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Nowa siedziba delegatury NFZ
Wałbrzyska delegatura Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ma nową siedzibę - przy ul. Kościuszki 1-3, w dawnym budynku PGNIG.

Nadchodzi 5G - część 2

temat tygodnia str. 4

Studio Espresso
z Kazimierzem Jankowskim

rozmowa str. 6

Pierwszy wyścig
ligi MTB za nami

W oficjalnym otwarciu delegatury
uczestniczyli m.in. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ Zbigniew Terek,
a także wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski oraz wicemarszałek
województwa dolnośląskiego Marcin
Krzyżanowski.
Ile kosztował remont?
Nowo otwarty budynek został w
pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, czego brakowało niestety w poprzedniej siedzibie

delegatury. Sala Obsługi Klienta liczy
6 stanowisk. W dwóch wyremontowanych i nowo wyposażonych budynkach przy ulicy Kościuszki, znajduje
się kilkanaście pomieszczeń. W delegaturze zatrudnionych jest obecnie
19 osób.
Podczas spotkania, na które zaproszono dziennikarzy, nie udało się jednak uzyskać informacji na temat tego,
ile kosztował remont i jaki jest przewidywany koszt utrzymania obu budynków, w których obecnie funkcjonuje
wałbrzyska delegatura NFZ.

Wojewoda w WSSE
Rozwój gospodarczy Dolnego Śląska, funkcjonowanie wałbrzyskiej
strefy ekonomicznej oraz uproszczenie procedur wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców - były tematami poruszanymi podczas spotkania wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego z
wiceprezesem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Kamilem Krzysztofem Zielińskim.

wydarzenia str. 10

„Starsi” panowie nie
powiedzieli ostatniego
słowa
sport str. 12-13

Zabrakło parkingu
Mimo olbrzymich udogodnień
wewnątrz pomieszczeń, zabrakło dogodnie położonego parkingu. Wiele
do życzenia, zwłaszcza z punktu widzenia niepełnosprawnych, pozostawia możliwość dotarcia do delegatury z najbliżej położonych – przy ul.
Rycerskiej i Młynarskiej. Wyznaczone,
pojedyncze miejsca dla niepełnosprawnych przy ul. Kościuszki problemu nie rozwiązują.
Głównie po karty EKUZ
W delegaturze, jak dotychczas,
można będzie otrzymać karty EKUZ,
potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, potwierdzić Profil Zaufany,
zweryfikować ubezpieczenie, złożyć
wniosek na leczenie uzdrowiskowe. Z
informacji przekazanych przez DOW
NFZ wynika, że w ubiegłym roku delegaturę w Wałbrzychu odwiedziło
ponad 80 000 pacjentów. Miesięcznie
do wałbrzyskiej siedziby przychodzi
ponad 6,5 tysiąca osób. W 2019 roku
najwięcej klientów przyszło po karty
EKUZ – w 2019 roku w Wałbrzychu
wydano ponad 50 tysięcy kart. Zlecenia na wyroby medyczne potwierdziło przeszło 45 tysięcy pacjentów.
AW-S
Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie WSSE, podkreślono znaczenie wałbrzyskiej strefy dla
rozwoju naszego regionu, jej rolę w
stymulowaniu inicjatyw gospodarczych i wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. WSSE, która obecnym
zasięgiem wykracza poza obszar Dolnego Śląska, uznawana jest za jedno
z najlepszych miejsc na inwestycje w
Europie. W trakcie spotkania wojewoda Obremski zauważył, że zarówno dla naszego regionu jak i całego
kraju, pilną i potrzebną rzeczą jest jak
najszybsze podjęcie kwestii przyśpieszenia wydawania pozwoleń na pracę
dla pracowników, którzy nie posiadają
polskiego paszportu. Wizja dalszego
rozwoju regionu jest zbieżna zarówno dla zarządu wałbrzyskiej strefy,
jak i dla wojewody dolnośląskiego,
dlatego współpraca między Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a
władzami wojewódzkimi układa się
bardzo dobrze. W skali całego kraju,
Dolny Śląsk jest gospodarczą potęgą
o ogromnym potencjale, który należy
jak najskuteczniej wykorzystać.
Red.
Źródło i foto: WSSE

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia

z Arturem Szałkowskim,

byłym dziennikarzem Gazety Wrocławskiej i Panoramy
Wałbrzyskiej, autorem książki „Sekrety Wałbrzycha” i
wielkim pasjonatem historii regionu

Jaka jest historia budowy
stadionu na Nowym Mieście?
Budowa kompleksu sportowego jest związana z budową
dzielnicy Nowe Miasto, która
ruszyła na początku XX w. Władze miejskie poprowadziły tę
inwestycję wzorcowo. Najpierw
wzniesiono budynki mieszkalne, a następnie zadbano o miejsce relaksu i wypoczynku dla
ich mieszkańców. Kompleks ze
stadionem i trzema basenami
oddano do użytku w sierpniu
1926 r. Obecnie na Nowym Mieście trwa budowa nowych budynków mieszkalnych, w miejscu domów, które zburzono ze
względu na szkody górnicze.
Mam nadzieję, jak wielu wałbrzyszan, że po zakończeniu
tej inwestycji władze miejskie
wzorem swoich poprzedników
sprzed stu lat, zabiorą się za budowę nowoczesnego obiektu
piłkarsko-lekkoatletycznego.
Ile razy i kiedy dokonywano przebudowy tego obiektu?
Stadion Górnika Wałbrzych
stracił swój pierwotny wygląd
i zyskał żelbetonowe trybuny,
których pozostałości są obecnie w rozsypce, w wyniku przebudowy prowadzonej w latach
1967-1969. Inwestycja prowadzona była w systemie dwuzmianowym. Przed południem
pracowały profesjonalne ekipy
budowlane, a w godzinach popołudniowych, w ramach tzw.
czynu społecznego górnicy z
Kopalni Węgla Kamiennego
„Wałbrzych”, która była właścicielem obiektu. W ramach tej
inwestycji na stadionie zainstalowano jeden z pierwszych w
kraju zegarów elektronicznych.
Jego współkonstruktorem był
nieżyjący już Mieczysław Głód,
żołnierz Armii Andersa, który
brał udział w bitwie o Monte
Cassino. Miałem przyjemność

znać pana Mieczysława i wielokrotnie z nim rozmawiać. Po
zegarze na stadionie pozostały
tylko betonowe podpory.
Jakie najważniejsze wydarzenia miały miejsce na tym
obiekcie?
Gdyby wymienić wszystkie,
to zabrakłoby miejsca w tym
wydaniu 30 minut. Dlatego poprzestanę na kilku w porządku
chronologicznym: wiec partyjny NSDAP z udziałem Adolfa
Hitlera, wiec Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich z udziałem Władysława Gomułki, realizacja zdjęć do filmu pt. „Trzy
starty”, występy Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”, zawody lekkoatletyczne z udziałem m.in.
Ireny Szewińskiej i Janusza Sidły, piłkarskie mistrzostwo Polski
juniorów Górnika Wałbrzych,
towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski prowadzonej
przez Kazimierza Górskiego,
spotkanie mieszkańców z Lechem Wałęsa – przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, msza
odprawiona przez prymasa Polski abp. Józefa Glempa, awans
piłkarzy Górnika Wałbrzych
do ekstraklasy i mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej,
które gromadziły na stadionie
widownię przekraczającą kilka
razy 30 tys. osób!
Kiedy obiekt zaczął podupadać i co było przyczyną
jego końca?
Zmierzch obiektu nastąpił
na początku lat 90. Wałbrzyskie górnictwo postawiono
w stan likwidacji i kopalnia
„Wałbrzych” przestała łożyć na
utrzymanie kompleksu. Próbowano wówczas ratować sytuację, organizując na stadionie
weekendowe giełdy, wzorem
tych z Lubina. Okazało się to
niewypałem. We wrześniu 1993
r. po raz ostatni mecz ligowy
na Nowym Mieście rozegrał
Klub Piłkarski Wałbrzych, który
powstał z połączenia Górnika i
Zagłębia. Później piłkarze przenieśli się na Biały Kamień, a stadion na Nowym Mieście popadł
w ruinę.
Czy powstanie kolejna
część książki „Sekrety Wałbrzycha”?
Gromadzę materiały do „Sekretów Wałbrzycha 2” i ujawnię, że są wśród nich również
te, dotyczące stadionu Górnika
Wałbrzych.
Dziękuję za rozmowę.
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„Idź przez życie z podniesionym czołem, a nie z zadartym nosem.”
Magdalena Samozwaniec

Imieniny:
Kingi, Krystyny

Dzień Policjanta

PIĄTEK

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

18:00 „Mój Świat”- malarstwo autorstwa Takisa
Makandasisa – wernisaż wystawy, Stara Kopalnia,
Wałbrzych
18:00 Letni Koncert w Zagrodzie - Marek Niedzielski - wokal, Maciek Knop - gitara, Paweł Stachowiak
– bas, Restauracja Zagroda, Zagórze Śl.
19:00 Radek Kuna Kunecki - koncert „Pod pretekstem’’ Art Cafe · Wałbrzych

24OC
Piątek

24OC
Sobota

LIPIEC
LIPIEC

25

SOBOTA

Imieniny:
Jakuba, Krzysztofa
Dzień Bezpiecznego
Kierowcy

9:30 Druga edycja Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej - Parking /rejon START-META/, Wałbrzych
ul. Ratuszowa
12:00 Spektakl dla dzieci -Stara Kopalnia - Centrum
Nauki i Sztuki, Wałbrzych
19:00 Palmiarnia wieczorową porą – Palmiarnia,
Wałbrzych
20:00 Wieczór z muzyką improwizowaną w Sokołowskiej Palmiarni – Zwischenwald: Tomek Góra
- gitara basowa, Jakub Kasznia - trąbka i klawisze,
Konrad Zientara - elektronika i efekty specjalne - Palmiarnia, Sokołowsko

LIPIEC

26

NIEDZIELA

Imieniny:
Anny, Grażyny

imieniny HANNY - mojej
ukochanej TEŚCIOWEJ

11:00 Zamek księcia Bolka i księżniczki Anny – zwiedzanie z animacjami dla najmłodszych Zamek Książ w Wałbrzychu
12:00 Spektakl dla dzieci - Stara Kopalnia - Centrum
Nauki i Sztuki, Wałbrzych
17:00 Muzyka w porze lata: taniec - koncert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej,
Kościół Zbawiciela, Wałbrzych

27

27OC
23OC
Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Julii, Natalii

PONIEDZIAŁEK

Dzień
Samotnych

18:00 Joga w Palmiarni - Palmiarnia, Wałbrzych

LIPIEC

28

WTOREK

LIPIEC

Imieniny:
Tiny, Wiktora

Dzień Kultu
Masy Mięśniowej

29

Imieniny:
Marty, Olafa

LIPIEC

Imieniny:
Julity, Piotra

ŚRODA

30

CZWARTEK

Światowy
Dzień Tygrysa

Międzynarodowy
Dzień Sernika
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Zielonym do góry

Sytuację pogarsza dodatkowo pożar Syberii. Płonące torfowiska wyzwalają
ogromne ilości gazów cieplarnianych do atmosfery.
Możemy utyskiwać nad
rzeczywistością, niewygodami dnia codziennego, brakiem wakacji czy brakiem
klasy polityków, ale to tuż
obok trwa proces – bardzo
szybki – totalnie zmieniający
nasz świat.

sekund

Samotność w starszym wieku. Jak przerwać marazm?

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Może i nas lato nie rozpieszcza, ale… generalnie
jest za gorąco. Lód w Arktyce jest w tak złym stanie
jak nigdy dotychczas. Przed
nami jeszcze około półtora
miesiąca sezonu topnienia,
a już teraz zasięg lodu spadł
poniżej średniej dla minimum wrześniowego z lat
1990, a obecny zasięg lodu
jest o ponad 0,7 mln km2
mniejszy niż w dotychczas
rekordowym 2012 roku. Cała
pierwsza dekada lipca 2020
upłynęła w Arktyce pod znakiem niezwykle silnego, rozległego układu wyżowego,
który wzmocnił topnienie
czapy polarnej. Takie zdarzenie pogodowe w Arktyce,
jakim jest stały silny wyż jest
dość rzadkim zjawiskiem o
tej porze roku. Zwłaszcza
w kontekście ostatnich lat.
Największe straty występują
po stronie rosyjskiej, ale także po stronie amerykańskiej
koncentracja paku lodowego spada i udział kry lodowej zaczyna rosnąć.
Na zdjęciu wykres obrazuje zasięg lodu morskiego w
Arktyce w kolejnych latach.
Gruba czerwona linia to
obecny rok. [Dane z https://
ads.nipr.ac.jp/vishop/#/extent za M. Popkiewicz]

Informacje 3

od 18 lat
razem z Wami

Problem bycia samym to zmora naszych czasów i nie dotyczy on wyłącznie osób starszych.
Czasy, w których żyjemy po prostu nie sprzyjają
budowaniu silnych relacji międzyludzkich. Jeśli znajdujemy się w trudnej sytuacji, szukajmy
kontaktu z innymi.
Coraz rzadziej, coraz mniej
Samotność najczęściej dotyka seniorów i niestety jest związana z cyklem życia. Gdy tracimy
współmałżonka, słabnie regularny kontakt z dziećmi, kiedy przechodzimy na emeryturę, życie które
znaliśmy drastycznie się zmienia. Okazuje się nagle,
że rutyny i aktywności, które urozmaicały naszą codzienność przestają istnieć. A my często zostajemy z
tym sami, we własnych mieszkaniach, przed telewizorem. Ten stan rzeczy może przyspieszać starzenie
się. Brak ruchu, zasiedzenie, obniżony nastrój i brak
kontaktu z ludźmi niestety odbijają się negatywnie
na zdrowiu. Trzeba jak najszybciej wyjść z marazmu,
co często wymaga podjęcia przez nas inicjatywy.

REKLAMA

Jak zadbać o samego siebie
Przede wszystkim nie możemy czekać, aż ktoś
zrobi to za nas. Dlatego uważam, że najważniejsza
jest inicjatywa i chęć zmian. Zrozumienie sytuacji,
w której się znajduję oraz świadomość, że nie sprzyja ona mi i mojemu samopoczuciu. W końcu każdy
człowiek chce być szczęśliwy. Czasem wystarczy
drobny krok i zmiana nastawienia do otaczającej
nas rzeczywistości. Nie chodzi mi tu o zmianę swojego życia o 180 stopni, ale o otwartość na zmianę,
optymizm i bycie „na tak”.
Drobna zmiana może dać duży efekt
Chodzi mi właśnie o inicjatywę. Początkowo wyrażoną w zaproszeniu sąsiada na kawę, telefonie do
syna, uśmiechu do obcej osoby na spacerze. Wokół
nas jest wiele osób, które tak jak my potrzebują kontaktu z innymi, rozmowy, ale sami właśnie nie wykonują tego kroku. Ale to nie wszystko. Wewnętrzny
optymizm pozwoli nam na kolejne działania. Może
sprawimy sobie pupila, który przyniesie nam dużo
ciepła i czułości. Może dołączymy do lokalnego
Klubu Seniora, organizującego regularne wycieczki i potańcówki. A może nawet zapiszemy się na
Uniwersytet Trzeciego Wieku, aby poznawać nowe
rzeczy.
Nagle okaże się, że samotność nie stanowi
problemu. Bo jej nie ma. Tego Wam wszystkim
życzę.

R0330/20

Jedlina Zdrój
Powstaje Single Track
Na terenie Parku Południowego w Jedlinie - Zdroju rozpoczęła się budowa Single
Tracku. Ta jednokierunkowa
ścieżka leśna przeznaczona
jest dla amatorów mocnych
wrażeń rowerowych. Trasa o długości 3,5 km biegła
będzie nad Promenadą Słoneczną w kierunku „Czarodziejskiej Góry”. Zawierała
będzie elementy do ćwiczeń techniki jazdy w formie
dwóch pętli o szerokości od
1 do 1,2 m. Na zakrętach szerokość może dochodzić do 2
m. Przewiduje pozostawienie
naturalnych przeszkód, takich jak muldy, korzenie czy
też kamienie. Zakończenie
inwestycji planowane jest we
wrześniu tego roku.

Boguszów Gorce
Rewitalizacja
centrum miasta
W ramach projektu pn. „Rewitalizacja
zabytkowego
centrum miasta Boguszów-Gorce” w budynku Ratusza powstała Sala Ślubów
z zapleczem, poczekalnią,
przedsionkiem, korytarzem
oraz toaletami, w tym jednej
dostosowanej do osób niepełnosprawnych. Wykonano
także generalny remont Hali
Sportowej przy ul. Szkolnej. W
ramach projektu skarpa przy
ul. Kamieniogórskiej, po rozbiórce betonowej okładziny
zyskała ścieżkę pieszą, schody
i murek oporowy. W centrum
miasta stworzony został także
systemumonitoringu.

Świebodzice
Rusza kino sferyczne
Już w najbliższy poniedziałek - 27 lipca pojawi się nowa,
nietypowa atrakcja łącząca
naukę z zabawą - kino sferyczne. W czasie każdego z 6
trójwymiarowych seansów,
widzowie poznawać będą tajemnice życia i świata.
Każdy z filmów dobrany jest
do wybranej grupy wiekowej, aby ułatwić odbiór.
15:00 - Kosmiczna Przygoda
Cocomong’a (od 2 lat)
16:00 - Kaluokahina – zaczarowana rafa (od 4 lat)
17:00 - Przyjaciele – w organizmie człowieka (od 5 lat)
18:00 - Tajemnice grawitacji –
śladami Alberta Einsteina (od
10 lat)
19:00 - Na skrzydłach marzeń
(od 10 lat)
20:00 - Narodziny życia (od
13 lat)

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Nadchodzi 5G

część 2

Wielka rewolucja technologiczna trwa. Objęła nie tylko urządzenia, pojazdy, roboty czy
obiekty budowlane, ale również Internet. Szybkość transferu i wielkość przesyłania danych
staje się wyznacznikiem naszego życia.
Przypominamy - co to jest 5G?
Technologia 5G daje szansę na
to, by uzyskać zdecydowanie szybszy dostęp do Internetu. Najważniejsza jest w tym procesie osiągana prędkość przesyłania danych,
która tak naprawdę przewyższa potrzeby indywidualnego internauty.
Według specjalistów, szacowana
prędkość Internetu w 5G mieści się
w granicach od 10 do nawet 100
Gb/s! Eksperci opracowujący ten
standard są zdania, że szybkość
Internetu 5G docelowo może być
jeszcze większa.
Nowa sieć w Polsce
Warto zaznaczyć, że sieć nowej
generacji testują już wszyscy operatorzy w Polsce. Nie chodzi tylko
o testy w laboratoriach. Operatorzy
swoje stacje bazowe zapewniające
łączność 5G uruchomili już w wielu miastach na terenie Polski przy
wsparciu najróżniejszych partnerów. Do tej pory nie było jednak
mowy o komercyjnej sieci. Od 11
maja w zasięgu 5G Plusa znalazło
się niemal dziewięćset tysięcy osób
w siedmiu miastach Polski. Jak poinformował Plus, to jego pierwsza
w Polsce i jedyna komercyjna sieć
5G. Jak na razie składa się ze 100 nadajników. Działa na terenie siedmiu
miast: Warszawy, Gdańska, Katowic,
Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Warto zauważyć, że Plus jako
pierwszy wdrożył komercyjne 5G
dostępne tu i teraz. 10 lat temu jako
pierwszy operator wprowadził także do polskich domów LTE. Dzisiaj,
jako lider technologiczny polskiego
rynku mediów i telekomunikacji,
uruchomił w Polsce innowacyjną
komercyjną sieć 5G, z której będą
mogli korzystać klienci Plusa. Tym
samym Polska dołącza do państw
przodujących w europejskim i światowym wyścigu technologicznym.
5G a zdrowie
Pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej zostało przez

Międzynarodową Agencję Badań
nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowane do grupy 2B, razem ze składnikami takimi jak wyciągi z aloesu
i miłorzębu japońskiego (gingko
biloba) czy kiszone warzywa. Dowody jego wpływu na zdrowie ludzi są ograniczone, a na zdrowie
zwierząt – niedostateczne. Dlatego
funkcjonują jako czynniki „możliwie
rakotwórcze dla człowieka”. Niżej
sklasyfikowane są tylko czynniki
„prawdopodobnie nierakotwórcze”
oraz „niemożliwe do sklasyfikowania”. Co istotne, IARC nie określa,
w jakim natężeniu czy okolicznościach może następować negatywne oddziaływanie danego faktora.
W związku z zastosowaniem wielu
wiązek z anten 5G ekspozycja na
fale elektromagnetyczne może
zmieniać się w zależności od lokalizacji użytkowników. Technologia
jest obecnie na wczesnym etapie
wdrażania, a zakres jakiejkolwiek
zmiany narażenia na pola o częstotliwości radiowej nadal podlega badaniom. WHO przeprowadza ocenę
ryzyka dla zdrowia wynikającą z narażenia na częstotliwości radiowe,
również te wykorzystywane przez
5G. Ocena zostanie opublikowana
do 2022 roku. Będzie bazowała na
przeglądzie prac naukowych, które
pojawiają się w miarę wdrażania
nowej technologii.
Teorie spiskowe
Teorie spiskowe i dezinformacja
szerzą się w błyskawicznym tempie,
zwłaszcza od kiedy świat stanął w
obliczu chaosu związanego z pandemią koronawirusa. Najpierw w
sieci pojawiły się doniesienia, że
wirus jest amerykańskaą bronią
biologiczną, teraz przyszedł czas
na połączenie go z technologią 5G,
czemu sprzyja wszechobecna atmosfera strachu.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Żródła i cytaty:
www.komputronik.pl
www.emfexplained.info
www.otvarta.pl
www.spidersweb.pl
www.biznes.wprost.pl
www.gov.pl
www.medonet.pl

REKLAMA

Czerwono-żółta gąsienica
wlecze się nieskończenie, jakby nigdzie nie musiała się śpieszyć. Jakby rozkład jazdy wiszący na każdym przystanku
był tylko igraszką, umownym
mrugnięciem oka do czekających na gąsienicę pasażerów.
Szybciej, myślę w sobie, pośpiesz się, przestań trwonić
mój cenny czas. Po tym wewnętrznym monologu przychodzi czas na refleksję, bo
to podążanie gąsienicowym
śladem jest zazwyczaj pierwszym momentem dnia, kiedy
faktycznie nie muszę się już
nigdzie śpieszyć, a kropeczki
wszystkich ważnych spraw na
wykresie gasnącego dnia, bez
których jeszcze przed chwilą
zawalić miał się świat, są już
zupełnie nieistotne. Zniknęły, nie zostało z nich już nic.

Ostatnio zauważam, że coraz
częściej uwodzi mnie bezkresna dziwność świata. Zdaje
się, że za nią nie nadążam, czy
może nie chcę nadążyć. Jak
wtedy, kiedy przeczytałam o
Białorusince Żeni, która w rozpaczy po śmierci ukochanego
stworzyła sztuczną inteligencję na jego podobieństwo,
wyposażając ją we wszystkie
jego wspomnienia, ich sekretny język, którym do siebie mówili i ich wspólne przeżycia.
Jak przedziwnie, pomyślałam
zdumiona, dopóki nie wróciły
do mnie moje własne wspomnienia. Bo kto nie dzwonił
po kilka razy dziennie na numer telefonu ukochanej osoby, która umarła, po to tylko,
aby jeszcze raz usłyszeć jej
głos nagrany na automatycznej sekretarce, niech pierwszy
otrze łzę.
Od kilku dni, w absolutnej gęstości nocy, śnią mi się
wszystkie odwiedzone przeze
mnie w przeszłości stacje metra. Migoczą jeszcze znajomo
okruchami pamięci. Są dziwnie ze sobą połączone w jedną stację-matkę, do której nie
mogę znaleźć właściwej drogi.
Jest stacja, peron, światła pociągu, a ja tkwię na wiecznie
ruchomych schodach.
R0331/20
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Wałbrzych – obwodnica
Zakończenie prac za rok?
Są duże postępy na budowie zachodniej obwodnicy Wałbrzycha - najbardziej widoczne
na węźle w okolicy ulicy Żeromskiego i w Szczawnie-Zdroju w okolicach Tesco.
– Termin zakończenia budowy w czerwcu przyszłego roku
jest możliwy do osiągnięcia
przy współpracy wszystkich
partnerów – mówił podczas
spotkania z dziennikarzami Jacek Dzikowski z wrocławskiego
oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie ułożonych zostało już
25 procent warstw bitumicz-

REKLAMA

nych, a do końca roku może to
być nawet 40 procent. W przyszłym tygodniu będą gotowe
wszystkie podpory wiaduktu
w Szczawnie-Zdroju i do końca
roku obiekt powinien być gotowy w stanie surowym.
- Jesteśmy na budowie prawie codziennie i co kilka dni
wzdłuż całej budowy jeździmy
z inżynierem kontraktu - mówił

podczas ostatniego spotkania
z dziennikarzami, prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej. Martwimy się tam, gdzie tego
postępu nie ma, ale firma deklaruje, że robi wszystko, aby
skończyć o czasie. Na razie o
przesunięciu terminu nie mówimy. Musimy likwidować nieznaną infrastrukturę, szyby, zapad-

liska, ale główne trudności w
głównej mierze już poza nami.
Prezydent dodał też, że powołał specjalny zespół, który
zajmie się skoordynowaniem
obwodnicy z systemem komunikacji w Wałbrzychu. Jak po-

wiedział, w tym celu rozważane
jest także przejęcie od GDDKiA
odcinka obwodnicy na terenie
Szczawna-Zdroju.
AW-S
Foto: Michał Jabłoński fotografia
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Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalni

z Kazimierzem Jankowskim

z przewodnikiem turystycznym z kilkudziesięcioletnim stażem, a także autorem przewodników dla turystów rozmawiał Paweł Szpur
Twoja praca jest jednocześnie wielką pasją. Ta przygoda
trwa już blisko 30 lat. Jakie
były jej początki?
Zawdzięczam to przede
wszystkim mojemu ojcu. Mój
ojciec jeszcze jako uczeń szkoły zawodowej uprawiał sport
amatorsko, nie było wówczas
zawodowstwa. Był zawodnikiem Zawiszy Bydgoszcz, a w
Wałbrzychu jeździł amatorsko
jako kolarz Górnika. Do końca
życia pozostało mu to, że nie
potrafił usiedzieć w domu. W
związku z tym w czasach, gdy
soboty były pracujące, każda
niedziela była przeznaczona
na wyjście... w najgorszym wypadku szliśmy do kina na „Poranek”, albo do Teatru Lalek, a
najczęściej były to wypady w
najbliższą okolicę. Za logistykę i przygotowanie wyprawy
odpowiadał tato, mama zaś,
jak zwykle, za całą organizację,
czyli: żeby było co zjeść, w co się
ubrać, oraz worki na śmieci. Ojciec mnie uczył, by zabrać z gór,
to, co tam wzieliśmy.
Twoja licencja przewodnika, a rozpoczęcie działalności
przewodnika, to są zupełnie
dwie inne daty. Dlaczego?
Kiedy studiowałem, próbowałem zdać egzamin na przewodnika. Okazało się, że mi to
nie wyszło, a już nie było czasu,
żebym przystąpił do poprawki. Potem skończył się okres
egzaminowań PTTK-owskich i
kursów przewodnickich po Zamku Książ. Rozpoczęło się moje
oprowadzanie w roku 1992, a
egzamin formalny PTTK-owski
zdałem dopiero w 1995 roku. W
związku z tym jest pewna taka
rozbieżność tych trzech lat między oprowadzaniem, a faktyczną licencją i nabyciem uprawnień przewodnickich. Z tym, że
zainteresowania - tak jak słusznie zauważyłeś - zaczęły się zdecydowanie wcześniej, bowiem
już zainspirowany przez ojca,
zacząłem często chodzić, poznawać ludzi, interesować się
regionem. W czasach studenckich bywałem u moich znajomych rozsianych po całej Polsce, oni przyjeżdżali do mnie.
Inspirowały mnie różne miejsca.
Najczęstszym zdaniem, z jakim
się spotykałem po zwiedzeniu
Zamku Książ, czy przejściu się
po Wałbrzychu, było: „ale powiedz coś więcej”. I tu był ten
problem, aby powiedzieć coś
więcej, trzeba było sięgnąć do
źródeł. Źródła, czyli poszukiwanie nie tylko takie standardowe,
ale także poszukiwanie w bibliotekach we Wrocławiu, np. w
Bibliotece Uniwersyteckiej. Naj-

ciekawsze źródła były, niestety,
w języku niemieckim.
Dzięki tym źródłom i chęci zdobycia wiedzy napisałeś przewodniki turystyczne.
Ciężko się tworzy taką publikację?
I tak, i nie - w zależności od
tego, jak do tego przewodnika
podchodzimy. Ja starałem się
podejść nie na zasadzie jakiegoś wykładu, tylko na zasadzie,
jak ja bym widział przewodnik,
który mi ułatwia przejście się
np. po Zamku Książ. Chodzi mi
o to, żeby to nie było „wtłaczanie” pewnej wiedzy na siłę, tylko
żeby każdy mógł sobie wybrać,
co go interesuje - historia czy
raczej ciekawostki, przejrzysty
spis treści. Czasem, jak bywa w
niektórych przewodnikach, trochę legendy związanej z miejscem. Żeby to było do odbioru,
„po trochu” dla każdego. Często
sam zwiedzam, oglądam różne
miejsca. Wydaje mi się, że wiem
czego mniej więcej oczekuje
turysta, który chodzi i zwiedza
dany obiekt.
Tu ci przerwę i zadam
przewrotne pytanie. Wiemy
jak Zamek Książ zmienia się
dzięki lokalnym mediom,
które przeważnie dużo na ten
temat publikują informacji.
Mamy świadomość tego, jak
obiekt przeobraził się w ciągu
trzydziestu lat. A jaką metamorfozę przeszedł turysta?
Wiesz, to takie ciekawe doświadczenie, bo ja pamiętam
spacery i wycieczki z ojcem, kiedy w zamku zwiedzało się wyłącznie tarasy. Gdy zaczynałem
pracę przewodnika, przybywała
coraz większa ilość sal do obejrzenia. Trzeba było sięgać po
źródła, których brakowało. Najczęściej przyjeżdżały wycieczki
szkolne bądź zakładowe, nastawione w znacznej mierze na
„zaliczenie” obiektu, bez większego zainteresowania. Bywały
takie dyżury, podczas których
kilka grup oprowadzało się „niejako z automatu” i powtarzało
niemalże cały czas taką samą
wersję, jedynie w niewielkim
stopniu zmienioną. Ale to z
kolei wynikało z tego, o czym
wcześniej już wspomniałem: że
było mało źródeł i trudno było
tą wersję poszerzać i opowiadać więcej niż się wiedziało.
Czy turyści najczęściej zadają te same pytania? Czy
każdy turysta jest inny?
Są takie same, ale nastawienie ludzi jest inne. Obecnie odwiedzają nas różne grupy, na
przykład interesujące się okresem II Wojny Światowej. I wtedy „dociskają” mnie, chcą znać
odpowiedzi na te zagadnienia,

które ich ciekawią. Inne pytania
na pewno padają, jak - dajmy
na to - przyjedzie koło gospodyń wiejskich.
Czyli z obszaru kuchni i kulinariów.
Tak, kuchnia: jak Hochbergowie potrafili to utrzymać? Czy
dbali o swoją służbę czy nie?
Gdy przyjeżdżają grupy z księdzem czy kościelne, to z kolei
często pytania są o najstarsze
kaplice, o czasy piastowskie,
REKLAMA

gdzie była dana kaplica czy kościół.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu
gość SE opowiada o najpopularniejszych turystach na zamku. Nasz rozmówca postara
się wytłumaczyć także różnicę
między audioprzewodnikiem, a
żywym przewodnikiem. Ponadto z rozmowy dowiecie się, czy
Kazimierz Jankowski zdradził

czytelnikom 30 minut lokalizację Bursztynowej Komnaty.
Zeskanuj kod QR i zobacz pełen
wywiad.
Oglądnij pełny wywiad
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Połączenie WORD-ów

Jeleniogórski, legnicki i wałbrzyski to ośrodki, które wejdą w
strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. O połączeniu dolnośląskich WORD-ów zdecydował Samorząd
Województwa Dolnośląskiego. Uchwałę w tej sprawie podczas
ostatniej sesji sejmiku podjęli radni województwa.
Obecnie na terenie woje- półtora roku, analizując sytuację
wództwa dolnośląskiego działają: poszczególnych WORD-ów na
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro- terenie Dolnego Śląska. Zapewgowego w Jeleniej Górze (z od- niam, że dotychczasowi klienci
działami terenowymi w Bolesław- nie odczują zmian. Egzaminy
cu, Głogowie, Kamiennej Górze będą przeprowadzane we wszysti Miliczu), Wojewódzki Ośrodek kich dolnośląskich oddziałach, jak
Ruchu Drogowego w Legnicy (z dotychczas – komentuje Tymoteoddziałami terenowymi w Lubinie usz Myrda, członek zarządu woi Lubaniu), Wojewódzki Ośrodek jewództwa dolnośląskiego. Mimo
Ruchu Drogowego w Wałbrzy- wprowadzonych zmian liczba
chu (z oddziałami terenowymi w działających ośrodków egzamiKłodzku i Świdnicy), a także Wo- nacyjnych ma pozostać taka jak
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogo- obecnie. Jednak zmieni się strukwego we Wrocławiu (z oddziałami tura zarządzająca, ponieważ teraz
terenowymi w Oleśnicy i Oławie). pracami Dolnośląskiego Ośrodka
Jak mówią pomysłodawcy i re- Ruchu Drogowego będzie kieroalizatorzy projektu, połączenie wał jeden dyrektor i jego zastępwszystkich czterech ośrodków ma cy. Pracownicy nie powinni mieć
przede wszystkim usprawnić ich zmartwień, gdyż stanowiska pracy
funkcjonowanie.- Jest to decyzja, nie ulegną zmianie. Jeśli chodzi o
nad którą pracowaliśmy blisko modernizacje sprzętu i infrastrukREKLAMA
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tury to będzie jeden plan finansowy dla DORD uwzględniający
potrzeby wszystkich oddziałów.
- Połączenie dolnośląskich WORDów usprawni ich zarządzanie i
ustabilizuje sytuację i płynność
finansową. Wspólnie działające
ośrodki będą też lepiej zabezpieczone w razie jakichkolwiek sytuacji kryzysowych, które mogą
skutkować ich likwidacją. Z taką
sytuacją mieliśmy do czynienia w
Wałbrzychu, w czasie epidemii mówi marszałek Cezary Przybylski
z Bezpartyjnych Samorządowców.
Połączenie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego nastąpi
1 września. Następnie WORD we
Wrocławiu zostanie przemianowany na Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego. Wdrażana przez
samorząd województwa zmiana
nie jest pionierska; podobną decyzję podjęły w czerwcu zeszłego
roku władze województwa łódzkiego, oceniając ją z perspektywy
czasu jako korzystną. - Połączenie
ośrodków wojewódzkich sprawi,
że pomoc oddziałom, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, na przykład podczas kolejnej
fali koronawirusa, będzie prostsza. Chcemy wspólnie działać na
rzecz dolnośląskich przyszłych
kierowców – mówi Dariusz Galik,
Dyrektor WORD we Wrocławiu.
Dla osób zdających egzamin nie
będzie żadnych zmian, będą one
mogły zdawać egzamin w dowolnej jednostce na obszarze Dolnego Śląska.
PAS

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Sieć – Słownik Języka Polskiego PWN wyjaśnia ten leksem
w różny sposób:1. «plecionka
z nici lub sznurka służąca do
łapania ryb, rzadziej do chwytania zwierząt», 2. «pułapka
lub zasadzka na kogoś», 3. «o
drobnych, przecinających się liniach rysujących się na czymś»,
4. «zorganizowana grupa ludzi
prowadzących tajną działalność», 5. «system krzyżujących
się przewodów, dróg, ulic itp.»,
6. «ogół placówek określonego
typu obejmujących swym zasięgiem jakiś teren», 7. «cieniutkie nitki snute przez pająki; też:
rozpięta pajęczyna». Możemy
doszukać się jeszcze specjalistycznych rozszerzeń tego pojęcia na takie warianty jak: sieć
ciepłownicza, sieć dryfująca,
sieć elektroenergetyczna, sieć
gazownicza, sieć komputerowa, sieć krystaliczna, sieć prze-

strzenna, sieć trakcyjna, sieć
triangulacyjna. Brakuje mi jednej definicji: sieć telekomunikacyjna. Pisząc w ostatnim czasie
Tematy Tygodnia dotyczące
nowej sieci 5G czy satelitów komunikacyjnych, uświadomiłem
sobie, że jestem człowiekiem,
który żyje w czasach wielkiej
rewolucji telekomunikacyjnej.
Jesteśmy świadkami powstawania nowej epoki w dziejach
ludzkości. Jako dziecko miałem
styczność z aparatami z kręcącą
się tarczą, poprzez które można
było zamawiać rozmowy międzymiastowe. Trzydzieści lat
później jestem użytkownikiem
kolorowego wyświetlacza dotykowego, przez który mogę
prowadzić wideorozmowę z
osobą na drugiej półkuli ziemskiej, nie tracąc przy tym jakości
- zarówno w wizji, jak i fonii. To
naprawdę niebywałe. Dlatego
przeczytajcie kolejny TT, bo za
chwilę będziemy świadkami
powstania nowych autostrad
teleinformacyjnych, które nie
tylko zrewolucjonizują przemysł... one istotnie zmienią
nasze życie! Czasem tylko się
zastanawiam... Widząc jak przez
tego typu wynalazki skraca się
doba, nie wiem czy to zmiana
na lepsze?
Redaktor Naczelny
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Wyjątkowy mural w „10”
Przypominamy, że w czerwcu 2018 roku Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 10 w Wałbrzychu otrzymała imię Kawalerów
Orderu Uśmiechu. W lipcu 2020 roku uczczono drugą rocznicę nadania szkole imienia w wyjątkowy sposób.

Jest polski bon turystyczny!
W ubiegłym tygodniu Sejm
przyjął ustawę wprowadzającą
polski bon turystyczny. Mimo
trzydziestodniowej zwłoki wynikającej z opieszałości w procedowaniu projektu przez Senat
jest szansa, iż będzie można
skorzystać z tego programu już
w te wakacje oraz w obecnym
sezonie turystycznym. Ustawa
już została podpisana przez
Prezydenta i czeka na wejście
w życie. Przypomnę, iż polski
bon turystyczny to inicjatywna
Andrzeja Dudy i jego zobowiązanie z kampanii wyborczej. Bon
to forma pomocy specjalnie dedykowana polskiej branży turystycznej, która negatywne skutki
epidemii koronawirusa odczuła
najdotkliwiej oraz wspierająca i
zachęcająca polskie rodziny do
spędzenia wypoczynku w kraju.
Bon turystyczny to jednorazowa kwota 500 zł na każde dziecko, przysługująca wszystkim
beneficjentom
pobierającym
świadczenie w ramach programu Rodzina 500PLUS oraz
osobom wychowującym dzieci
niepełnosprawne. Dodatkowo
osobom wychowującym dzieci
niepełnosprawne będzie przysługiwało świadczenie 500 zł na
każde dziecko (łącznie wartość
bonu wyniesie 1000 zł). Bon
turystyczny będzie przyznawany niezależnie od dochodów
w rodzinie i udostępniony w
formie elektronicznej po zarejestrowaniu się na Platformie
Usług Elektronicznych ZUS, według którego pierwsze wypłaty
mogą być zrealizowane już na
przełomie lipca i sierpnia. Bon
zostanie przekazany SMS-em
lub mailem na podany przez
beneficjenta numer telefonu lub
adres mailowy. Bon może zostać
przeznaczony na sfinansowanie
usług hotelarskich albo imprez
turystycznych tylko na terenie
Polski. Ustawa przewiduje możliwość zapłaty za pobyt m.in. w
hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, kolonii,
obozie harcerskim, sportowym
lub rekreacyjnym. Z bonu będzie można skorzystać aż do
31 marca 2022 roku. Podmioty
turystyczne oraz organizacje
pożytku publicznego, za których
usługi będzie można zapłacić
bonem elektronicznym, znajdą
się na liście stworzonej na potrzeby programu przez Polską
Organizację Turystyczną.

Pan Jan Walkowiak podarował szkole wyjątkowy prezent.
Na jednej ze ścian namalował
„mural”.
Znajduje się na nim logo
szkoły oraz wybrane twarze
Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Wśród nich rozpoznamy Annę
Dymną, Papieża Jana Pawła II,
Dalajlamę czy twórcę orderu,
byłego rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka. Dzięki dobremu sercu Pana Jana oraz jego
talentowi szkoła znowu jest
wyjątkowa. Podziękowania artyście składa społeczność PSP
„10”
PAS

Jan Walkowiak
Artysta urodzony w 1953
roku w Wałbrzychu. Z wykształcenia ceramik, mistrz
malowania na szkle, ukończył
korespondencyjnie Akademię
Rysunku w Poznaniu. W swoich
pracach stosuje różne techniki: grafikę, pastele, oleje, akryl
na ścianach. Dużo wędruje i
obserwuje: przyrodę, zabytki,
budowle i ludzi. Kreśli i maluje
portrety. Jego rysunki, szkice i
obrazy znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i poza jego
granicami w: Niemczech, Grecji,
Irlandii a nawet Republice Południowej Afryki.
Źródło: WOK
Foto: PSP 10

ZUS INFORMUJE

Bon Turystyczny już wkrótce na stronie ZUS
W ZUS dobiegają końca prace nad uruchomieniem Polskiego Bonu Turystycznego. Infrastruktura informatyczna na stronie zus.pl jest już gotowa a obecnie trwają prace nad jej uruchomieniem i udostępnieniem klientom i firmom turystycznym.
Bon, który jest wsparciem dla
polskich rodzin i branży turystycznej w związku z epidemią
Covid-19 będzie przyznawany
na dziecko, na które rodzice dostają świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy
Rodzina 500+. Dotyczy to także
dzieci, których rodzice dostają
świadczenie rodzinne za granicą
i 500+ im się nie należy. Na każde
dziecko przysługuje jeden bon w
wysokości 500 zł. W przypadku
dziecka z niepełnosprawnością
przysługuje dodatkowy bon w
wysokości 500 zł.
- Bon turystyczny dostanie
każda rodzina z dzieckiem niezależnie od tego, jakie są dochody
rodziców. System jest taki sam
jak w przypadku Programu 500
Plus – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Bon
można będzie wykorzystać na
wakacyjny wyjazd, ferie, wycieczki szkolne czy zielone szkoły
organizowane w kraju aż do marca 2022 r. – dodaje.
Za pomocą bonu będzie
można płacić za noclegi w hotelach i imprezy turystyczne na
terenie Polski. Bon nie podlega
wymianie na gotówkę ani inne
środki płatnicze. Co istotne nie
trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo
do bonu będzie ustalane przez
Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej. POT będzie
wyjaśniała sprawy związane z
uprawnieniami do bonu oraz z
uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT opublikuje także na stronie internetowej listę
przedsiębiorców turystycznych
oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można
płacić bonem.
Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby
skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE. Profil można
założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości
elektronicznej.
- Jeżeli ktoś nie ma konta na
naszej platformie internetowej i
nie wie jak je założyć - może skorzystać z filmu instruktażowego,
który jest dostępny na YouTube.
Bon jeszcze nie jest dostępny
więc jest czas żeby spokojnie sobie konto w ZUS założyć – zachęca rzeczniczka.
Link do filmu

Na stronie ZUS, w roli „Ogólne”, w panelu bocznym będzie
dostępna osobna zakładka dla
osób korzystających z bonu oraz
osobna zakładka dla podmiotów
turystycznych. Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni
przed planowanymi wakacjami),
po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby,
które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie,
będą mogły na PUE ZUS złożyć
oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500
zł. Na PUE ZUS dostępne będą
też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny
będą mogli za pośrednictwem
PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych.
Lista ta będzie udostępniana
na stronach POT. Zainteresowani będą też mogli zarządzać
uprawnieniami dla osób, które
będą w ich imieniu przyjmować
płatności bonem. Na PUE ZUS
uzyskają też dostęp do swoich
rozliczeń. Płatności bonem będą
realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi
turystycznemu specjalny numer
przypisany do bonu, a następnie
jednorazowy kod autoryzacyjny
otrzymany SMS. Za Polskim Bo-

nem Turystycznym będzie stać
rozbudowana infrastruktura informatyczna oparta głównie na
PUE ZUS. Obecnie z Platformy
korzysta 4,5 mln klientów ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewni trzy podstawowe
elementy systemu do obsługi
bonu:
1) System do obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych,
2) System do obsługi płatności bonem, w którym osoby
korzystające z bonu będą mogły dokonywać nim płatności za
usługi hotelarskie lub imprezy
turystyczne na rzecz podmiotów
turystycznych zgłoszonych do
udziału w programie Polski Bon
Turystyczny, znajdujących się na
liście udostępnianej przez POT,
3) System do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu
z podmiotami turystycznymi i
organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.
Klienci będą mieli także możliwość kontaktu ze specjalną
infolinią, która będzie stanowić
wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu. Już
teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć
na pomoc w założeniu konta na
PUE ZUS.
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AKCJA PRĘDKOŚĆ PODSUMOWANA
Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze oraz nadmierna prędkość są częstymi przyczynami wypadków drogowych. Wałbrzyscy policjanci prowadzą więc działania, aby wyeliminować z ruchu kierujących, którzy rażąco łamią przepisy w tym
zakresie. Wczoraj na terenie naszego miasta oraz powiatu wałbrzyskiego odbyły się działania pod hasłem „Prędkość.
W trakcie akcji 21 funkcjonariuszy dokonało 116 kontroli
drogowych i ujawniło 66 wykroczeń, które dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości
przez kierujących. Funkcjonariusze objęli swoim działaniem Wałbrzych oraz powiat wałbrzyski,
realizując zadania statycznie na
punktach kontrolnych, uwzględniając przy tym w szczególności
rejony przejść dla pieszych. W
tym dniu nikt nie utracił uprawnień za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. W
trakcie służby policjanci odnotowali 8 kolizji drogowych. Nie
było wypadków.

Red.
Źródło i foto: www.walbrzych.policja.gov.pl/

18 lipca w sobotę plac przy Centrum Przesiadkowym w Głuszycy zamienił się po raz
pierwszy w salę kinową. Wszystko za sprawą premierowego pokazu filmowego na świeżym
powietrzu, czyli imprezy pod hasłem KINO OPEN AIR.

Filmem, który zobaczyli widzowie, był doceniony przez
krytyków amerykański komediodramat muzyczny „La La Land”.
Wyświetlana produkcja zdobyła 6
Oscarów, 7 Złotych Globów oraz
5 nagród Brytyjskiej Akademii
Filmowej. Projekcja uświadomiła
publiczności, że warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji.
W filmie w reżyserii Damiena
Chazelle’a, który miał swoją premierę w 2016 roku, w rolach głównych wystąpili: Emma Stone, Ryan
Gosling, John Legend, Rosemarie
DeWitt. Z pewnością w pięknych
plenerach Głuszycy obraz ten dostarczył zgromadzonym miłośnikom X Muzy wielu miłych wrażeń.
Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym za klimatyczne
spotkanie z dobrym kinem. Pomysłodawcami wydarzenia byli:
Burmistrz Głuszycy Roman Głód
oraz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy zaś
partnerem: Wałbrzyski Ośrodek
Kultury.
PAS/MC
foto: UM Głuszyca

Wybrano pomnik

Strzegom
Strzegom A Cappella

W najbliższy wtorek - 28 lipca, w Strzegomiu w Bazylice
Mniejszej rozpocznie się festiwal muzyki klasycznej - Strzegom A Cappella. Będzie to
trzydniowe forum najbardziej
uznanych zespołów wokalnych. W bieżącym roku dla
publiczności wystąpią najlepsze, polskie zespoły wokalne,
jak Capella Cracoviensis, Chór
Polskiego Radia i Chór Narodowego Forum Muzyki. Festiwal objęty został patronatem
medialnym TVP Kultura oraz
Programu II Polskiego Radia.

Żarów
Zbiorniki na wodę

Kolejne zbiorniki na wodę
deszczową zostały zainstalowane na terenie gminy Żarów.
Nowe zbiorniki na deszczówkę stanęły przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Żarowie oraz przy Bajkowym Przedszkolu. Podobne 3
zbiorniki, każdy o pojemności
1000 litrów, zainstalowano w
ostatnim czasie przy budynku
Urzędu Miejskiego w Żarowie.
Zgromadzona w nich woda
wykorzystywana jest do podlewania posadzonych tam
drzew i roślin.

Wałbrzych
Policjant i dzieci

Zakończono konsultacje w sprawie wyboru pomnika, który zostanie posadowiony na skwerze Lecha Kaczyńskiego w
Świdnicy. Były one prowadzone od 3 do 18 marca oraz od 27
maja do 26 czerwca tego roku.
nych głosów. Biorący udział w
konsultacjach głosowali następująco:
•
Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego – propozycja
złożona przez Społeczny Komitet Patriotyczny w Świdnicy – 94
głosy
•
Pomnik Księcia Bolka
Świdnickiego – propozycja złożona przez Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej – 650
głosów

Witoszów - Gmina
Świdnica
Sukces gminnych
triathlonistów

Dotychczasowe starty młodych triathlonistów GLKS-u
Świdnica, uczniów klasy sportowej Szkoły Podstawowej w
Witoszowie Dolnym dają nadzieję na dobre rezultaty podczas Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się 25
lipca w Rawie Mazowieckiej.
Świadczy o tym udana rywalizacja w minioną niedzielę – 19
lipca, w mocno obsadzonych
zawodach aquathlonowych
we Wrocławiu, gdzie Jakub
Kierul, po zaciętej walce na
finiszu zajął drugie miejsce,
Martyna Markiewicz uzyskała
czwartą lokatę, a Adam Wróblewski był piąty.

Przypominamy, że każdy, kto
wsiada za kierownicę swojego
pojazdu odpowiada nie tylko
za swoje bezpieczeństwo, ale
także za życie i zdrowie innych
uczestników ruchu drogowego.
Pamiętajmy, aby jeździć zgodnie z przepisami i stosować się
do ograniczeń wynikających z
przepisów ruchu drogowego.
Brawura i ryzykowne zachowania mogą doprowadzić do poważnego w skutkach wypadku
drogowego.

OPEN AIR W GŁUSZYCY

W konsultacjach społecznych
dotyczących zagospodarowania skweru Lecha Kaczyńskiego,
znajdującego się w historycznym centrum miasta u zbiegu
ulic Muzealnej, Zamkowej i Kotlarskiej złożono 1198 ankiet,
w tym 407 papierowych i 791
elektronicznych. 76 ankietowanych nie wskazało na żadną z
powyższych propozycji. Powołany przez prezydent miasta zespół, po ich analizie i weryfikacji
stwierdził, że oddano 947 waż-

sekund

•
Pomnik pamięci Ofiar
Katastrofy Smoleńskiej – propozycja złożona przez Społeczny
Komitet Budowy Pomnika Ofiar

Tragedii Smoleńskiej 2010 w
Świdnicy – 127 głosów.
Red./MD
Foto: UM Św.

Policjant prewencji kryminalnej wałbrzyskiej komendy,
21 lipca w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie
bezpieczeństwo nad wodą”
spotkał się z dziećmi przebywającymi na półkoloniach. Zajęcia odbyły się OSK Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.
Mundurowy
przypomniał
dzieciom przebywającym na
wakacjach główne zasady poruszania się po drogach oraz
bezpieczeństwa nad wodą.
Źródło: www.walbrzych.policja.gov.pl/
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Pierwszy wyścig ligi MTB za nami
W minioną sobotę rozpoczął się pierwszy wyścig tegorocznej już piątej edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020. Na starcie stanęło ogółem
130 zawodniczek i zawodników.
Pierwszym
przystankiem
rowerowych zmagań wśród
najmłodszych były Stare Bogaczowice. Wyścigi w poszczególnych kategoriach wiekowych
odbywały się w pięknej scenerii miejscowego zalewu i przy
typowo kolarskiej pogodzie.

Wszyscy uczestnicy zawodów
otrzymali "pakiety" startowe,
natomiast goście i gospodarze
imprezy odebrali z rąk Dyrektora ligi Pana Mateusza Rosiak
i Dyrektora Technicznego ligi
Pana Kamila Miazgi, pamiątkowe medale Ligi MTB XC Aglo-

meracji Wałbrzyskiej. Wręczono
też dyplomy uczestnictwa. Już
za tydzień młodzi rowerzyści
wystartują w Wałbrzychu, z ulicy
Ratuszowej. Organizatorzy V-tej
edycji ligi serdecznie dziękują
za pomoc gospodarzom gminy,
personelowi Gminnego Cen-

trum Biblioteczno-Kulturalnego
i Szkoły Podstawowej w Starych
Bogaczowicach. Zawody otworzył honorowy patron ligi, lider
aglomeracji wałbrzyskiej, Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej. Gościem imprezy
była Senator RP Pani Agnieszka

Liderzy w swoich kategoriach:
Młodzik - klasyfikacja OPEN

Kategoria: SKRZAT CHŁOPCY - /2009 i 2010/

Kategoria: MŁODZICZKA /2005 i 2006/– klasyfikacja open
Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA - /2009 i 2010/

Kategoria ŻAK Kategoria: SKRZAT CHŁOPCY - /2010 i 2011/

Kategoria: ŻAKINI - /2007 i 2008/

Kategoria: SKRZAT DZIEWCZĘTA - /2010 i 2011/

Kołacz-Leszczyńska. Nad sprawnym i bezpiecznym przebiegiem
wydarzenia czuwał wójt Gminy
Stare Bogaczowice - Mirosław
Lech.

Piątek, 24 lipca 2020
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Czerwony Kapturek w Starej Koplani
Spektakl w reżyserii Dariusza Rosanowskiego to zabawna interpretacja znanej i lubianej bajki. Realizacja Ogólnopolskiego Teatru William-Es jest jednak opowieścią nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, którzy świetnie bawią się, oglądając to widowisko razem ze swoimi pociechami.
Można z całą pewnością po26.07.2020. godz.12:00 - CzerNa wszystkie wydarzenia w
wiedzieć, że jeśli przedstawienia wony Kapturek – STARA KOPAL- ramach LAK - Wstęp wolny! Madla dzieci dzielą się na poważ- NIA
seczki obowiązkowe.
ne i komediowe, to Czerwony
Kapturek bez wątpienia należy
do tej drugiej kategorii. Uwagę
najmłodszego widza skupia już
postawione na samym początku
pytanie: „W co się pobawimy?”.
Zamiast komputera
Po raz drugi zatem aktorzy
TEATRU WILLIAM-Es pokazują
dzieciom, że zabawa to nie tylko
telewizor, komputer i plastikowe
zabawki, ale po prostu wyobraźnia, w tym wypadku połączona z
literaturą (wcześniejsza realizacja „przygody Tomcia Palucha”
jest też formą zabawy).
Prosta scenografia w konwencji symbolicznej dodaje uroku
całej produkcji. - Jest to typowo
aktorskie przedstawienie, bardzo luźno traktujące postaci,
przez co znane sytuacje z bajki
stają się komediowymi scenkami, choć pierwotnie były raczej
dziecięcym thrillerem – mówi
jeden z opisujących spektakl widzów.
-------------------------25.07.2020 godz.19:00 - Koncert ,, Zaczarowana miłość''- STARA KOPALNIA
REKLAMA

szewski, koncert chopinowski
Atsuko Seta oraz koncert peszkowy Marii Peszek i janerkowy
Janerki.
W sumie około 70-ciu wydarzeń w jednym tylko tygodniu,
w jednym mieście i pół godziny
drogi z jego centrum.

Spotkanie autorskie i oprowadzanie po wystawie z Marcinem Ryczkiem. Wernisaż i spotkanie z Jagą Hupało, urodziny
Baba Yaga Tatoo & Art i koncert.
Spotkania z: Julią Fiedorczuk,
Martą Dymek, Edwinem Bendykiem, Jakubem Kornhauserem, a poza tym Klementyna
Suchanow, Anda Rottenberg
- kuratorka wystaw, legenda
świata sztuki, wieloletnia szefowa Zachęty, z którą spotkanie
powinni oblegać przedstawiciele wałbrzyskiej sekcji kultury
z miejsc organizujących wystawy lub zabijać się przynajmniej
o wejściówki, a jednak - prócz
własnej żony i Janusza O. - nie
spotkałem nikogo. Katarzyna
Kłosińska i Michał Rusinek - językoznawcy, Maciej Hen, Mikołaj Grynberg, Zygmunt Miło-

Nie zdarza się to często,
oczywiście. Tak, jak nie zdarza
się noblistka i Nobel, a wokół
niej charyzmą jej przyklejony
tłumek fanów, pasjonatów,
niedoszłych oraz spełnionych
pisarzy. To w większej części jej
zawdzięczamy, z powodu gęstości przyprawiające o zawał,
bogactwo zeszłego tygodnia.
Właśnie wtedy marzyć mi się
zaczyna praca nie z tych niewdzięcznych, misjonarskich,
nie zżerająca siły i każdej wolnej chwili, jakiś grill sobotni,
lewacko-wegetariański, spać i
jeść, zieleń podziwiać.
Ale gdzieżby!
Ambicjo, małpo złośliwa...
Potem, jeszcze dalej w czasie, wstaję któregoś dnia, nagle
wypoczęty - niespodzianka.
I jakoś cieszę się, że myślę,
chociaż dzień wcześniej chciałem to zakończyć.
Żelazo kuje się żelazem.
R0335/20

12 Sport
Jakub
Zima
sport na zimno

W życiu każdego sportowca
są takie chwile, w których
zastanawia się, czy droga,
którą podąża jest właściwa.
Jest to tym bardziej trudne do zaakceptowania, jeżeli pomimo pobicia kilku
rekordów, zdobycia wielu
trofeów, przez niektórych
jest się traktowanym jak wirus, który nie może pokrzyżować naszych planów na
kolejne show. Lewandowski kontra France Football.
Dla Roberta niewątpliwym
wirusem jest francuska redakcja. Dla redakcji jest nim
RL9.
Już dawno przestałem czytać to pismo, ba przestałem śledzić ich opinie na
temat futbolu. Dlaczego?
Są wypaczone. Chorobliwie
tendencyjne i, niestety, odbiegające od rzeczywistości. Pomińmy plebiscyty z
REKLAMA
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poprzednich lat. Zostawmy
szczególnie ten zeszłoroczny. Do tej pory nóż mi się
w kieszeni otwiera, jak pomyślę o wynikach. Zajmijmy
się tym najnowszym za rok
2020.
Złota Piłka. W tym roku nie
będzie przyznana! Dlaczego? Zapewne, dlatego, że
według Francuzików, jeżeli
nie wygra Messi lub Christiano Ronaldo, to nikt inny
nie może. Ciekawe, co zrobiliby, gdyby szansę na wygraną miał ich rodak. Wtedy
warunki byłyby sprawiedliwe. Jestem tego pewien jak
większość fanów talentu Roberta.
Na decyzję, moim zdaniem
wypatrzoną, chorą, niesprawiedliwą, nie mieliśmy
wpływu i nic z tym nie zrobimy. Niestety pomachamy
tylko szabelką i będziemy
sami sobie dopisywać, że
Robert wygrał (o ile faktycznie wygra, ale ma na to największe szanse). Dlaczego?
To wygląda tak, jakby świat
polską piłę miał gdzieś. Nie
jesteśmy potęgą. Dużo nam
do niej brakuje. Robert gra
tylko w Bayernie i nie jest
Messim ani Ronaldo. Gdyby
prowadził któryś z nich, Złotą Piłkę by przyznano, a to
boli jeszcze bardziej.
JZ
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10 goli w Głuszycy
Kolejny bardzo udany sparing zanotował beniaminek z Boguszowa. Dużo lepszy mecz tym razem zagrali gospodarze.
Włókniarz stracił jednak kluczową postać w swojej drużynie.
Zawody zaczęły się od
bardzo
niefortunnego
starcia Kosiora z defensywą gości. Chwilę później
okazało się, że pomocnik
będzie potrzebował pomocy lekarza. Poważny
problem ze stawem skokowym sprawił, że zawodnik

został zabrany karetką do
szpitala.
Po tym zdarzeniu mecz
dograno do końca. Na boisku walki nie zabrakło.
Goście zaprezentowali się
bardzo dobrze w ofensywie. Szybko wyszli na
prowadzenie. Popełniali

Plus dla Górnika
Gdyby o meczach towarzyskich można było powiedzieć, że
to spotkanie na szczycie, to właśnie do takiego doszło, gdy do
rywalizacji stanęły MKS Szczawno Zdrój i Górnik Wałbrzych.
Obie drużyny traktowane są jako faworyci do walki o awans
do Ligi Okręgowej.
Pierwsze starcie na plus
zanotowali podopieczni
trenera Marcina Domagały. Spotkanie obfitowało w
bramki, co oczywiście dla
kibiców jest największym
dobrem. Pierwsze trafienie zanotowali gospodarze. Celnym uderzeniem
popisał się Michał Starczukowski. W odpowiedzi
na stratę gola, dwukrotnie

bramkarza MKSu pokonali
biało-niebiescy.
Kolejne bramki padały
w dość regularnych odstępach czasu. Sędziowie nie
wahali się również wskazywać na jedenasty metr.
Gole w ten sposób zdobywali Starczukowski dla Mineralnych i Niedźwiedzki
dla Górnika. Wyrównane
spotkanie sprawiło, że

jednak sporo błędów w
obronie, które wykorzystali gospodarze. Do przerwy
padło w sumie 6 goli. Po
przerwie na bramki czekaliśmy dość długo, ale jak
już zaczęły padać, zobaczyliśmy ich aż cztery. Wyrównana gra zakończyła
się remisem.
Włókniarz Głuszyca –
Szczyt Boguszów 5:5 (3:3)

JZ
zdobywanie bramek przychodziło z dużym trudem.
Ozdobą spotkania był
jednak gol Jakuba Borka.
Piękne uderzenie zawodnika MKSu długo komentowane było na trybunach
stadionu. Ostatnie zdanie
należało do wałbrzyskiej
drużyny. Goście zdołali
przechylić szalę na swoją
korzyść, pokazując przy
tym efektowną grę.
MKS Szczawno-Zdrój –
Górnik Wałbrzych 3:5
Starczukowski x2, Borek
– Niedźwiedzki, Krawczyk,
Rosicki, zaw. testowany, Sobiesierski
JZ
R0336/20
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Niestrawny Lodzik, czyli czekamy na rewanż
Wydarzeniem minionego weekendu był bez wątpienia drugi na zawodowym ringu występ Patryka Trochimiaka z Imperium Boxing Wałbrzych, który skrzyżował rękawice z Janem Lodzikiem z Warszawy. To był naprawdę udany start wałbrzyszanina, choć
zakończony dość kontrowersyjnym werdyktem, bo wygraną rywala 58:56.

W piątek w Radomiu odbyła się bokserska gala, której
transmisję
przeprowadziła
jedna z komercyjnych stacji
telewizyjnych. W najważniejszym dla nas pojedynku Jan Lodzik z Żoliborskiej
Szkoły Boksu zmierzył się z
naszym Patrykiem Trochimiakiem. Sama walka miała
niezwykle zacięty i wyrównany przebieg. Dość napisać,
iż telewizyjni komentatorzy
podkreślali, iż remis byłby
najlepszym
rozstrzygnięciem. Stało się jednak inaczej,
gdyż sędzia ringowy punktował 58:56 dla rywala.
- Nie możemy być zadowoleni z tego werdyktu. Lodzik
postawił trudne warunki, ale
Patryk zadał więcej ciosów.
Jesteśmy trochę wkurzeni, bo
naszym zdaniem remis byłby
zasłużony - powiedział trener

Krzysztof Sadłoń, który wraz z
Mariuszem Burzyńskim z ringowego narożnika zagrzewał
Trochimiaka do walki.
Na szczęście być może już
niedługo stan rywalizacji zostanie wyrównany, gdyż jak
przyznał Lodzik, obu zawodników czeka rewanż. Oby tym
razem na korzyść naszego
pięściarza.
Pracowita jesień wałbrzyszan
Tymczasem już w najbliższą niedzielę nasza drużyna wyjeżdża na tradycyjny
obóz do Sierakowa w Wielkopolsce. W 10-dniowym
zgrupowaniu weźmie udział
30 zawodników, którzy pod
okiem wspomnianych powyżej szkoleniowców szykować
będą formę na drugą, niezwykle intensywną część roku.

Pierwsze wyzwania już
pod koniec sierpnia, kiedy to
odbędą się Międzynarodowe
Mistrzostwa Śląska kobiet
z naszymi bliźniaczkami, a
więc Kingą i Angeliką Mięgoć na czele. We wrześniu
czekają nas młodzieżowe Mistrzostwa Polski kobiet oraz
Mistrzostwa Polski juniorów
plus eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Październik to Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
a
ponadto
młodzieżowe
Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski seniorek. Listopad stać będzie pod znakiem
Mistrzostw Polski seniorów i
Pucharu Polski juniorów. I to
być może nie koniec jesiennych atrakcji, gdyż trwają wysiłki, aby ze względu na obecną sytuację w nieco innym
charakterze
zorganizować
Ekstraligę Boksu Olimpijskiego, która w minionym sezonie
naszej drużynie przyniosła
srebrny medal Drużynowych
Mistrzostw Polski.
- Pomysł jest taki, aby z
powodu ograniczeń czasowych zorganizować trzy dwudniowe turnieje z udziałem
czterech drużyn: Skorpiona
Szczecin, Imperium Boxing,
Wilków Kujaw oraz Wielkopolski. Robimy wszystko, aby
liga przetrwała ten trudny
okres, a w przyszłości chcie-

libyśmy rozwinąć rozgrywki
o zmagania juniorów w Młodej Ekstralidze. W ramach
jednego meczu odbyłoby się
osiem pojedynków juniorów,
a następnie na ring wyszliby
seniorzy - poinformował Sadłoń.
Krzpiet objawieniem reprezentacji
Trwa zgrupowanie w Zakopanem, gdzie kadra Polski
juniorów przygotowuje się do
przyszłorocznych Mistrzostw
Świata w Kielcach. Wśród powołanych pięściarzy nie zabrakło jednego z najbardziej
utalentowanych
zawodników Imperium Boxing – Kuby
Krzpieta (na zdjęciu z prawej).
Jak poinformował oficjalny
portal Polskiego Związku
Bokserskiego, trener Krzysztof Miałki z uznaniem wypowiadał się o całej 16-osobowej grupie zawodników
komplementując najbardziej
umiejętności młodego wałbrzyszanina.
- Od lat mamy problemy z
niskimi kategoriami wagowymi, tymczasem trafiła nam się
prawdziwa perełka w osobie
Kuby Krzpieta. To fantastyczny chłopak, którego mogę
nazwać odkryciem obozu
- powiedział szkoleniowiec
Polaków.
Bartłomiej Nowak

„Starsi” panowie nie powiedzieli ostatniego słowa
To już ostatnie dni, aby zgłosić swój zespół do prowadzonej przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej – Ligi Oldboja. Warunki
są dwa: zamiłowanie do futbolu oraz wiek – plus 35 lat. Resztę zweryfikuje boisko.

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Weronika
Nazwisko: Magdziarczyk-Kołomańska
Data urodzenia: 2 września 1982 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: UKS Szafir Wałbrzych (pływanie)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik wystartowałam w Mistrzostwach
Polski w ratownictwie wodnym w 2000 roku w Chorzowie. Choć obyło się bez podium, to pamiętam,
że byłam naprawdę zadowolona z tamtego wyniku.
Jako trener na swoim koncie mogę zapisać sukcesy
dzieci 11 i 12-letnich w Dolnośląskich Mistrzostwach Okręgowych w pływaniu w
Nowej Rudzie w 2019 roku. Mam na myśli srebro sztafety dziewcząt, która na podium rozdzieliła tak znane i duże kluby jak Śląsk Wrocław oraz Juvenię Wrocław.
Srebro wywalczyły: Aniela Jasek, Maja Drzewiecka, Natalia Kołomańska oraz
Róża Garba. Ponadto w Zimowych Mistrzostwach Polski w pływaniu 15-latków
Maja Łąpieś uplasowała się w pierwszej „dwudziestce”.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Ranomi Kromowidjojo. To holenderska pływaczka, trzykrotna mistrzynia olimpijska, którą szczególnie cenię za skromność, pokorę i pracowitość. Miałam okazję poznać ją podczas szkolenia pływackiego – zaskoczyły mnie jej dojrzałość,
podejście do treningów, a także bardziej współpraca aniżeli praca z trenerem.
Dlaczego pływanie?
Bo to jedyny sport, który można uprawiać na leżąco (śmiech). A tak na serio,
pływanie wymaga uaktywnienia wszystkich zasobów, które posiadamy, a więc
nie tylko mięśniowych, fizycznych, ale również i intelektualnych. Do tego należy
także dodać ducha walki oraz wytrwałość na długotrwały wysiłek oraz szkolenie.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Celem klubu jest pozytywne zarażanie sportem, zwracanie uwagi na ogólny
rozwój młodego człowieka, dlatego nie jesteśmy trenerami tylko na zajęciach,
ale również staramy się wspierać naszych podopiecznych w codziennym życiu.
Jeśli chodzi o aspekty sportowe, to w najbliższym czasie walka o pierwszą „dziesiątkę” Mistrzostw Polski z aktualnymi juniorami. W dalszej zaś perspektywie
odpowiednie przygotowanie młodzików do Mistrzostw Polski oraz seniorskich
treningów. Młodzików, którzy, co warto podkreślić, zaczynali start w klubie od
nauki pływania.
Fot. użyczone

Liga Oldboja to pomysł
przeniesiony z okręgu wrocławskiego. Pomysł, który jednak świetnie się sprawdził,
gdyż w stolicy Dolnego Śląska
istnieją cztery ligi dla graczy
„+35” oraz dwie dla prawdziwych weteranów, czyli piłkarzy powyżej 45 roku życia.
Nasze rozgrywki mają mieć
kształt ligi okręgowej skupiającej zespoły z dawnego województwa wałbrzyskiego. Jak
dotąd swój udział potwierdziło 8 drużyn, w tym: Górnik
oraz Gwarek Wałbrzych, ale
również Polonia-Stal Świdnica, Piast Nowa Ruda czy
Kryształ Stronie Śląskie.
Zgodnie z przepisami spotkania LO odbywać się będą
w poniedziałki, tak aby nie
kolidowały z weekendowymi
meczami, w których jak doskonale wiemy, nie brakuje
zawodników w wieku powyżej 35 lat. W regulaminie jest
ponadto zapis, iż gospodarz

zabezpiecza kiełbaskę, a przyjezdni – napoje (!). System
rozgrywek jest wciąż w trakcie opracowywania – wiele
jednak zależeć będzie od liczby uczestników. Jeśli utrzyma
się dotychczasowy stan, czyli
8 drużyn, wtedy niewykluczone, że zespoły podzielone
zostaną na dwie geograficzne
grupy, które wezmą udział w
dwóch, trzech turniejach, a
następnie mistrz danej grupy
zmierzy się z najlepszą ekipą
drugiej.
Początek zmagań zaplanowano na połowę września, a
my przypominamy, iż nadal
można zgłaszać swój udział w
rozgrywkach, gdyż spotkanie
organizacyjne odbędzie się
pod koniec lipca. Na zgłoszenia czeka Dariusz Stachurski
(na zdjęciu z lewej), wiceprezes DZPN oraz dyrektor podokręgu Wałbrzych, pod numerem telefonu: 602-781-868.
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Wyszło na moje...
News dnia (poniedziałek
20.07.) - szefowie tygodnika
France Football postanowili,
że w bieżącym roku nie zostanie przyznana Złota Piłka,
którą to wielu już przyznało
Robertowi Lewandowskiemu. Wielu komentatorów
uznało tę decyzję za „niezrozumiałą”, natomiast szefostwo prestiżowego periodyku uzasadniło ją tym, że
„obecny rok nie może być
traktowany jako normalny,
dlatego też lepiej powstrzymać się od przyznawania
nagród”. Brzmi znajomo?
Dwa lub trzy numery temu
...dokładnie to samo pisałem
w moim felietonie! Dlatego
decyzję France Football w
pełni rozumiem i uznaję za
jak najbardziej słuszną.
Polskie media i niektóre zagraniczne, pisząc o „niezrozumiałej decyzji” France Football, zaczynają oczywiście
doszukiwać się tradycyjnie
międzynarodowego
spisku przeciwko Polakowi czy
Bayernowi. Ale jeszcze raz
proponuję podejść do zagadnienia racjonalnie. We wspomnianym felietonie, pisząc o
„pozłacanej piłce dla Lewandowskiego”, uzasadniałem
dlaczego to wielkie z zasady
wyróżnienie byłoby przyszłości podważane i uznawane za niepełnowartościowe.
Nadanie dzisiejszemu wpisowi takiego tytułu nie oznacza, iż mam satysfakcję, że
na moje faktycznie wyszło
i chyba nie muszę przekonywać, że zawsze Robertowi kibicuję! Ale dobrze, że
ktoś podjął w końcu racjonalną decyzję, bo takowych,
zwłaszcza ze strony UEFA w
miesiącach pandemii brakowało. Uważam jednak, że
France Football powinien za
rok 2020 przyznać jakąś inną
nagrodę tak, aby w annałach
ktoś się zapisał jako wyróżniony, ale nie Złotą Piłką, bo
jest to zbyt prestiżowy laur,
aby nim szastać w nienormalnych okolicznościach. I
trzeba tylko trzymać kciuki,
aby Robert utrzymał formę w
przyszłym, miejmy nadzieję,
normalnym już roku!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Męsko-damskie wariacje modowe: sukienki koszulowe

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Współczesne trendy to wielość gatunków, różnorodność
materiałów i brak granic. Moda
coraz częściej nie ma płci, albo
łączy damskie z męskim i odwrotnie. Drogie Panie - co powiecie na sukienki koszulowe?
Są uniwersalne, pasują do każdego typu sylwetki, sprawdzą

się i na wycieczce, i na spotkaniu zawodowym. Łączymy je z
trampkami, plecakiem, delikatną
biżuterią lub elementami etnicznymi (jeśli np. posiadamy biały
model).
osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

rano na czczo, pamiętając, aby
przed spożyciem wymieszać
przygotowaną miksturę.

https://urodaizdrowie.
pl/poranny-napoj-detoksykujacy-kurkuma-z-cytryna-imbirem-i-sokiem-pomaranczowym-miodem

Poranny detoks
Opalenizna z tubki
Skoro pogoda w Polsce nas nie rozpieszcza i o
skórze muśniętej słońcem
możemy jedynie pomarzyć
idealnie sprawdzi się opalenizna z tubki. Jest to świetne
rozwiązanie dla osób szukających efektu naturalnej
opalenizny bez udziału słońca, którym mogą cieszyć się
przez cały rok.
Co daje nam efekt opalenizny? Składnikiem powodującym przyciemnienie
skóry jest dihydroksyaceton
(DHA). Zabarwienie jest wynikiem reakcji chemicznej
pomiędzy DHA oraz aminokwasami, występującymi w naszej skórze. DHA to
związek łagodny, rzadko
powodujący podrażnienia
czy wywołujący reakcje alergiczne. Nie działa kancerogennie oraz nie powoduje
uszkodzeń naskórka. Jego
działanie jest bezpieczne,
ponieważ nie wnika głębiej
do skóry, a działa jedynie w
warstwie rogowej naskórka,
która jest martwa. Po jednorazowej aplikacji preparatu
sztuczna opalenizna utrzymuje się na skórze do kilku
dni, ponieważ komórki w
warstwie rogowej naskórka ulegają stale procesowi
złuszczania, dlatego opalenizna z czasem blednie
i znika. Samoopalacze powodują lekkie przesuszenie
skóry, dlatego lepiej jest
wybierać balsam brązujący,
który dodatkowo nawilży i
odżywi skórę. Jego działanie jest mniej ,,agresywne”
dzięki czemu występuje
mniejsze ryzyko pojawienia
się zacieków, plam na skórze. Aby jak najdłużej móc
cieszyć równomierną opalenizną, podstawą jest gładka
i nawilżona skóra. Dlatego
przed użyciem balsamu brązującego najlepiej wykonaj
peeling. Dzięki niemu pozbędziesz się obumarłych
komórek naskórka i zrogowaceń. Nie zapomnij również o miejscach takich jak
łokcie, stopy i kolana.

Kurkuma przypomina imbir. Jest popularna zwłaszcza
w kuchni azjatyckiej. W Chinach wykorzystywano ją do
leczenia wrzodów, bóli menstruacyjnych czy stanów zapalnych. My znaleźliśmy dla
was świetny przepis na poranny napój detoksykujący właśnie z tym składnikiem.
Składniki:
1 szklanka gorącej wody
przegotowanej
¼ łyżeczki ekologicznej
kurkumy w proszku

Sok z połowy cytryny lub
1/4 szklanki soku pomarańczowego
Szczypta czarnego pieprzu
Miód
starty kawałek imbiru około 1/ cm
Przygotowanie:
Do wody wsypujemy kurkumę, starty imbir, pieprz. Odczekujemy, aby woda ostygła.
Po około 15 minutach dodajemy resztę składników. Pijemy

Maskę włóż!
I nie chodzi tu o bal karnawałowy, a o pielęgnację cery.
Poniżej podajemy dwa przepisy na domowe maseczki.
Skuteczne i naturalne, a przy tym proste!
Drożdże i mleko
1 łyżka ciepłego mleka
¼ kostki drożdży
2 krople oliwy
Składniki mieszamy ze sobą
i nakładamy na twarz, a po 20
minutach zmywamy wszystko
ciepłą wodą.

Ta mikstura pomoże w walce
z trądzikiem, złagodzi podrażnienia i zredukuje/rozjaśni blizny.
Ponadto nawilży i wygładzi.
Marchew i pomarańcza
1 marchewka
1 łyżka miodu

Zebrała: osa
świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy
Marchewkę obieramy, dokładnie myjemy i kroimy na małe
kawałki. Wszystkie składniki łączymy ze sobą za pomocą blendera do momentu uzyskania
papki, którą nakładamy na twarz
i po 15 minutach zmywamy.
Ta maseczka ujędrni naszą
skórę i dostarczy jej witamin.
Zebrała: osa

Źródło zdjęcia: pixabay.com
Źródło informacji: https://urodaizdrowie.pl/domowe-maseczki-pielegnacyjne-na-piekna-cere-5-latwych-przepisow

30 minut w kuchni

Tarta z cukinią i papryką
Lato to idealny czas na
eksperymentowanie w kuchni. Po pierwsze dlatego, że
mamy więcej czasu, a po
drugie - sezonowe produkty kuszą nasze podniebienia
swym smakiem, wyglądem
i zapachem. Dziś proponujemy wam warzywną tartę.
W rolach głównych: cukinia i
papryka.
Przygotowanie:
Rozgrzać piekarnik do 200
st. C. Ułożyć paprykę i słodkie
ziemniaki w żaroodpornym
naczyniu, pokropić oliwą z

oliwek, posypać solą i pieprzem. Piec przez 10-15 min.
Na patelni podsmażyć cukinie, dodać czerwoną cebulę i
podsmażać z odrobiną oleju,
aż będą miękkie. Rozwałkować ciasto francuskie bardzo
cienko. Wyłożyć blachę do
pieczenia pergaminem do
pieczenia i ostrożnie umieścić na niej ciasto. Całość nakłuć widelcem i obficie posmarować ubitym jajkiem.
Umieścić w piekarniku i piec
przez 10-12 min. Wyjąć ciasto i warzywa z piekarnika i
zmniejszyć temperaturę do

180 st. C. Posmarować ciasto
pesto i posypać ugotowanymi warzywami, a następnie
serem feta i pomidorami. Posmarować krawędzie ubitym
jajkiem, posypać oregano
i piec ok. 8-10 min. Wyjąć z
piekarnika i skropić oliwą z
oliwek, odrobiną octu balsamicznego i posypać bazylią
oraz nasionami.
Składniki:
– 2 czerwone papryki, pokrojone w paski
– 1 słodki ziemniak, pokrojony w plastry

– 1 cukinia, cienko pokrojona obieraczką
– 1 czerwona cebula, cienko pokrojona
– 275 g gotowego ciasta
francuskiego
– 2 łyżki zielonego pesto
– 100 g sera feta
– 10 mieszanych kolorowych pomidorów baby
– 1 jajko
– 1 łyżeczka suszonego
oregano
– 1 łyżka mieszanych nasion lub orzeszki piniowe
– 1 garść bazylii
– ocet balsamiczny
– oliwa z oliwek
– sól, czarny pieprz
Zebrała: osa
Źródło informacji: https://
urodaizdrowie.pl/tarty-z-warzywami-idealne-na-lato
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ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04
KUPIĘ
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Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

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

(5) Do wynajęcia miejsca parkingowe w centrum Wałbrzycha,
Pl. Magistracki 10a, 150zł/mc,
790 794 505

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

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ
CAŁYCH
I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

SPRZEDAM
Sprzedam samochód Mazda CX-7,
2.3T 260KM Benzyna
+ LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784
PRACA
(6) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech. Kontakt 602 784
629 ,
e-mail: serene27@wp.pl
Również osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. 2 zmiany. 606 829 141

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

UWAGA KONKURS !
Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz dowolny McZestaw za darmo !
Wystarczy, że w piątek 24.07.2020 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
(6) 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
(3) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 102
(6) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(10) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,www.speed24h.info
(3)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

(3) Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe i przemysłowe.
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47,
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51
(6) Remonty mieszkań pod klucz,
centralne ogrzewanie, elektryka,
kafelki, gładzie na mokro, remonty
łazienek. Tel. 513 022 801
(1) Usługi budowlane Kamil Patalon. Płytkowanie, łazienki, tynkowanie itp. 666 201 604

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

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