
współpracę z RedCart, będziesz dostawał wymagające, ciekawe zadania do
wykonania. Koniec z nudą i powtarzalnością, teraz przed Tobą innowacyjne
projekty, które firma realizuje dla znanych i cenionych marek.
7. Inkubator RedCart

Tworzysz własny projekt lub rozwijasz po godzinach własną aplikację?
Myślisz o startupie? Pod okiem doświadczonych specjalistów z RedCart
możesz rozwijać własne pomysły oraz
dodatkowo liczyć na wsparcie merytoryczne i finansowe. Jeśli Twój pomysł
okaże się „strzałem w dziesiątkę”, firma
pomoże Ci w uzyskaniu środków i będzie reprezentować Cię w rozmowach
z inwestorami.
8. Dla najlepszych samochód
służbowy
Jeśli jeszcze się wahasz i wciąż nie
przekonała Cię propozycja RedCart,
może ostatni argument sprawi, że zechcesz dołączyć do zespołu? Dla najlepszych pracowników firmy przewidziany jest nowy, służbowy samochód
marki premium prosto z salonu!
Nie czekaj, aplikuj już teraz!
Firma RedCart oferuje Ci wszystko,
aby praca była dla Ciebie przyjemnością, a czas wykorzystany był także na
Twój rozwój zawodowy. Możesz liczyć
na świetnie wynagrodzenie, doskonałe
warunki pracy, niespotykaną atmosferę i możliwość zdobycia doświadczenia
w jednej z najlepszych polskich firm
w branży IT. Dołączysz? To doskonały
moment, aby rozpocząć współpracę i
zmienić Twoje życie. Pamiętaj, liczba
miejsc jest ograniczona, dlatego jak
najszybciej wyślij swoje zgłoszenie.
Aplikację o pracę należy kierować na
adres praca@redcart.pl
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Internetowa kultura Olszowa jak nowa

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze została beneficjentem programu Kultura w sieci. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt pod nazwą „W sieci Jana Pawła
II” uzyskał dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych.
W ramach zadania stworzo- merytorycznym gra będzie mieć
na zostanie gra mobilna o życiu nie tylko charakter rozrywkowy,
i działalności jednego z najwy- ale również edukacyjny i wybitniejszych Polaków - Karola chowawczy. Integralną częścią
Wojtyły. Gra zostanie zaprojek- zadania będzie również wirtualtowana i zaprogramowana w ny konkurs plastyczny i literacki
aplikacji ActionTrack, w trzech inspirowany postacią Jana Pawła
trybach: tak zwanego Flow, z II. Jego rezultaty umieszczone
użyciem kodów QR oraz GPS, zostaną na specjalnej podstroa także w dwóch wariantach z nie internetowej stworzonej do
uwzględnieniem wieku odbior- prezentacji efektów zadania.
cy. Pierwszy wariant to dzieci Zaproponowanie mieszkańcom
szkolne, czyli uczniowie szkół gminy wirtualnego uczestnictwa
podstawowych i młodzież szkół w życiu kulturalnym zainicjuje
średnich, natomiast drugi to do- wdrażanie nowych metod pracy
rośli i seniorzy. Dzięki tej inicja- z czytelnikiem oraz odbiorcą wytywie uczestnicy projektu będą darzeń kulturalnych.
mieli szansę zapoznania się z
PAS/AK
technologią gier mobilnych, a
Foto:ck.czarny-bor.pl
dzięki tematyce i wartościom

To już koniec przebudowy ulicy Olszowej w Strzegomiu na odcinku
od zjazdu w kierunku dyskontu. Droga zyskała nie tylko wizualnie,
ale co najważniejsze poprawi się bezpieczeństwo użytkowników.
Warto podkreślić, że przebu- tej części zadania inwestycyjnego
dowano m.in. nawierzchnię drogi wyniósł ok. 4,5 miliona złotych, z
wraz ze zjazdami, wykonano nowe czego 50% stanowi dofinansowachodniki oraz pobocza gruntowe. nie z budżetu państwa w ramach
Wykonano również nowe oświet- Funduszu Dróg Samorządowych.
lenie uliczne na odcinku od ulicy Do końca czerwca tego roku plaAndersa oraz wymieniono pozo- nowana jest przebudowa terestałe oprawy oświetlenia. Skrzy- nu znajdującego się w obrębie
żowanie z ulicą Słoneczną zostało skrzyżowania z ulicą Brzozową. Z
przebudowane. Dodatkowo zo- kolei tam wykonana będzie nowa
stały wykonane trzy przejścia dla nawierzchnia, chodniki z kostki
pieszych, w tym jedno wyniesione betonowej, zjazdy na posesje oraz
wraz z oznakowaniem poziomym pobocza gruntowe. Wymienione
i pionowym. W celu zwiększenia zostaną również oprawy oświetlebezpieczeństwa na ulicy Olszowej nia ulicznego na ledowe. Ponadto
zostały zamontowane dwa stacjo- powstanie zatoka autobusowa.
narne urządzenia informujące kie- Wykonawcą tego zadania jest
rujących o prędkości jazdy. W celu również „Drog-Ziem” ze Stanowic.
odprowadzenia wód opadowych Koszt prac wynosi około 520 tyzostała wybudowana nowa kana- sięcy złotych. Kwota ta w całości
lizacja deszczowa wraz z licznymi pochodzi z budżetu gminy Strzewpustami ulicznymi. Wykonawcą gom.
robót budowlanych była firma
Red./T.W.
„Drog-Ziem” ze Stanowic. Koszt
foto: GS

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Wałbrzyscy policjanci ostrzegają przed oszustami, którzy kolejną metodą próbują wyłudzić pieniądze od mieszkańców Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego. Do takiego incydentu doszło w
miniony weekend. Przestępcy wykradli dane do konta na profilu społecznościowym jednej z mieszkanek gminy Walim, zalogowali się do niego, a następnie wysłali do kilkudziesięciu osób z grona
znajomych wiadomości z prośbą o szybką pomoc finansową. Tym razem wszystkie osoby odmówiły,
ale warto uważać na tego typu zdarzenia.
REKLAMA

Funkcjonariusze
Wydziału
dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu przestrzegają przed
kolejną formą oszustwa internetowego. Złodzieje kradną tożsamość osoby, podszywają się
pod nią i wykorzystując zaufanie,
proszą jej znajomych o podanie
hasła „Blik”. Często dodają, że
właśnie stoją przy kasie i chcą
zapłacić za zakupy, ale ich karta
płatnicza akurat w tym dniu stra-

sekund
Głuszyca
Wypożyczalnia
„elektryków”

W wypożyczalni, ze względu
na panującą epidemię, wprowadzone zostały dodatkowe
obostrzenia, o których informuje na swojej stronie internetowej Centrum Kultury MBP w Głuszycy.
Głuszycka wypożyczalnia rowerów elektrycznych w sezonie 2020 czynna będzie od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00. Dodatkowe informacje można uzyskać
także pod numerem tel. 503
102 817 w godzinach pracy
instytucji.

Gmina Świdnica
Dofinasowanie
ogrzewania

Ruszył nabór wniosków na
dofinansowanie
wymiany
ogrzewania starego typu na
ekologiczne źródła ciepła.
Wymiana dotyczyć będzie
nieruchomości o charakterze
mieszkalnym,
położonych
na terenie gminy Świdnica.
Wnioski o udzielenie dotacji,
na obowiązującym druku (z
2020 roku), należy składać do
4 czerwca 2020 r., w punkcie
informacyjnym Urzędu Gminy
Świdnica (stanowisko nr 100).

ciła ważność lub proszą o szybką
pożyczkę na zakupy przez internet, obiecując zwrot środków
finansowych następnego dnia. I
z jednej, i z drugiej strony bądźmy czujni i nie dajmy się zwieść
pozorom. Czytajmy dokładnie
komunikaty przychodzące na telefon!
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl/
R0247/20
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
W ostatnią sobotę minęło dokładnie 250 lat od oficjalnego nadania gwareckiej
kopalni nazwy „Fuchs”. W 1770 roku gminne kopalnie gwarectwa Biały Kamień
przekształcono w jedno gwarectwo o nazwie „Fuchs”. Oficjalne nadanie nastąpiło
23 maja 1770 roku. #Wałbrzych @Stara_Kopalnia
9:04 AM · 25 maj 2020

Kancelaria Prezydenta
@prezydentpl
Z okazji Dnia Matki Pierwsza Dama skierowała najserdeczniejsze życzenia do pacjentek Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, które odwiedziła zdalnie.
relacja z wizyty https://prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,736,zdalne-obchody-dnia-matki-w-instytucie-matki-i-dziecka.html
6:38 PM · 26 maj 2020

Cezary Przybylski
Muzeum Porcelany w Walbrzychu
@MuzeumWalbrzych

Zmiany! Zmiany! Od 1 czerwca 2020 r. zapraszamy: od środy do niedzieli
od 10.00 do 16.00, wejścia w grupach 10 osobowych, co 30 minut
Zapraszamy serdecznie!

@PrzybylskiCez
Kluczowy moment w budowie Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Z
rąk Premiera @MorawieckiM odebrałem akt notarialny, dzięki któremu samorząd
@Dolny_Slask otrzymuje teren pod budowę Szpitala. Ta niezwykle potrzebna inwestycja powstanie dzięki współpracy samorządu i rządu.
5:31 PM · 22 maj 2020

12:03 PM · 25 maj 2020

dolnośląska Policja
@DPolicja
Dolnośląscy policjanci zatrzymali na terenie województwa kolejne osoby zajmujące się przestępczością narkotykową. Jeden z podejrzanych mężczyzn fałszował
także recepty. https://t.co/zXnzVAxFK8?amp=1

Anatol Szpur
@AnatolSzpur
Jestem przedsiębiorcą już ponad 30 lat!
Zapraszam do obejrzenia wczorajszego wydania Faktów TVP3, w którym wypowiadam się na temat wsparcia, jakie uzyskałem od Urzędu Marszałkowskiego w czasie
pandemii. https://wroclaw.tvp.pl/48193646/23052020-1830 - od 3 minuty.
11:14 AM · 24 maj 2020

11:46 AM · 26 maj 2020

Mateusz Morawiecki
@MorawieckiM
Dzień Matki jest szczególną datą nie tylko w kalendarzu, ale przede wszystkim w
naszych sercach. Dziś chcę podziękować wszystkim Mamom za cały trud włożony w nasze wychowanie, za nieprzespane noce i stresujące wizyty na wywiadówkach. Drogie Mamy, żyjcie nam sto lat!
11:57 AM · 26 maj 2020
REKLAMA

Wałbrzyska SSE
@WalbrzyskaSSE

@WalbrzyskaSSE sprzedała kolejną nieruchomość inwestycyjną w #Bolesławiec
Nowym właścicielem nieruchomości o powierzchni ponad 1️ha została firma
METATECH GROUP z Kruszyna. #InwestycjeStymulująceGospodarkę są teraz
szczególnie ważne #WSSE #ZnaczySukces #StrefaBiznesu #PSI
3:12 PM · 25 maj 2020
R0249/20

12 Zdrowie i uroda
Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA

www.30minut.pl

Piękno zaklęte w historii
Ciekawi cię, jak w dawnych
czasach dbano o urodę? Chcesz
dowiedzieć się, czym kiedyś wybielano zęby albo jak próbowano zatuszować niedoskonałości
skóry, np. piegi? A może masz
ochotę pobawić się w stylistykę i
zaprojektować suknię z minionej
epoki? To wszystko znajdziesz
pod tym adresem: https://www.
wilanow-palac.pl/niegdysiejsze_
techniki_poprawiania_urody.
html.
osa

KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Skóra kobiet,
a menopauza
Okres menopauzy niewątpliwie dla wielu kobiet jest
czasem trudnym, często depresyjnym. Wpływa na jakość
życia oraz codziennie funkcjonowanie. Zauważalne są
zmiany nastroju, uderzenia
ciepła, spadek libido, wzrost
masy ciała, uczucie zmęczenia oraz utrata jędrności i jakości skóry. Za te i inne symptomy menopauzy w głównej
mierze odpowiada gospodarka hormonalna. Zmniejsza się
poziom estrogenów i progesteronu, zwiększa natomiast
poziom androgenów i synteza gonadotropin. W praktyce
oznacza to zmiany w wyglądzie oraz kondycji skóry. U
wielu kobiet staje się ona porowata i przetłuszczającą się.
W niektórych przypadkach
mamy do czynienia nawet z
trądzikiem osób dorosłych.
Ponadto pojawia się nadmierne owłosienie (hirsutyzm) w
miejscach takich jak np. broda. Osłabieniu ulegają za to
włosy. Dochodzi do ich przerzedzenia, a nawet do łysienia
androgenowego.
Kluczowym objawem starzenia skóry jest zmniejszenie
objętości twarzy powstałe w
wyniku zmian kostnych czaszki, utraty poduszek tłuszczowych oraz spadku produkcji
kolagenu oraz elastyny. To
powoduje utratę jędrności i
elastyczności, zmniejszenie
jej grubości oraz powstawanie widocznych zmarszczek
oraz bruzd. U pacjentek w
okresie menopauzy zmienia
się również melanogeneza w
wyniku czego pojawiają się
przebarwienia oraz rogowacenie starcze.
Co robić, aby utrzymać
atrakcyjny wygląd? Przede
wszystkim uzupełniać deficyt
objętościowy poprzez wykonywanie zabiegów stymulujących i wypełniających. Do
takich zaliczymy autologiczny
wypełniacz, fibrynę bogatopłytkową, kwas hialuronowy
czy kwas bursztynowy. Ponadto warto stosować dietę oraz kosmetyki bogate w
przeciwutleniacze.
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Źródło zdjęcia: pixabay.com

Nadmorskie spa bez
wychodzenia z domu
Zafundujesz je sobie dzięki
najnowszej serii kosmetyków
Baltic Home Spa od Ziaja, w
której znalazły się: żel 3 w 1 do
mycia twarzy, ciała i włosów,
lekki krem nawilżająco-dotleniający do twarzy, orzeźwiająca mgiełka do ciała i włosów,
galaretka do kąpieli, oliwka
do masażu, microscrub, mus
oraz serum nawilżające do
ciała. Największym atutem
linii są: zniewalający zapach
mango, przywołujący na myśl
soczyste i słoneczne lato, sub-

stancje o aktywności antycellulitowej, anti-pollution czy
ujędrniającej. Co ważne, produkty są określane jako „fit”
i „vegan” - pielęgnacja nimi
jest zatem lekka, przyjemna,
energetyzująca i bezpieczna
dla środowiska. Z tej ostatniej
informacji najbardziej ucieszą
się zwolenniczki stylu „eko”.
Polecamy! Do nabycia m.in. w
multiSalonik przy ulicy Armii
Krajowej 32 (Stary Zdrój).
osa
Źródło zdjęcia: Ziaja

Fit sałatki na dobry
początek lata - przepisy
Sałatka z owocami i serem

rukola (lub inna sałata)
garść truskawek, gruszki, winogron lub mango
mozarella, ser gorgonzola lub ser
kozi
sos balsamico
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Sałatka z kurczakiem
sałata lodowa
roszponka
pomidory koktajlowe
mozzarella
zielony ogórek
upieczona pierś z kurczaka lub
indyka
Sos: jogurt naturalny z ziołami
prowansalskimi

Pretty Scale równa się Pretty Woman
Chcesz wiedzieć, czy jesteś
piękna? Skorzystaj z Pretty Scale, a dowiesz się zaledwie w kilka chwil, w ilu procentach spełniasz wymogi obowiązującego
współcześnie kanonu piękna!
Skala wynosi od 1 do 100%.
Kto o tym zadecyduje? Sztuczna inteligencja. Na podstawie
twojego zdjęcia, ocenione zostaną rysy, owal, kształt twarzy,
proporcje, nos, podbródek itp. I
jak? Sprawdzisz czy jesteś Pretty Woman?
https://www.prettyscale.com/
osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Kiedy widzę rano, jak parkuje przy skraju ulicy, wiem,
że dla kogoś żarty się już
skończyły. Jego czarne przepastne cielsko lśni w słońcu
niczym olbrzymi kary koń.
Znoszone garnitury tych,
którzy z niego wysiadają
wyglądają na jego tle groteskowo - jak kukiełki danse
macabre z zabitej dechami
lokalnej tancbudy. Ich czarne od ziemi ręce trzymają się
kurczowo zapalonych przed
chwilą papierosów. Chłopcy
zaciągają się miarowo - jeszcze jeden mach przed ostatnią podróżą. W te poranki,
kiedy ich widok zakłóca mi
gapienie się na kościelną
wieżę skąpaną w słońcu, nawet królowa, moszcząca się
na poduszce w oknie bramę
dalej, milczy i wygląda na
bardziej posępną niż zwykle.
A ona nigdy nie jest cicho. To
zły znak, powtarzam sobie
przez zaciśnięte zęby. Przechodząc obok wstrzymuję
na chwilę oddech. Myślę z
dziecięcą naiwnością, że to
uchroni mnie przed zapachem śmierci, który wydobywa się zuchwale z cielska
czarnego mercedesa. Że też
nie przeszłaś na drugą stronę, wyrzucam sobie przez
cały poranek. Spisuję go na
straty, bo i tak przez cały
dzień w głowie będę miała
już tylko jedno.
Żyjemy w świecie, którego tkanki zbudowane są
z prowizorycznych wiązań,
nietrwałych, nic nieznaczących, pustych połączeń. Słabych naczynek, gotowych
zaraz wykrwawić się do samej śmierci. Prowizoryczność. To jego prawdziwe
imię. Imitacje, substytuty.
Poliester, który chce być bawełną. Obłuda pretendująca
do troski. Mądrość jak wydmuszka. Twarda skorupka
bez twardych dowodów na
swoje istnienie.
Deszczowy maj? Pandemiczna melancholia? Brak
światła i pewności, że to co
złe się kiedyś skończy? A ty?
Czym tłumaczysz sobie swoją niechęć do świata?

Piątek, 29 maja 2020
www.30minut.pl

Sport 13

od 18 lat
razem z Wami

Słowo na piątek

Baraż o III ligę

PAWEŁ SZPUR

Przed nami bardzo ciekawa rywalizacja o awans do III ligi grupy III. W barażach do rywalizacji przystąpią zwycięzcy grup dolnośląskiej IV ligi. Oba spotkania rozegrane zostaną jeszcze w czerwcu. W wyniku losowania ustalono, że pierwszy mecz odbędzie się w Świdnicy.
Rewanż w Jędrzychowicach.

Muzyka lepiej radzi sobie w
sieci. Wkracza znów do swoich
pierwotnych miejsc, do knajp i
klubów. Finansowanie koncertów on-line z pomocą patronów, a znane marki odkrywają
na nowo pojęcie mecenatu. We
Wrocławiu między blokami krąży mobilna scena.
Na naszym podwórku o
swoich fanach nie zapomniał
A’propos organizując koncerty
on-line, a ostatnio i Wałbrzyski
Ośrodek Kultury, który w niepowtarzalnych okolicznościach
przyrody - nieobłożonej sterylnym betonem starej części Starej Kopalni - gościł lokalnego
DJ’a. Wypadło ładnie.

Grupę wschodnią IV-ligowych rozgrywek wygrała Polonia Stal Świdnica, która w
pokonanym polu zostawiła
między innymi Sokoła Wielką
Lipę oraz Bielawiankę Bielawa. Warto zwrócić uwagę na
bilans spotkań domowych Polonii. Świdniczanie wykazali
się bowiem, niesamowitym
hartem ducha i zwyciężyli
we wszystkich spotkaniach
na własnym obiekcie. Do tej
pory Polonia u siebie może
również pochwalić się wyśmienitym bilansem bramkowym. W ośmiu rozegranych
spotkaniach strzeliła 23 gole,
tracąc zaledwie 2 bramki.
Najwyższa wygrana nastąpiła
26 października, kiedy to go-

spodarzom udało się pokonać
bramkarza Piasta Żerniki aż 7
razy.
Zwycięzcą grupy zachodniej okazał się Apis Jędrzychowice, który na finiszu
rozgrywek wyprzedził AKS
Strzegom i Karkonosze Jelenia Góra. Jest to o tyle istotne,
że wszystkie te zespoły miały identyczną ilość punktów.
O ostatecznej klasyfikacji w
tabeli, zadecydowały bezpośrednie mecze pomiędzy
zainteresowanymi stronami.
Tu okazało się, że Apis Jędrzychowice był najlepszy.
Wszystko dzięki wygranej w
Strzegomiu 2:1 i rozgromieniu Karkonoszy na własnym
boisku 3:0. Zespół z Jędrzy-

chowic w trakcie rozgrywek
na swoim obiekcie przegrał
tylko raz notując w siedmiu
spotkaniach 28 bramek strzelonych i 5 straconych.
Zarówno Apis jak i Polonia
dobrze prezentowały się także na boiskach rywali. Drużyna z Jędrzychowic na wyjazdach zanotowała bilans 6 – 1
– 2 i 28:9 w bramkach. Zespół
ze Świdnicy na boiskach swoich przeciwników może się
pochwalić bilansem 4 – 1 – 3 i
10:7 w bramkach. To pokazuje, że rywalizacja o awans powinna być do samego końca
otwarta.
JZ

Ramowy terminarz piłkarski
Już zdecydowanie bliżej nam do startu rozgrywek piłkarskich, jak jeszcze kilka tygodni
temu, dlatego z dużą niecierpliwością oczekiwaliśmy wstępnych choćby decyzji dotyczących terminarzy rozgrywek piłkarskich, które miałyby rozpocząć się już w sierpniu.
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że może się
z nami podzielić tą informacją

i dzięki temu wiemy już, kiedy
drużyny wyjdą na boisko. Najwcześniej zrobią to piłkarze IV-li-

gowi, najpóźniej na boiskach zobaczymy drużyny B i C klasowe.
JZ

Entuzjastycznie przywitano
ponownie biblioteki. W piątek
rusza kino plenerowe - jedyne
możliwe wg. aktualnego prawa.
Parkingi marketów zapełniły się
strumieniem aut. Naród odetchnął z ulgą. Przez maskę. Ludzie kultury znów pytają siebie
czy są potrzebni.
Rząd sączy po kropelce „luksusy”. Następny krok to siłownie i baseny, z zachowaniem
dwóch metrów odstępu w wodzie (?!). Podskakujemy jak cyrkowe małpki.
Oznacza to powrót lokalnego kolosa - Aqua Zdroju?
Korony na głowach lokalnych
działaczy sportowych, pukającego raz po raz do serduszka
Kowalskiego
wydarzeniami
kulturalnymi z dalekich rubieży
estetyki, jak gale disco polo.
To tam zdecydowano się na
ostre cięcia etatów w pierwszych dniach społecznej kwarantanny.
Chciałbym zobaczyć jak wyglądać będzie telefon do zwolnionego ratownika, czy kelnera, ludzi z obsługi, którzy ze
względu na specyfikę miejsca,
w którym pracują, tę samą co
w muzeach, miejscach kulturotwórczych, nie przychodzą do
pracy tylko dla pieniędzy.
Telefon z pytaniem czy jest
gotowy wrócić. A jeśli wróci tylko dla pieniędzy?

Zmiany w przepisach
International Football Association Board ogłosił zmiany w przepisach gry w piłkę nożną,
które wejdą w życie już 1 czerwca. W polskich rozgrywkach obowiązywać będą dopiero od nowego sezonu. Różnice dotyczyć będą przede wszystkim zagrania piłki ręką i rzutów karnych.
Według nowych ustaleń
„ręka” kończyć się będzie na
wysokości pachy. Przypadkowy kontakt piłki z ręką zawodnika drużyny atakującej ma
być karany, gdyż może skutkować korzyścią dla tegoż zespołu.
Rzuty karne również będą
uważniej obserwowane przez
arbitrów. Od nowego sezonu,
jeśli bramkarz dokona przewinienia podczas wykonywania

jedenastki, ale piłka nie trafi
do bramki lub odbije się od
słupka, poprzeczki i pozostanie w grze, to takiego rzutu nie
należy powtarzać.
Gdyby jednak bramkarz dokonał przewinienia, które wymaga powtórzenia rzutu karnego, to sędzia jest zmuszony
upomnieć bramkarza. Przy kolejnym razie ukarać żółtą kartką. Tu warto pamiętać, że kartki
z gry nie są liczone w serii rzu-

tów karnych (dot. wszystkich
zaw.) Jeśli zawodnik dostanie
żółtą kartkę w meczu i później
w karnych, zapisuje mu się
dwie żółte kartki, ale nie ma
wykluczenia. Na koniec, jeśli
bramkarz i wykonawca rzutu
dokonają przewinienia w dokładnie tym samym czasie, to
ukarany zostanie wykonawca.
JZ

Sport – to słowo Encyklopedia PWN tłumaczy następująco: z założenia pokojowe
współzawodnictwo, którego
istotę stanowi indywidualna
bądź zespołowa rywalizacja
(wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do
osiągania jak najlepszych
wyników,
podejmowane
także m.in. w celu rekreacji i
doskonalenia własnych cech
fizycznych; wyraża się przez
ćwiczenia i gry uprawiane wg
określonych zasad; sprzyja
zachowaniu zdrowia oraz rozwija cechy osobowości, m.in.:
wytrwałość, silną wolę, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności i koleżeństwa. Oczywiście sport możemy dzielić
na profesjonalny i amatorski.
Jest również sport, który najczęściej uprawia się na emeryturze. To zawody w podnoszeniu pilota i przerzucaniu po
wszystkich telewizyjnych kanałach sportowych celem podziwiania sportu z najwyższej
półki. Z tym właśnie ściśle wiąże się dziennikarstwo sportowe. Bardzo się cieszę, że moja
kolumna autorska „słowo
na piątek” trafiła tym razem
właśnie w ten temat, nie tylko
dlatego, że jestem miłośnikiem sportowych zmagań, ale
przede wszystkim dlatego, że
mam doborowe towarzystwo
kolegów dziennikarzy sportowych: Bartłomieja Nowaka
i Jakuba Zimę. Bo dzięki nim
czytanie o sporcie w regionie
nabiera nowego znaczenia.
Jeśli skończy się ta cała epidemiczna katastrofa zdrowotno
- społeczna i ruszą rozgrywki, to jestem przekonany, że
tych dwóch zdolniachów dołoży wszelkich starań byście
czytanie Tygodnika 30 minut
zaczynali właśnie od końca,
czyli od Przeglądu Sportowego – Wałbrzych. Ok... jedno
życzenie sobie spełniłem, jestem w dziale sportu. Ciekawe
czy teraz Kuba spełni drugie i
zaprosi mnie do komentowania jakiegoś meczu na kanale
Sportowy Wałbrzych TV?
:)
Redaktor Naczelny

14 Sport
Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Co z tym Brzęczkiem?!
Praktycznie bez echa przeszła w mediach informacja
o przedłużeniu umowy z selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku,
czyli do zakończenia el. MŚ
w Katarze. Przesunięcie
EURO na przyszły rok postawiło piłkarskie władze w
trudnej sytuacji w kontekście ewentualnego zakończenia współpracy. Bo jeśli
zmieniać trenera to teraz,
ale z drugiej strony zrobił
on awans - to czy nie powinien poprowadzić reprezentacji na mistrzostwach
Europy, choć siłą rzeczy
będzie prowadził ją wtedy
także w eliminacjach kolejnego mundialu.
Czy pozostawienie Brzęczka na stanowisku to dobra
decyzja PZPN-u czy może
tak jak twierdzi Jan Tomaszewski - fatalna, grożąca
kompromitacją na przyszłorocznym EURO i brakiem
awansu na katarski mundial?
Wyborem tego trenera byłem zaskoczony, ale go nie
potępiałem. Do pewnego
momentu broniłem też w
eliminacjach, bo chociaż
wyniki były lepsze niż gra,
to jednak były momenty,
przebłyski, które dawały
nadzieję, że może zbyt wolno, ale wszystko zmierza
ku wypracowaniu jakiegoś
pomysłu, stylu gry. Tego się
ostatecznie nie doczekaliśmy. Po półtora roku jesteśmy w tym samym miejscu,
czyli tak naprawdę nigdzie.
Drużyna bazuje na indywidualnych umiejętnościach i
talentach jej największych
gwiazd, nie ma stylu, nie
wykorzystuje swojego potencjału. DRUŻYNY nie ma!
Wspomniane umiejętności
Lewandowskiego,
Milika
czy Szczęsnego pozwalają
ogrywać Łotwę, Izrael czy
Austrię, pozwalają awansować na turniej, ale w tym
przypadku powiedzenie, że
trenera bronią wyniki jest
zupełnie nieadekwatne do
sytuacji, bo drużyna z takim
POTENCJAŁEM powinna być
postrachem dla najlepszych
w Europie, a tak nie jest i
obawiam się, że pod wodzą
obecnego selekcjonera nie
będzie.
Więcej na ten temat tradycyjnie na blogu The Theatre
of Dreams w Komentarzu
Sportowym pod adresem
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Górnicy wrócili do treningów
Z racji pandemii koronawirusa dawno nie zaglądaliśmy na piłkarskie boiska, a tu naprawdę sporo się dzieje. Mowa chociażby o Górniku Wałbrzych, który na początku minionego tygodnia powrócił do treningów.

Jakub
Zima
sport na zimno

Pokażą nas na świecie.
Może lepiej nie grać?

Decyzją
Dolnośląskiego
Związku Piłki Nożnej sezon
2019/2020 dobiegł końca. Mistrzem rozgrywek została Victoria Świebodzice, z lokalnych
drużyn najwyżej sklasyfikowany został MKS Szczawno-Zdrój
(3. miejsce), czwarty był Górnik
Nowe Miasto, a Górnik Wałbrzych, o którym w tym miejscu
informujemy, znalazł się na 7.
pozycji.
Po okresie przerwy w treningach na początku ubiegłego
tygodnia piłkarze Górnika powrócili do zajęć. Oczywiście nie
pod kątem zakończonych przed-

wcześnie rozgrywek klasy A, ale
kolejnego roku występów na
wspomnianym szczeblu. Według
potwierdzonych już informacji
runda jesienna „serie A” rozpocznie się 15 sierpnia i potrwa do
połowy listopada. Biało-niebiescy ćwiczą trzy razy w tygodniu,
we wtorki, czwartki oraz piątki
na obiekcie przy ulicy Ratuszowej, a w zajęciach prowadzonych
przez trenera Marcina Domagałę
uczestniczy regularnie niemal 20
zawodników.
Jak przyznał szkoleniowiec
Górnika, w okresie przygoto-

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Tomasz
Nazwisko: Botwina
Data urodzenia: 15 maja 1986 roku
Pseudonim sportowy: Tomaszek
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik wraz z Gwardią Wrocław
zająłem 4. miejsce Mistrzostw Polski kadetów w 2003 roku. W Wałbrzychu zaś
wywalczyłem 6. miejsce w kraju wśród
młodzików. W seniorach trzykrotnie sięgnąłem po mistrzostwo II ligi, raz z Wałbrzychem, a dwukrotnie z Kamienną Górą. Jako trener na początku tego
roku zdobyłem wicemistrzostwo Dolnego Śląska młodzików. Co prawda
marcowe ćwierćfinały Mistrzostw Polski w Jastrzębiu-Zdroju nie doszły
do skutku, ale niewykluczone, że impreza, z której mam nadzieję awansujemy do półfinału z 2. miejsca, odbędzie się we wrześniu. Ponadto wraz
z Marcinem Sobusiakiem prowadzę kadrę Dolnego Śląska rocznika 2005.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Jeśli chodzi o Polaków, to zawsze wzorowałem się na Sebastianie Świderskim oraz Dawidzie Murku. A z zagranicznych graczy to zdecydowanie
Stephane Antiga. Myślę, że to najlepszy siatkarz w historii.
Dlaczego siatkówka?
Bo tata grał w Chełmcu. Od młodego zabierał mnie na treningi, kiedy
Chełmiec występował jeszcze w I lidze. I tak to już w rodzinie zostało.
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Na chwilę obecną dopiero zaczynam przygodę sportową jako trener
siatkówki. W przyszłym roku poprowadzę drużynę kadeta Chełmca i nie
ukrywam, że celem jest Mistrzostwo Dolnego Śląska, a następnie pokazanie się na arenie ogólnopolskiej.

wawczym nasz zespół czeka
sześć spotkań kontrolnych. W
lipcu i sierpniu Mateusz Sobiesierski i spółka zmierzą się z beniaminkiem „okręgówki” - Victorią Świebodzice, a także MKS-em
Szczawno-Zdrój, Olimpią Kamienna Góra, Zjednoczonymi
Żarów oraz Zdrojem Jedlina-Zdrój. Tak wygląda sparingowy
plan Górnika. Na razie tylko plan,
gdyż wciąż nie wiadomo, kiedy
zostaną zniesione kolejne obostrzenia związane z wykorzystaniem obiektów sportowych.
Jeśli chodzi o kadrę zespołu,
to we wcześniejszych relacjach
wspominaliśmy o powrocie Jana
Jakackiego czy doświadczonego
Edwarda Chałupki. Obok nich w
biało-niebieskich barwach zagra
również Dominik Dudek z Jedliny-Zdroju, a na początku lipca
przekonamy się czy do Górnika
dołączy również mający za sobą
występy w Ekstraklasie oraz I
lidze – Michał Bartkowiak. Jak
poinformował trener Domagała,
kilku innych graczy o znanych na
lokalnym podwórku nazwiskach
także planuje powrót do drużyny, jednak na razie jest za wcześnie, aby ujawniać ich personalia.
Na koniec kilka słów o sztabie
trenerskim Górnika, w którym
miały miejsce niewielkie przetasowania. W przypadku pierwszego zespołu, który w zbliżającym
się sezonie ma się skutecznie bić
o awans do klasy okręgowej, trenerem pozostaje Marcin Domagała. Do roszad doszło jednak w
grupach młodzieżowych. Artur
Domagała ma bowiem poprowadzić juniorów młodszych, a
Marcin Folc przejąć trampkarzy.
Ponadto klub planuje reaktywację juniorów starszych, co wiązać
się będzie z budową drużyny
niemal od zera, gdyż dotychczasowi gracze stanowią obecnie o
sile A-klasowej drużyny.
Bartłomiej Nowak

Ciekawy czas przed nami.
Zagramy czy nie? Wczoraj oglądałem w telewizji
pierwszy po dwóch miesiącach mecz na żywo. Kiedyś
w okresie, który często nazywany był pełnią sezonu,
przesyt
transmitowanych
spotkań sprawiał, że nie
miałem ochoty zerkać w
stronę telewizora. Wczoraj
złapałem się na tym, że cieszę się jak małe dziecko.
Okazuje się, że nawet rodzimy Puchar Polski, pomimo
słabego poziomu i tempa
gry, potrafi dać dużo satysfakcji. Kwestią drugorzędną
była jakość. Liczyło się, że na
żywo. Po meczu, zacząłem
się zastanawiać, jakie wielka „jakość” ma znaczenie w
kontekście spragnienia produktu. Kiedy chce mi się pić,
piję wodę, choć lubię napić
się czegoś innego. Kiedy jestem bardzo spragniony ta
woda wystarczy, a poczucie
głodu zostanie zaspokojone.
Zastanawiam się, bo naszą
rodzimą Ekstraklasę będą
pokazywać na świecie, tak
jak zazwyczaj pokazują Premier League, Serie A czy La
Ligę. Najbliższy hit, w którym
zmierzą się Lech Poznań i Legia Warszawa, ma być pokazany w 17 krajach! O zgrozo,
aż się boję oglądać! Stadion
w porządku. Przekaz telewizyjny, jak na mój gust, najlepszy w Europie. Kibiców
nie będzie, to i wstydu nam
nie przyniosą. Wydaje się, że
to prosta droga do sukcesu,
ale…
Obawiam się, że znajdą się
tacy, którzy ten poziom zauważą i wtedy wstyd zostanie na dłużej. Mam przynajmniej nadzieję, że nie
puszczą tego spotkania zaraz
po Bundeslidze. Zaraz, moment. Sprawdzam. My gramy
o 20. O, cholera. Bayern zaczyna o 18:30. Dogadali się
czy co…? To jakby Fulla porównać do Strita. Oby jednak
blef się udał.
JZ
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ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

KREDYTY

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

Takie ogłoszenie
W RAMCE
możesz mieć już

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

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

USŁUGI
(5) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(29) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(5) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
W W W. M E BL E - I B G . W E E BLY.
COM TEL. 607 218 533

(5) 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
(4) Naprawy sprzętu radiowo- telewizyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, dojazd do klienta. Kontakt:
505874992, 74 841 25 40
(5) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(17) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,www.speed24h.info
(5) MARSAT – MONTAŻ ANTEN
SATELITARNYCH, tel. 607 454
261

(1)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(1) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel.
790 26 04 51
Hydraulik – instalacje wodno-kanalizacyjne centralnego ogrzewania, kotły co, montaż kominów,
instalacje gazowe, usuwanie awarii
tel. 506 754 379 .
(12) Remonty mieszkań pod klucz,
centralne ogrzewanie, elektryka,
kafelki, gładzie na mokro, remonty
łazienek. Tel. 513 022 801
KUPIĘ
(5) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel:
500834769

Drogie Panie kosmetyczki i stylistki

REMONTY

paznokci mam do podnajęcia gabinety

mieszkań i domów

w pełni nowocześnie wyposażone na

szybkie terminy

waszą działalność w Wałbrzychu

SZYBKO

tel. 791 894 799

I SOLIDNIE

lub inną formę współpracy

504 175 028

DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

ZATRUDNIMY
KOLPORTERÓW
Tygodnika 30 minut
na terenie
Wałbrzycha
i Świdnicy
TEL. 531 407 736

gotówkowy, firmowy,
hipoteczny

ODDŁUŻENIA
Broniewskiego 65
Wałbrzych

796 610 010

399 zł *

za
ZA PÓŁ ROKU
tel. 531 250 173
*plus vat 23%

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

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

16 Promocja
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