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Finansowanie dla nowych pociągów

Koleje Dolnośląskie zawarły z 
mBankiem umowę na udzielenie 
kredytu inwestycyjnego do kwo-
ty 170.450.000,00 zł. Środki te 
przez dolnośląskiego przewoź-
nika zostaną przeznaczone na 
zakup 11 nowych pociągów do 
obsługi połączeń we Wrocław-
skim Obszarze Funkcjonalnym.
– Zdecydowaliśmy się na współ-

pracę z Kolejami Dolnośląskimi, po-
nieważ potencjał rozwoju spółki 
stawia ją w pozycji wiarygodnego 
partnera finansowego – powiedział 
Piotr Rutkowski z Biura Prasowego 
mBank. Oprócz kredytu inwestycyj-
nego, mBank wesprze dolnośląskiego 
przewoźnika kredytem w wysokości 
58.747.750,00 złotych na zapłatę na-

leżnego od transakcji zakupu pocią-
gów podatku VAT. Środki pozyskane 
w ramach tej współpracy stanowić 
będą wkład własny spółki, jako że 
nowe pojazdy pojawią się we flocie 
Kolei Dolnośląskich w ramach projek-
tu, dofinansowanego przez Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych. – 
Potwierdzenie warunków finansowa-
nia to ważny krok w realizacji naszego 
projektu taborowego. Pomimo spad-
ku dochodów w okresie lockdownu 
ustabilizowaliśmy sytuację finansową 
spółki. Dzięki temu mogliśmy zawrzeć 
korzystną umowę z instytucją kre-
dytującą i znacznie przybliżyć się do 
dnia, w którym nowe pociągi pojawią 
się na dolnośląskich torach – podkre-
ślił Damian Stawikowski, prezes Kolei 

Dolnośląskich. Mając zabezpieczone 
finansowanie, Koleje Dolnośląskie są 
obecnie na finiszu procedur zakupo-
wych. W czerwcu spółka rozstrzygnęła 
przetarg na zakup pięciu elektrycz-
nych pięcioczłonowych składów, które 
dostarczy PESA Bydgoszcz a obecnie 
jest jeszcze w trakcie analizy ofert w 
postępowaniach na dostawę składów 
spalinowych i hybrydowych. – Naj-
trudniejszy etap, jakim było zabezpie-
czenie finansowe tej inwestycji już za 
nami. Dlatego w najbliższych dniach 
podejmiemy ostateczne decyzje doty-
czące przetargów na pociągi – dekla-
ruje prezes Stawikowski.

KD/Red.
Foto: KD

WITAJ BEZPIECZNA SZKOŁO
Najprawdopodobniej właś-

nie takim hasłem będą witać 
uczniowie rozpoczęcie roku 
szkolnego. Choć wrócą do szko-
ły, to już nie będzie ta sama szko-
ła. Wszystko za sprawą działań 
zapobiegających rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa.
Połowę poprzedniego roku szkol-

nego uczniowie przesiedzieli w do-
mach. Zarówno nauczyciele, dzieci, 
młodzież, jak i rodzice tych najmłod-
szych uczyli się uczyć od nowa – zdal-
nie. Jednak na dłuższą metę taki tryb 
nie wydaje się efektywny z wielu 
powodów. Nauczyciele, pracując w 
domach, muszą praktycznie poświę-
cić czas każdemu uczniowi z osobna, 
przesłać pliki, odebrać i sprawdzić za-
dania, a to jest czasochłonne. Bywa 
też tak, że nauczyciel w czasie pracy 
opiekuje się również swoimi dziećmi, 
które także pozostają w domu. Kolej-
nym problemem są więzi społeczne. 
W trakcie nauki zdalnej nie ma mowy 
o prawidłowym, dogłębnym budowa-
niu relacji międzyludzkich. A to jedno 
z najważniejszych zadań obok eduka-
cji. Szkoła, chcąc nie chcąc, musi wró-
cić do normalnego trybu nauczania.

Bezpieczna szkoła
Wytyczne dla placówek oświa-

towych od 1 września wprowadziły 
wspólnie Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwo Zdrowia i Głów-
ny Inspektorat Sanitarny. Zawarte na 
ośmiu stronach instrukcje dokładnie 
precyzują obostrzenia niemal w każ-
dym aspekcie funkcjonowania szkoły. 
Mimo to, samorządy i dyrektorzy pla-
cówek muszą samodzielnie działać w 
zakresie utrzymania reżimu sanitar-
nego. Jak podkreśla wiceprezydent 

Wałbrzycha dr Sylwia Bielawska: – 
Nasze placówki szkolne muszą same 
opracować indywidualne regulaminy 
postępowania sanitarnego. Wynika to 
z różnorodności obiektów w jakich są 
zlokalizowane. Ponadto zwróciliśmy 
się do SANEPID-u z trzema postulata-
mi. Wśród nich jest m.in. utworzenie 
specjalnej, osobnej infolinii dla szkół 
do kontaktu z SANEPIDEM czy też np. 
wydanie zgody na nauczanie hybry-
dowe w klasach szkół podstawowych 
od 5 do 8 i ponadpodstawowych. Mu-
simy dołożyć wszelkich starań, aby 
dzieci czuły się w szkole bezpiecznie 
i aby rodzice dzieci też wiedzieli, że 
dbamy o zdrowie powierzonych dzie-
ci - dodaje wiceprezydent. Z kolei dy-
rektor Zespołu Szkół Politechnicznych 
„Energetyk” w Wałbrzychu dr inż. Ry-
szard Janas zaznacza, że: - Rozpoczęcia 
roku szkolnego, typowego, na boisku 
szkolnym nie będzie. Uczniowie spot-
kają się z wychowawcami w klasach, 

poszczególne klasy o różnych godzi-
nach. Zostaną wprowadzone zasady 
zgodne ze wskazaniami MEN, czyli de-
zynfekcja pomieszczeń i dłoni, mini-
malizacja liczby osób na korytarzach, 
maseczki podczas przerw, wietrzenie 
sal, zachowanie odległości, zostanie 
wyznaczone pomieszczenie – izolat-
ka – podkreśla dyrektor. To jednak nie 
wszystko. Uczniowie „Energetyka” na 
dzień dzisiejszy będą nosić masecz-
ki podczas całego pobytu w szkole, z 
wyjątkiem lekcji i spożywania posił-
ków. Jak wskazuje dyrektor placówki: 
- Lekcje wychowania fizycznego będą 
prowadzone w miarę możliwości na 
zewnątrz, wyeliminowane będą zaję-
cia, w których uczniowie są blisko sie-
bie. Prowadzona będzie dezynfekcja 
sprzętu sportowego. Pozostałe proce-
dury są jeszcze w trakcie opracowywa-
nia.

Paweł Szpur
Foto: PAS
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Roku Szkolnego 
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
23OC 21OC 16OC 17OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

„Uśmiech bywa aktem męstwa, smutek to 
słabość i postawa zbyt wygodna. Być radosnym 

i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to mi 
dopiero odwaga.” -  Małgorzata Musierowicz 

Imieniny:
 Augustyna, Patrycji   

Dzień Lotnictwa
Ślub Pauliny i Dominika

28.08.2020 godz. 20:00 Koncert „pod chmur-
ką” Roberta Kasprzyckiego (koncertowa zbiór-
ka pieniędzy)  Schronisko PTTK Andrzejówka 
Brave Kids (współorganizacja)
28.08.2020 godz. 09:00 - 17:00      
WOK Stara Kopalnia
Brave Kids - koncert finałowy (współorganiza-
cja)
28.08.2020 godz. 18:00 - 20:00
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Stara Kopalnia, 
Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych, 

 SIERPIEŃ

29
SOBOTA

Imieniny:
Sabiny, Jana

Dzień Strażnika
Gminnego i Miejskiego

Redaktor Naczelny:
Paweł Szpur, gazeta@30minut.pl

Redaguje zespół:
Bartłomiej Nowak, Marcin Klat,

współpraca:
dr Agnieszka Osińska-Szpur, Michał 
Jabłoński, dr Małgorzata Beślerzewska, 
Małgorzata Szpara, Paweł Ludwiczak, 
Bartłomiej Grzegorczyk, Magda 
Przepiórka, Jakub Zima, Dobrosław 
Kowalski

e-mail: redakcja@30minut.pl, 
Foto: Agencja Art-A, użyczone  
oraz archiwum redakcji

Relacje publiczne i rekrutacja:
Anna Waligóra-Stupnicka 
kontakt@30minut.pl

Dział Handlowy:
531 407 736, 530 180 118
e-mail: reklama@30minut.pl, 
promocja@30minut.pl

Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

Poglądy autorów i treści zawarte w 
publikacji nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko wydawcy

Drukarnia w Sosnowcu
POLSKA PRESS Sp. z o.o., 
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN 
AUTORSKICH

ul. Ludowa 1C, p. 111, 
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173, 
tel.: 531 407 736, 

e-mail: sekretariat@30minut.pl, 
www.30minut.pl

/Tygodnik30minut

29.08.2020 godz. 20:00 – 21:30 wykład dr 
Przemysława Wojciechowskiego oraz obserwa-
cja Nieba
21:30 – węgle na gorąco, czyli przekraczamy 
swoje lęki z Krzysiem Cybulskim – specjalistą 
od rzeczy nieoczywistych. Schronisko PTTK 
Andrzejówka  

Imieniny:
Bogdana, Rajmunda   

Święto Kawalerii Polskiej
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PONIEDZIAŁEK

Imieniny:
Stefana, Juliana    

Dzień Dużego Rozmiaru     

WRZESIEŃ

2
ŚRODA

z Jakubem Zimą
redaktorem naczelnym Sportowy Wałbrzych TV,
a także dziennikarzem sportowym Tygodnika 30 minut.

Imieniny:
Róży, Szczęsnego 

Dzień
Taksówkarza    
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Uroczysty Finał VIII Festiwalu lodów w Pała-
cu Struga 30.08.2020 o godzinie 19:00.   

Obchody Solidarności (współorganizacja) 
31.08.2020
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Piotra Wysockie-
go 29, 58-304 Wałbrzych, Polska

Dzisiaj mamy święto “dużych” ciałek, krągłości, 
wypukłego brzuszka, obfitych udek, ponadwy-
miarowych biustów, wielkich stópek i pulchnej 
pupci.

To wydarzenie jest świetną okazją, by zobaczyć 
świat i zrobić fotki z dachu wieżowca. Najwyż-
sze budynki są bowiem w tym dniu otwarte dla 
każdego. Data obchodów upamiętnia urodziny 
architekta – wizjonera Louisa Sullivana. 
Wystawa poplenerowa „Stawy Przemkow-
skie” 03.09.2020
WOK na terenie Starej Kopalni/Multimedial-
na Galeria Obrazu   

Po przerwie koronawi-
rusowej powróciły wał-
brzyska Serie A. Która z 
drużyn odrobiła zadanie 
domowe i najlepiej przy-
gotowała się do nowego 
sezonu?

Biorąc pod uwagę, że za 
nami dopiero dwie kolejki 
ligowe, trudno jest tak jed-
noznacznie stwierdzić, czy 
wszystkie przygotowania 
zostały dobrze zaplanowane 
i przeprowadzone. Na pew-
no najwięcej przed sezonem 
mówiło się o Górniku Wał-
brzych i MKS-ie Szczawno 
Zdrój. To były zespoły, które 
przez wielu są uważane za 
faworytów do wygrania ligi 
i awansu. Dużo i pieczoło-
wicie pracowano w Mokrze-
szowie. Zieloni, jako benia-
minek, byli sporą zagadką, 
ale jeszcze przed sezonem 
trenerzy dużo dobrego mó-
wili o możliwościach tego 
zespołu. Podobnie zresztą o 
Podgórzu, które w poprzed-
nim sezonie pokazało, że 
byli za mocni na Serie B.

Która ekipa dokonała 
największych roszad w 
składzie i wzmocniła się 
personalnie?

Dużo lepiej personalnie 
wygląda dzisiaj Górnik Wał-
brzych, który od dawna dą-
żył do tego, by porządnie 
przygotować się do sezonu. 
Z drużyną długo trenował 
Michał Bartkowiak i gdyby 
nie kontuzja zostałby za-
pewne gwiazdą zespołu. No, 
ale trener Marcin Domagała 
do dyspozycji miał między 
innymi Niedźwiedzkiego, 
Jakackiego, Smoczyka, Si-
wińskiego, Biskupa. Do klu-
bu dołączył też Brazylijczyk 
Hallyson, a od II kolejki Sła-
womir Orzech i Damian Cha-
jewski. Gdy do tego dodamy 
Sobiesierskiego, Marciniaka, 
Rosickiego czy Malczew-
skiego, to ich moc unosi się 

kilka metrów nad ziemią. 
Duże zmiany dotknęły też 
Herbapol Stanowice i Zagłę-
bie Wałbrzych. W Stanowi-
cach transfery śmiało można 
zaliczyć na plus. Na ocenę 
Zagłębia trzeba jeszcze po-
czekać. W drużynie Łukasza 
Wojciechowskiego więcej 
było znaczących ubytków. 
Szczególnie dużo mówiło 
się o Danielu Gałku. Póki co, 
nowe postaci muszą zapra-
cować na pozytywną ocenę.

Czy jest drużyna, która 
zagrała poniżej oczekiwań 
i była rozczarowaniem 
startu ligi?

Słabo w pierwszym spot-
kaniu wypadły Sudety 
Dziećmorowice. Poprawili 
się jednak w kolejnym me-
czu przeciwko Wiśniowej. 
Słabiutki wynik w II kolejce 
przypadł w udziale wcześ-
niejszemu pogromcy Sude-
tów, KS Walim. Dwie porażki 
zanotowali również piłkarze 
Górnika Boguszów Gorce. 
Wciąż poniżej oczekiwań gra 
Włókniarz Głuszyca, ale zde-
cydowanie najgorzej start 
wyszedł Orłowi Witoszów, 
który najpierw dostał baty 
od Górnika, a później od Zie-
lonych Mokrzeszów.

Wałbrzyskich kibiców 
zapewne zainteresuje 
strat Górnika Wałbrzych. 
Czy biało- niebieskich stać 
na grę o wszystko i awans 
w tym sezonie do wyższej 
ligi?

Tak. Górnik jest bezape-
lacyjnie jednym z fawory-
tów do awansu. Być może 
nawet głównym, a dla wał-
brzyskich kibiców na pewno 
jedynym faworytem. Biało-
-niebiescy grają ładnie dla 
oka, co ostatnio różnie wy-
glądało. Grają szybko. Trener 
stawia na jakość. Widać to w 
prowadzeniu gry. Jedynymi 
przeszkodami do wygra-
nia ligi, wydają się być MKS 
Szczawno Zdrój i boiska, na 
których wałbrzyszanie nie 
będą w stanie pokazać pełni 
swoich możliwości.  

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W chwili, kiedy otrzymują 
Państwo do rąk Tygodnik 30 
Minut, organizatorzy Zielo-
nych Dni w Sokołowsku otwie-
rają te cykliczne, kilkudniowe 
wydarzenie. Dlatego przeka-
zuję szczegółowe informacje, 
bo plan jest bogaty i jest w 
czym wybierać. Zapraszam do 
Kinoteatru Zdrowie, ul. Głów-
na 36 w Sokołowsku, oraz do 
innych obiektów zarządzanych 
przez partnera Fundację Sztuki 
Współczesnej IN SITU, na dwie 
imprezy. Pierwsza w dniach 
28-30 sierpnia Europoseł Jakop 
Dalunde i Fundacja Strefa Zie-
leni zapraszają na seminarium: 
„Zielony projekt dla Europy” 
- wstęp wolny, tłumaczenie 
polski-angielski. W programie: 
Piątek 28.08: 9:30 – J. Dalun-
de „Zielony plan uzdrowienia 
Europy” – wprowadzenie do 
dyskusji; 9:45 – 11:15 „Zielona 
wizja przyszłości Europy po 
koronawirusie” – debata; 11:30 
– 13:00 „Jaka transformacja 
energetyczna dla neutralności 
klimatycznej w 2050 roku?”; 
15:00 – 16:30 „Czy gospodar-
ka obiegu zamkniętego ocali 
wzrost gospodarczy i przyszłe 
pokolenia; 19:30 – 21:00 „Kultu-
ra w czasach kryzysu”. Sobota 
29.08: 11:30 – 13:00 „Przyszłość 
transportu po koronawirusie”; 
15:00 – 16:30 „Nie ma życia bez 
wody i żywych rzek”.

Druga w dniu 29.08 Funda-
cja Strefa Zieleni w partner-
stwie z warszawskim biurem 
Fundacji im. Heinricha Boella 
zapraszają na seminarium: „Eu-
ropejski Zielony Ład w dobie 
pandemii”. Wstęp wolny, tłu-
maczenie polski-angielski. 9:15 
– Otwarcie, powitanie uczest-
ników; 9:30 – 11:00 „Jaką rolę 
odegra Europejski Zielony Ład 
dla Polski, Europy i świata?”; 
15:00 – 16:30 „Ekofeminizm. Jak 
uczynić zieloną transformację 
przyjazną kobietom?”; 17:00 – 
18:30 „Zielony Ład dla Dolnego 
Śląska” – debata. Uczestnicy 
seminarium otrzymają wyda-
nie specjalne „Zielonych Wia-
domości” poświęcone zielonej 
transformacji oraz przyszłości 
Europy, Polski, świata i regionu 
po koronawirusie.

Wymogi sanitarne z powo-
du covid-19: obowiązkowe po-
siadanie maseczki lub przyłbi-
cy, płyny dezynfekcyjne będą 
na miejscu.

Do zobaczenia! 

REKLAMA R0390/20

Wałbrzyskie Biuro Wy-
staw Artystycznych ser-
decznie zaprasza na ot-
warcie wystawy Zdzisław 
Beksiński – od fotografii do 
fotomontażu komputero-
wego, które odbędzie się 

w środę 2 września o godzinie 
18.00.

Będzie nam niezmiernie miło 
spotkać się z Państwem, szcze-
gólnie iż to pierwszy wernisaż z 

udziałem publiczności od czasu 
wystąpienia pandemii COVID-19 
– podkreślają organizatorzy wy-
stawy. Należy pamiętać, że w tro-
sce o Państwa bezpieczeństwo 
przed głównym wejściem Gale-
rii odbędzie się rejestracja osób 
biorących udział w wydarzeniu. 
Organizatorzy proszą, by w Gale-
rii zasłaniać usta i nos maseczką, 
przyłbicą lub częścią garderoby 

oraz zachować dystans. Wystawa 
będzie prezentowana w prze-
strzeniach Galerii. Ekspozycja 
wystawy w Wałbrzyskiej Galerii 
Sztuki BWA została zorganizo-
wana przy współpracy z Agen-
cją Zegart. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny. Liczba miejsc jest 
ograniczona – obowiązuje awi-
zacja na adres: sekretariat@bwa.
walbrzych.pl, lub pod numerem 
telefonu: 74 842 43 34.

BWA/Red.

Beksiński w BWA

Zmieniam swój świat na lepszy. Ty też?

Ostatnio podczas urlopu, podniosłem z 
ziemi zaśmiecające plażę plastikowe opako-
wanie. Kosztowało mnie to 2 sekundy mo-
jego czasu i… jeden skłon. Z drugiej strony 
natychmiast poczułem satysfakcję i skłoniło 
mnie to do kolejnych rozmyślań.

Niewielki wysiłek, wielki efekt 
Śmieć, który wyrzuciłem później do kosza 

może być niejako symbolem drobnych rzeczy, 
które możemy zmienić w swoim otoczeniu, aby 
było lepsze. Początkowo, widząc leżący papie-
rek możemy myśleć sobie, że to nie robota dla 
nas lub też że zrobi to ktoś inny. Mamy w końcu 
tendencję to ograniczania zbędnego wysiłku. 
Wyrzucając jednak go do kosza, uświadomiłem 
sobie jak mało mnie to kosztowało, a jak dobrze 
się z tym czuję. Zwłaszcza mając świadomość, że 
pozostawiłem to miejsce czyste dla innych.

Moc dobrych emocji 
Podobnie mają się inne sprawy. Wielokrotnie 

pisałem o mocy uśmiechu. Uśmiechu, który jest 
odwzajemniany. W ten sposób realnie wpływam 
na ludzi wokół mnie, tworząc tak zwaną pozy-
tywną aurę. Uważam, że dość rzadko uśmie-
chamy się do innych – widać to zwłaszcza na 
chodnikach, ulicach. Trudno natomiast nie od-
powiedzieć uśmiechem w momencie, gdy ktoś 
robi to do nas. Wielką rolę odgrywają również 
drobne życzliwości, wpuszczenie kogoś przed 
siebie podczas zmiany pasa, czy w kolejce do 
zakupów jeśli stoi za nami z jednym produktem, 
kiedy nasz wózek jest pełny. 

Drobne gesty zmieniają świat
Chodź na co dzień, jako samorządowiec, żyje 

ciągłą zmianą i staram się kształtować najbliższe 
otoczenie, uważam, że nie trzeba wielkich czy-
nów aby osiągnąć zamierzony efekt. Kluczowe 
jest dawanie dobrego przykładu właśnie w tych 
najdrobniejszych sprawach, bo liczy się efekt 
skali. Jeśli każdy z nas, z grupy, rodziny, lokalnej 
społeczności będzie wykonywał te drobne gesty 
– zyskamy wiele jako wspólnota. Do czego Was 
serdecznie zachęcam.

O godzinie 16-tej, wbrew 
zapowiedziom z plakatu 
wydarzenia, nie zaczął się 
koncert. Zaczęła się jedna 
z najsmutniejszych rzeczy 
jakie można w życiu usły-
szeć. Chichotałem po cichu. 
Poziom abstrakcji przerósł 
moją wytrenowaną w tej 
dziedzinie psychikę. Żal mi 
było dzieci, bo im kibicowa-
łem - pracowały na tę chwilę 
kilka dni - i wstydziłem się za 
siebie, ale dwa utwory pod 
rząd, na osiem kontrabasów 
i gitarę basową, wodospad 
niskich, trujących się nawza-
jem dźwięków... Nie ma nic 
smutniejszego. I pomyśleć, że 
mógłbym to przegapić, gdy-
by koncert zaczął się wtedy, 
kiedy organizator się ze mną 
nań poprzez plakat umówił. 

Niewiele brakowało, by w 
poziomie smutku wodospad 
kontrabasów przebity został 
przez kwieciste, rachityczne 
zapowiedzi, brzmiące jak pro-
dukcja jakiegoś marketingu z 
urzędu. 

Potężną, bogato zdobio-
ną, rokokową salę teatralną, 
stworzoną do przenoszenia 
ludzkiego głosu bez użycia 
elektryczności, uzbrojono 
w nieadekwatne, skromne 
nagłośnienie. Do tego brak 
realizatora dźwięku, który 
może tą biedną wersją, gdyby 
tylko był obecny, okiełznałby 
dźwiękowy kocioł ze sceny, 
czy bełkotliwe mikrofony, 
przez które nie dało się zro-
zumieć ani słowa z radosnych 
(poznałem po mimice) i na 
pewno błyskotliwych dygre-
sji lidera zespołu (burmistrzu 
Szczawna Zdroju, Starosto 
Powiatu patronujący wyda-
rzeniu, naprawdę nie dało 
się dołożyć 1000 zł, zaanga-
żować bardziej niż stawiając 
kolorową reklamę?). Wisienką 
były chamskie komentarze 
nielicznie przybyłej z sanato-
riów i prawie jedynej publicz-
ności. Wychodzącej raz po raz 
w trakcie koncertu.

Co jeszcze mogło pójść nie 
tak?

Ale jak zaczęli grać. Jak oni 
grali!

The Cuban Latin Jazz w 
Szczawnie Zdroju. 
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Przyszło do mnie niedaw-
no, że chcąc oswoić rzeczy-
wistość, w której trudno nam 
się znaleźć, chwilowo lub 
przewlekle, trzeba ją albo 
trywializować, albo negować, 
albo bezustannie opisywać. 
Można też, celem osiągnię-
cia tak nonszalancko zwa-
nych „zadowalających efek-
tów”, spróbować wymieszać 
wszystkie trzy czynności ze 
sobą. Jeśli nie wybuchnie, 
znaczy że działać będzie. Ja 
na przykład piszę bajki bez 
happy endu.

Nachodzą mnie te prze-
myślenia w najpiękniejszym 
ogrodzie Śródmieścia, w 
którym wczesnym rankiem 
lub bardzo późnym popołu-
dniem panienka jesień bawi 
się z ciepłym, jeszcze letnim 
słońcem w chowanego. Nie 
idzie mu. Gdzie by się nie 
schowało, ona już tam jest. 
I światło letnich wieczorów 
gaśnie na powrót zbyt wcześ-
nie, oddając panowanie kró-
lowej Nocy i jej dzieciom 
wierzącym w sukcesję tronu 
- Ciemnościom. Koniec sierp-
nia jest zawsze o upadku i 
schyłku, o beznadziei końca 
tego, co choć co roku daro-
wane, odchodzi zbyt szybko, 
kpiąc sobie coraz śmielej z 
uzależnionych od światła. A 
po zbyt krótkim lecie z ciem-
ności na świat wychodzą po-
twory. Bazyliszki z konkursu 
na plucie żółcią, a kiedy raz 
na podium, nie ściągnie z nie-
go ich już nic. Obserwuję, jak 
krążą wokół własnych ogo-
nów podgryzając je co chwi-
lę, a od smrodu z ich paszczy 
kręci się w głowie. Bazyliszki 
skrywają mroczne tajemni-
ce. Pod krateczką Burberry 
pierwszego czai się smutny 
akronim, w którym jest dużo 
o dorosłości, w tym przy-
padku nigdy nieosiągniętej. 
Drugi o swej upozorowanej 
krzywdzie zawodzi gdzie 
może, jak śródmorskie syre-
ny. Biada temu, kto nie zalepi 
uszu woskiem. Jad podstawą 
bazyliszkowatości - recenzują 
co chwilę miejscy kronikarze. 
Ale jak w każdej baśni i w tej 
noc ustępuje miejsca praw-
dzie. 

Nie bójcie się bazyliszków 
zrodzonych z wiernych cór 
nocy. Wystarczy światło dnia, 
zwykłe lustro. I pianie koguta.

NOWE CHODNIKIBezpieczne przejście
290 metrów nowych 

chodników przy drogach 
powiatowych powstało na 
przełomie kwietnia i lipca 
tego roku w Bystrzycy Gór-
nej oraz w Pogorzale. In-
westycje realizowane były 
przy współudziale finan-
sowym gminy Świdnica w 
kwocie 250 tysięcy złotych. 
Władze gminy Świdnica od 
lat wspierają budowę chod-
ników przy drogach powia-
towych.

W miejscowości Bystrzyca 
Górna wykonano budowę chod-
nika oraz przystanku autobuso-
wego z przejściem dla pieszych 
i oznakowaniem przy drodze po-
wiatowej nr 2876D. Natomiast w 
sołectwie Pogorzała zakończono 

budowę 260 mb chodnika przy 
drodze powiatowej nr 3396D. Na 
przestrzeni tylko dwóch ostat-
nich lat z budżetu gminy zostało 
wydanych pół miliona złotych. 
Dla przypomnienia w 2019 roku 
powstało 853 metrów nowych 
chodników przy drogach powia-
towych w Bystrzycy Górnej oraz 
w Bojanicach, przy wsparciu sa-
morządu gminy Świdnica w kwo-
cie 250 tysięcy złotych. Naszym 
nadrzędnym celem jest poprawa 
bezpieczeństwa pieszych, szcze-
gólnie osób, które poruszają się 
po drogach o wzmożonym natę-
żeniu ruchu kołowego – komen-
tują władze gminy w przesłanym 
komunikacie.

JW/Red.
Foto: Gmina Świdnica 

Jak poprawić bezpieczeń-
stwo ludzi na przejściach 
dla pieszych? Takie pytanie 
zadaje sobie wielu inżynie-
rów, w szczególności tych, 
którzy na co dzień pracują 
z projektami rozwiązań ko-
munikacyjnych. Coraz częś-
ciej maluje się pasy na kon-
trastowym, czerwonym tle.

W Wałbrzychu sprawy w swoje 
ręce biorą również szkoły, dzięki 
wsparciu od Fundusz Toyoty - Do-
bre pomysły zmieniają nasz świat. 
Przypominamy, że to program 
grantowy stworzony przez fabry-
kę Toyoty w Wałbrzychu, który 
jest z mieszkańcami już 10 lat! W 
ramach niego organizacje poza-
rządowe z regionu wałbrzyskiego 
uzyskują dotacje na projekty ma-

łej rewitalizacji związane z dzie-
dzinami priorytetowymi Toyoty, 
którymi są: ekologia, bezpieczeń-
stwo na drogach, edukacja tech-
niczna, sport i mobilność. Dzięki 
zaangażowaniu szkoły podstawo-
wej w dzielnicy Biały Kamień po-
wstało bezpieczne przejście dla 
pieszych w drodze do szkoły. 
Właśnie na ulicy Wańkowicza 
trwają ostatnie prace związane 
z przebudową przejścia dla pie-
szych. Zadanie to realizowane 
jest w ramach X edycji Funduszu 
Toyoty, którego zwycięzcą została 
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
2 im. Orła Białego w Wałbrzychu. 
Termin zakończenia prac przewi-
dziany jest na 29 sierpnia.

Red.
Foto: PAS

Wałbrzyska
jazda bez 
prawka

26-letniego mieszkańca 
naszego miasta zatrzymali 
w niedzielny poranek poli-
cjanci Wydziału Ruchu Dro-
gowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu. 

Policjanci zauważyli jadącego 
ulicą Armii Krajowej w Wałbrzy-
chu 23 sierpnia około godziny 
5:30. Funkcjonariusze podejrze-
wali, iż mężczyzna porusza się 
samochodem bez uprawnień do 
kierowania pojazdami Okazało 
się, że 26 - letni wałbrzyszanin ma 
aktywny do września 2022 roku 
zakaz prowadzenie pojazdów 
mechanicznych wydany przez 
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu. W 
dodatku mężczyzna był poszu-
kiwany przez Prokuraturę Rejo-
nową w Kłodzku celem ustalenia 
miejsca pobytu. Za kierowanie 
samochodem pomimo orzeczo-
nego zakazu sądowego grozi 
teraz kara pozbawienia wolności 
do 5 lat.

Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Jezioro Bystrzyckie
- zapora

Wysłani do paczkomatu
Wielu z nas nie wyobraża sobie dzisiaj innej formy dostarczania przesyłki niż paczkomat. 

Wszystko to za sprawą Rafała Brzoski, który w 2006 roku postanowił rzucić wyzwanie pol-
skiemu rynkowi pocztowemu i stworzył grupę kapitałową Integer.pl. Tak można w skrócie 
opisać narodziny niezwykłego urządzenia jakim jest paczkomat.

REKLAMA R0393/20

Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu. Posia-
damy zatem ogromne doświadczenie w zakresie 
świadczenia działalności opiekuńczej. Z dniem 
01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w jednej 
z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu. Placówka 
czynna jest w godz. 7-17 w dni powszednie. Za-
praszamy wszystkie osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z czynnościami dnia co-
dziennego. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, 
potrzebujesz opieki oraz pomocy, a przy okazji 
chcesz miło i kreatywnie spędzić czas -  skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do niewiążącej wizyty w 
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora” oraz do 
zapoznania się z pełną ofertą. Nasz personel chęt-
nie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp.

Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość sko-
rzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy 
samochodem, który przywiezie Państwa do „Oazy 
Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy o punktu-
alność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się zajęcia z 
terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie przybliży 
ich specyfikę.

 
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie 

się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fi-
zjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.

 
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt 

rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

ne będą dostosowane do Państwa możliwości i 
chęci. Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, 
rotorami, PURem z oprzyrządowaniem i innym 
sprzętem do  rehabilitacji, w tym materacem do 
masażu ciała.

 
Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie 

można skorzystać z obiadu w formie cateringu.
 
Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora” 

znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośred-
nim wyjściem z budynku), pozwalający na spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych 
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz pa-
rasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przeby-
wać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.

Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo też 
korzystać częściowo, w wybrane dni tygodnia

Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Poby-
tu „Oaza Seniora”?

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fundacji 
- pod numerem telefonu 663 171 113 lub za po-
średnictwem formularza zgłoszeniowego, który 
jest dostępny na stronie internetowej Fundacji 
Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji skontak-
tuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia 
zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.

 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do nie-

zobowiązującej, zapoznawczej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. Hetmań-
ska 5g na Podzamczu.

Co to jest paczkomat?
Paczkomat to nazwa urzą-

dzenia jakim jest system au-
tomatycznych skrytek poczto-
wych lub zamiennie terminali 
pocztowych. Służy do nadawa-
nia i odbierania przesyłek. Te 
urządzenia rozlokowane są w 
miejscach publicznych, może-
my je spotkać w najbliższej oko-
licy supermarketów, stacji ben-
zynowych czy też kampusów 
uniwersyteckich. Większość 
automatów jest dostępna 24 
godziny na dobę. Godny uwagi 
jest fakt, że sama nazwa „pacz-
komat” jest znakiem towaro-
wym zarejestrowanym na rzecz 
grupy kapitałowej Integer.pl 
SA, w skład której wchodzi 
m.in. spółka InPost Paczkomaty 
sp. z o.o.. Używa się jej jednak 
dla wszystkich urządzeń tego 
typu, również innych przedsię-
biorstw.

Trochę historii
„Już od 20 lat dokładamy 

wszelkich starań, aby oferować 
usługi logistyczne na najwyż-
szym poziomie, co pozwoliło 
nam stać się liderem w swojej 
branży. Tworzymy funkcjonal-
ne rozwiązania, wykorzystując 
nowoczesną technologię, a 
także wiedzę i doświadczenie 
naszych pracowników. Wymy-
śliliśmy i wprowadziliśmy pacz-
komaty podbijające serca Pola-
ków w całym kraju. Czy znamy 
receptę na sukces? Wierzymy, 
że tak!” - takimi właśnie słowa-
mi wita klientów firma InPost 
na swojej stronie internetowej. 
I tak można w pigułce opisać 
historię powstawania innowa-
cyjnej pocztowej firmy. Ale po-
czątki nie były łatwe i piękne. 
Nikt w dobie dominacji firm 

kurierskich dostarczających 
przesyłki pod wskazany adres 
nie wierzył w powodzenie rea-
lizacji pomysłu Rafała Brzoski, 
który rzucił wyzwanie między 
innymi Poczcie Polskiej. Niewąt-
pliwie sukcesem paczkomatów 
jest powiększający się w Polsce 
rynek branży e-commerce, czyli 
zakupów przez internet. Spółka 
InPost na swojej stronie wyjaś-
nia to bardziej szczegółowo:

„Jak wynika z raportów do-
tyczących branży e-commerce, 
klienci coraz chętniej wybie-
rają tę metodę dostawy, m.in. 
ze względu na całodobową 
dostępność i dyskrecję. Pacz-
kę można odebrać w drodze z 
pracy, nawet w środku nocy, co 
szczególnie doceniają osoby 
pracujące w nietypowych go-
dzinach.”

Szalone tempo rozwoju
InPost postawił paczkomat 

nr 5000 w śląskiej wsi Drogo-
myśl, na ulicy Głównej 18. We-
dług badań Kantar TNS* już 
74% kupujących w sieci odbie-
ra przesyłki w paczkomatach 
InPost, a raport Gemius** wska-
zuje, że aż 52% kupujących w 
Internecie deklaruje paczko-
maty InPost jako najczęściej 
wybieraną formę dostawy to-
waru. 12 września 2019 roku 
takim komunikatem pochwa-
liła się spółka na swojej stronie 
internetowej. Tempo rozwoju 
przechodzi chyba najśmielsze 
oczekiwania, gdyż 17 czerwca 
2020 roku portal benchmark.pl 
poinformował, że InPost ma już 
7000 paczkomatów w Polsce, a 
maszyna została zainstalowana 
przy ulicy Doliny 11 w Poznaniu. 
Automaty do odbioru przesyłek 
są jednak stawiane nie tylko w 

tak dużych miastach – spośród 
prawie 700 nowych paczkoma-
tów postawionych od począt-
ku tego roku większość trafiła 
do mniejszych miasteczek lub 
wsi. 7000 paczkomatów to na-
prawdę imponujący wynik. 
Dla porównania Poczta Polska 

ma około 7600 placówek, filii i 
agencji, a więc niewiele więcej 
- c zytamy w artykule Wojciecha 
Kulika.

Europejska ekspansja
Jak informuje portal logisty-

ka.net.pl „InPost postawił 24 
paczkomaty przy sklepach Lidl 
w Wielkiej Brytanii, rozbudo-
wując tym samym swoją sieć 
na Wyspach. Nowe maszyny 
znajdują się m.in. w Londynie, 
Birmingham i Manchesterze, 
pozwalając odebrać przesyłki 
z wielu sklepów oferujących 
sprzedaż online w tym kraju. 
Klienci mogą także za ich po-
średnictwem zwrócić lub wy-
słać przesyłki przewoźników 
Hermes, DHL oraz DX. „Wielka 
Brytania to nie jedyny rynek, 
na którym dostępne są urzą-
dzenia InPost - w poprzednich 
latach paczkomaty zostały do-
starczone także operatorom w 
Austrii, Zjednoczonych Emira-
tach Arabskich, Estonii, Litwie, 
Łotwie, Czechach, Słowacji, 
Słowenii, Islandii, Irlandii, Ko-
lumbii, Brazylii, Australii i we 
Włoszech” - dowiadujemy się z 
portalu. InPost wygrał również 
przetarg na dostawę paczko-
matów do Salzburga w Austrii. 
Spółka zarządzająca Salzburg 
AG wyłoniła spółkę jako strate-
gicznego dostawcę technologii 
paczkomatowej. W perspekty-
wie pięciu najbliższych lat w 

mieście zostanie rozstawionych 
tysiąc urządzeń.

Rynek wymusza lokalizację
Często bywa tak, że klien-

ci sami „wymuszają” lokali-
zację nowego urządzenia. 
Przykładem może być gmina 
Szczawno-Zdrój. Dotychczas 
mieszkańcy uzdrowiska, aby 
odebrać paczkę musieli udać 
się w okolice Tesco, na granicy z 
Wałbrzychem. Budowa obwod-
nicy i utrudnienia z dojazdem 
z pewnością przysłużyły się 
instalacji nowego urządzenia. 
Kilka tygodni temu firma InPost 
usadowiła nowy paczkomat 
przy ulicy Bukowej 1. Na forach 
internetowych mieszkańców 
Szczawna-Zdrój zawrzało. Więk-
szość odniosła się do zaistnia-
łego faktu z zadowoleniem, ale 
nie brakowało słów krytycznych 
i propozycji innej lokalizacji. 
Sami dyskutanci zauważyli, że 
nowy paczkomat wzbudza wie-
le emocji. Z pewnością będą z 
niego korzystać.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

https://bankier.pl
https://inpost.pl

https://allekurier.pl
https://www.galeriaplakatu.com

https://biznes.radiozet.pl
https://www.logistyka.net.pl

https://www.bankier.pl
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Świadczenie postojowe
w ramach nowej tarczy

Nawiązując do mojego ostatnie-
go artykułu przedstawiam kolejną 
część przepisów wprowadzonych 
w ramach tzw. tarczy antykryzy-
sowej dla turystyki, przyjętej przez 
Sejm 14 sierpnia, a która dotyczy 
zmian w przyznawaniu świad-
czenia postojowego. Nowelizacja 
zakłada przyznanie dodatkowego 
świadczenia dla przedsiębiorców, 
którzy jako przeważający rodzaj 
działalności mają kod PKD 79.11.A, 
tj. działalność agentów turystycz-
nych bez konieczności spełnienia 
poprzednio obowiązujących wa-
runków,  tj. zawieszenia działalno-
ści przed 31 stycznia 2020 r. oraz 
wykazania 15% spadku przycho-
dów a dla przedsiębiorców prowa-
dzących działalność gospodarczą 
pod kodem 79.90.A (działalność 

pilotów wycieczek i przewodni-
ków turystycznych), wprowadza 
warunek, iż  działalność została za-
wieszona po dniu 31 sierpnia 2019 
r., ma charakter sezonowy i w 2019 
r. była wykonywana przez okres 
nie dłuższy niż 9 miesięcy. Również 
nowelizacja zakłada dodatkowe 
świadczenie postojowe dla przed-
siębiorców z poniższych branż:
49.39.Z - pozostały transport lądo-
wy pasażerski, gdzie indziej nie-
sklasyfikowany
77.39.Z - wynajem i dzierżawa po-
zostałych maszyn, urządzeń oraz 
dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane
90.01.Z - działalność związana z 
wystawianiem przedstawień arty-
stycznych
90.02.Z - działalność wspomagają-
ca wystawianie przedstawień arty-
stycznych
93.29.A - działalność pokojów za-
gadek, domów strachu, miejsc do 
tańczenia i w zakresie innych form 
rozrywki lub rekreacji organizo-
wanych w pomieszczeniach lub 
w innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni
93.29.B - pozostała działalność 
rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana
93.29.Z - pozostała działalność roz-
rywkowa i rekreacyjna
Warunkiem jest wykazanie spadku 
przychodów o co najmniej 80% w 
stosunku do przychodu uzyska-
nego w analogicznym miesiącu 
2019 r. Kolejne świadczenie można 
dostać trzykrotnie (nawet jak zo-
stało wypłacone już standardowe 
świadczenie). Dedykowana pomoc 
jest dla firm najbardziej dotknię-
tych skutkami epidemii koronawi-
rusa z branży turystycznej. 

REKLAMA R0394/20

Bogaczowickie wakacje 
Trwająca pandemia 

miała znaczący wpływ na 
tegoroczne wakacje w 
Gminie Stare Bogaczowi-
ce. Nie przeszkodziło to 
jednak w spędzaniu czasu 
w sposób kreatywny, za-
bawny, pełen przygód, jak 
również naukowy.

Na mieszkańców gminy cze-
kały lokalne wycieczki z cieka-
wymi przewodnikami. Krzysz-
tof Żarkowski zabrał dzieci i 
młodzież na edukacyjną przy-
godę z gminną florą i fauną. 
Natomiast o tym, jak wykorzy-
stać te cuda natury można było 
dowiedzieć się na późniejszych 
warsztatach zielarskich. W trak-
cie wakacji GCBK otworzyło 
również nowe atrakcje na placu 
zabaw takie jak: ścieżkę senso-
ryczną dla najmłodszych czy 
urządzenia, które pomagają w 
rozwoju dzieci. Niezwykłą po-
pularnością cieszył się Biwak 
Survivalowy pod przewodni-
ctwem Krzysztofa Petka. Do-
świadczony podróżnik, pisarz 
i nauczyciel pokazał rodzicom 
i dzieciom jak założyć obozo-
wisko i jak dobrze spędzić czas 
na świeżym powietrzu. Oprócz 
tego uczestnicy poznali pod-
stawy samoobrony, survivalu 
oraz orientacji w terenie. Tele-

fony komórkowe były zabro-
nione! Odbyło się również Kino 
Open Air. Filmy pod gołym nie-
bem obejrzały setki widzów, 
gdzie każdy mógł wybrać coś 
dla siebie. Najmłodsi mieszkań-
cy gminy spotkali się również 
z wielokrotnie nagradzanym 
pisarzem Marcinem Pałaszem. 
Spotkanie pełne humoru, cie-
kawych opowieści, ale również 
i nagród, pytań oraz autogra-
fów odbyło się w plenerze. 
Tradycyjnie na każdego uczest-
nika naszych spotkań czekała 
nagroda. Nie inaczej sprawa 
miała się w trakcie ostatniego 

wydarzenia tych wakacji, czyli 
gry terenowej – Bogaczowicka 
Przygoda. Na śmiałków czekały 
wyzwania – musieli odnaleźć 
wszystkie magiczne artefakty, 
rozwiązać zagadki, a na końcu 
ułożyć tajemne hasło. Warto 
podkreślić, że wszystkie wy-
darzenia wakacyjne organizo-
wane przez Gminne Centrum 
Biblioteczne - Kulturalne odby-
wały się w reżimie sanitarnym 
oraz zgodnie z wytycznymi.

IB/Red.
Foto: GSB
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Studio Espresso gościło w Kawiarnii pod Palmami w Wałbrzyskiej Palmiarnii

z zawodnikiem i managerem Miners Wałbrzych drużyny Footballu Amerykańskiego rozmawiał Paweł Szpur

z Maciejem Maciejewskim

Oglądnij pełny wywiad

20 ZŁ / GODZ. BRUTTO + DO 15% PREMII

BEZPŁATNY TRANSPORT Z WYBRANYCH  
MIEJSCOWOŚCI

4 DNI PRACY 3 DNI WOLNE

PRACA BEZ WCZEŚNIEJSZEGO 
DOŚWIADCZENIA

PRACUJ Z NAMI

DLA AMAZON

REKLAMA R0396/20
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Byłeś kiedyś lekkoatletą. Dla-
czego postanowiłeś zacząć grać 
w football amerykański? Czy po-
przedni sport pomógł?

Tak, trenowałem lekkoatletyka, 
dokładnie bieg z przeszkodami 110 
metrów, przez płotki. Czy to mia-
ło wpływ, że będę kiedyś trenował 
football amerykański – raczej nie. 
Wtedy nie myślałem o tej dyscypli-
nie. Na pewno się przydało, gdyż 
cały proces przygotowania do sezo-
nu opierał się głównie o kondycję, 
która w przełożeniu na grę w druży-
nie footballu amerykańskiego jest 
dość istotną rzeczą.

Skąd pomysł, aby zająć się fo-
otballem amerykańskim?

Zawsze mnie intrygowały te 
sporty amerykańskie. Moja żona 
znalazła wydarzenie na facebooku, 
że odbywa się nabór do drużyny 
footballu amerykańskiego. I powie-
działa mi...

Idź się wyżyj? (śmiech)
(śmiech)... nie, chciałeś kiedyś 

wziąć udział w czymś takim, tu 
najprawdopodobniej będzie rekru-
tacja, może byś spróbował? I po-
szedłem na pierwszy trening i tak 
już zostałem. Jestem od pierwszego 
treningu w drużynie do dnia dzisiej-
szego, czyli od 2016 roku.

Czy mógłbyś w kilku zdaniach 
wytłumaczyć jak się odbywa 
mecz?

Na pierwszy rzut oka wydaje się 
to skomplikowane. Ja też na począt-
ku nie wiedziałem. Oglądając w te-
lewizji mecze, to faktycznie, pachoł-
ki się przesuwały, tu ktoś biegł – nie 
zawsze wiadomo było o co chodzi. 
Mniej więcej sprawa jest dość pro-
sta. Mamy 10 jardów, które zazna-
czone jest znacznikiem. Drużyna 
atakująca ma cztery próby na przej-
ście tych 10 jardów, żeby zyskać 
możliwość kolejnych czterech prób 
na następną odległość 10 jardową. 
Tutaj oczywiście możemy zrobić 
więcej niż 10 jardów, to nawet jest 

wskazane. Punkty zdobywamy po 
przyłożeniach.

Za linią końcową?
Tak jest, za przekroczeniem piłki 

przez linię końcową. Istotne jest to, 
że nie musi przejść zawodnik, ale 
chodzi o to, by piłka znalazła się za 
linią końcową. Wtedy mamy zdoby-
te przyłożenie, następnie jest moż-
liwość podwyższenia tego próbą 
kopnięcia na bramkę.

Która znajduje się wysoko.
Nie pamiętam jaka to wysokość, 

ale trzeba tam dokopać. Są również 
zagrywki, które zmylają. Nie odby-
wa się kopnięcie, ale w ostatniej 
chwili zabierana jest piłka przez hol-
dera i podawana do zawodnika w 
polu punktowym. Wówczas mamy 
przyłożenie nie za jeden punkt, a za 
dwa.

W poprzednim sezonie mie-
liście w składzie Amerykanina. 
Ciężko będzie teraz bez niego?

Austin (Stubbs) w tamtym sezo-
nie był rewelacją rozgrywek. Zdo-
był tytuł MVP, jeżeli chodzi o tytuł 
rozgrywającego. Paweł Sołtysiak 
zawsze się śmieje, że wykopał go 
z podziemi. Mega zwinny, co było 
widać na meczach. Ma duży prze-
gląd gry. Naprawdę wiele drużynę 
nauczył i był niezastąpionym trybi-
kiem w tamtym sezonie, który ciąg-
nął naszą grę. Doprowadził nas do 
półfinału II ligi, gdzie startowaliśmy 
w trybie 11 osobowym pierwszy raz 
odkąd drużyna powstała. Doprowa-
dził nas do półfinału, gdzie tak na-
prawdę, przeliczając bilans, w tym 
innych drużyn, to zajęliśmy III miej-
sce w lidze w tamtym sezonie.

Koronawirus trochę pokrzyżo-
wał plany. Teraz rozgrywacie me-
cze w systemie dziewięcioosobo-
wym. Ciężko było się przestawić?

Nie było to dla nas ciężkie ze 
względu na to, że poprzednie sezo-
ny rozpoczynające naszą przygodę 
były ośmioosobowe. Następnie po 
przekształceniu ligii przeszliśmy na 
poziom, gdzie zawodników było 

dziewięciu. W tym momencie cof-
niemy się do korzeni i znowu bę-
dziemy rozgrywali football dziewię-
ciosobowy, co dla nas nie jest jakimś 
utrudnieniem.

Tu trochę się wtrącę, bo rozma-
wialiśmy o formacjach na boisku 
dziesięcio - i jedenastoosobo-
wych. Dlaczego? Skoro drużyna 
liczy około pięćdziesięciu zawod-
ników. 

Mamy dwie główne formacje – 
defensywną i ofensywną. Kiedy na 
boisku jest nasz atak, to jest to for-
macja ofensywna jedenastu zawod-

ników. Również na setline znajdują 
się zawodnicy tak zwanych formacji 
specjalnych. Dlatego ta liczba za-
wodników jest dość istotna. Gdy-
by każdy grał w każdej formacji to 
przypuszczam, że w połowie meczu 
zabrakłoby przysłowiowych „płuc” 
do walki na boisku. Przy ścieraniu 
się z przeciwnikiem, ekspresja siły 
jest dość intensywna i zmiany są 
dosyć istotne.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o dwóch nowych 

skrzydłowych Minersów. Maciek 
zaprasza wszystkich na turniej przy 
ulicy Ratuszowej w niedzielę 30 
sierpnia o godzinie 12:00, gdzie zo-
baczycie wałbrzyską drużynę.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Liga Mistrzów – dziś trochę 
o sporcie i rozgrywkach piłkar-
skich, które faceci lubią najbar-
dziej. Dlatego nie sięgamy ani 
do Encyklopedii PWN, ani do 
Słownika Języka Polskiego. Te 
międzynarodowe, europejskie, 
klubowe rozgrywki piłkarskie 
zostały utworzone z inicjatywy 
UEFA w 1992 jako kontynuacja 
Pucharu Mistrzów. Mimo pan-
demii koronawirusa, regularnie 
prowadzone są przez tę orga-
nizację od sezonu 1992/1993 w 
ramach europejskich pucharów. 
Grają w nich nie tylko mistrzo-
wie swoich krajów, ale również 
kluby zajmujące czołowe miej-
sca w europejskich ligach kra-
jowych. Rozgrywane na euro-
pejskich stadionach uchodzą za 
najbardziej prestiżowe klubowe 
zmagania piłkarskie w Europie. 
Choć z braku czasu nie oglądam 
lig europejskich, to od małego 

„śledzę” Ligę Mistrzów. Jeden 
finał musiałem jednak odpuś-
cić, bo nie dało się przełożyć 
daty ślubu i wesela :). No cóż, 
nie można mieć wszystkiego. 
Niezapomnianym wydarzeniem 
był na pewno rok 1999, kiedy 
to moja ukochana ekipa z dzie-
ciństwa - Manchester United 
- w niesamowitej końcówce 93 
i 95 minuty pokonała 2:1 pro-
wadzący od 6 minuty Bayern 
Monachium. Tym razem życie 
napisało inny scenariusz, bo w 
minioną niedzielę, podobnie 
jak cała Polska, kibicowałem 
„Bawarczykom”. Choć mecz 
nie był specjalnie emocjonu-
jący, bo wyglądał jak 95 minut 
niemieckiej kontroli jakości, to 
większości z nas przyniósł wiele 
radości. Wszystko za sprawą ka-
pitana Reprezentacji Polski Ro-
berta Lewandowskiego, który w 
barwach monachijskiego klubu 
zapisał się w historii piłki nożnej, 
jednocześnie zdobywając tytuł 
króla strzelców (15 goli). I kto by 
jeszcze 50 lat temu pomyślał, że 
Polak będzie legendą niemie-
ckiego klubu piłkarskiego, któ-
remu kibicuje cała Polska? Kto 
by w Niemczech pomyślał, że 
będzie pisał posty na Faceboo-
ku niemieckiego klubu piłkar-
skiego po polsku? Rozpiera nas 
duma – narodowa.

Redaktor Naczelny

Dotacje wypłacone
Pierwsi mieszkańcy 

gminy Świdnica skorzy-
stali już z gminnych dota-
cji na wymianę systemów 
ogrzewania ze starego 
typu, wykorzystujących 
paliwo stałe na ekolo-
giczne źródła ciepła w 
nieruchomościach miesz-
kalnych. W tym roku pula 
środków w gminnym pro-
gramie została zwiększo-
na z 307 tysięcy złotych 
do 607 tysięcy złotych.

Jak podkreśla urząd gminy 
już 21 tysięcy złotych zostało 
wypłaconych na konta banko-
we mieszkańców. Oznacza to, 
że właściciele nieruchomości 
skorzystali z maksymalnego 
poziomu dofinansowania w 
kwocie 7 tysięcy złotych. Ko-
lejne ponad 24 tysiące zło-
tych  zostało wypłaconych w 
formie zaliczek na realizację 
przedsięwzięcia. Każdego 
dnia spływają kolejne wnioski 
o rozliczenie dotacji. Warto 
podkreślić, że to już drugi rok 
realizacji gminnego programu 
dotującego wymianę pieców. 
Dla porównania w roku ubie-

głym przyznano 40 dotacji 
w łącznej kwocie ponad 277 
tysięcy złotych. W tym roku z 
budżetu gminy zostanie prze-
znaczonych ponad 607 tysięcy 
złotych. Okazuje się, że to nie 
koniec dobrych wiadomości 
związanych z możliwością 
ubiegania się o dofinanso-
wania na wymianę „starych 
pieców”. Mieszkańcy gminy 
Świdnica mogą skorzystać z 
tzw. programu aglomeracyj-
nego w ramach projektu pn. 
„Wymiana wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła w budynkach i 
lokalach mieszkalnych na te-
renie wybranych gmin Aglo-
meracji Wałbrzyskiej”. Data 
końcowa naboru ustalona jest 
na dzień 30 września br. Wię-
cej informacji na http://wy-
mianakotlow.pl i http://www.
gmina.swidnica.pl/content/
view/5735/42/

Niezależnie od programów: 
gminnego i aglomeracyjnego, 
które dotują wymianę „starych 
pieców” na ekologiczne źródła 
ciepła można skorzystać z rzą-
dowego wsparcia w ramach 
programu CZYSTE POWIE-
TRZE. Szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie https://
czystepowietrze.gov.pl/

JW/Red
Foto: Gmina Świdnica

Zeskanuj kod i przeczytaj 
więcej informacji dotyczących 

wymiany kotła



Co ćwierka w sieci...
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

WałbrzychMojeMiasto

Anatol Szpur

Karol Przywara

Czarni Wałbrzych

Kancelaria Premiera

Robert Lewandowski

WalbrzyskaSSE

@MuzeumWalbrzych

@WałbrzychMM

@AnatolSzpur

@karolprzywara

@CzarniWalbrzych

@PremierRP

@lewy_official

@WalbrzyskaSSE

2:06 PM · 25 sie 2020

4:03 PM · 24 sie 2020

4:34 PM · 22 sie 2020

1:52 PM · 25 sie 2020

3:50 PM · 23 sie 2020

12:32 PM · 25 sie 2020

11:45 PM · 23 sie 2020

12:03 PM · 19 sie 2020

Przed nami wyjątkowe wydarzenie! I Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki już 5 i 
6 września! Uczestniczy Rajdu, przemieszczający się w historycznych pojazdach, 
zajrzą też do nas! Cała trasa przebiega przez Dolnośląski Szlak Zabytków Techniki, 
na którym jesteśmy. Do zobaczenia!

Zapraszamy na pierwszy w historii naszego miasta uliczny Bieg Niepodległości 
Start i meta przy @AquaZdroj, a trasa biegu przetnie @Stara_Kopalnia
. Do wyboru 5 lub 10 km. Zapisy od 1 września #running #biegniepodleglosci 
#Wałbrzych

Interweniowałem w sprawie posprzątania jezdni ulicy Batorego / Ceglanej. Po 
ostatniej ulewie, jaka miała miejsce 14 sierpnia jezdnia ta była zanieczyszczona 
kamieniem i osadem. Stwarzało to niebezpieczeństwo dla pojazdów. Dziękuję 
ZDKiUM w Wałbrzychu

W Batumi powstanie pomnik śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - to symbol przy-
jaźni między Polską a Gruzją oraz szacunku jakim Gruzini wciąż darzą Prezydenta L. 
Kaczyńskiego. #batumi #sakartvelo #georgia

Przemysław Rudnicki z nagrodą dla zawodnika meczu, a Czarni remisują z Unią 
Bogaczowice 0:0! Oba zespoły miały dziś szanse do zdobycia gola (http://m.in. 
nie strzeliliśmy karnego), ale brakowało skuteczności i musimy zadowolić się 
jednym punktem... Brawa za walkę!

W ramach projektu „Pod biało-czerwoną” rząd sfinansuje zakup masztów i flag w 
każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do akcji.

Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your 
goal@fcbayern
 #MiaSanMia

Współpraca związana z pozyskiwaniem nowych inwestorów była głównym te-
matem rozmowy Wiceprezesa @KrzysztofDrynda z Magdaleną Okulowską - Pre-
zes Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Mateuszem Jarzomb-
kiem - p.o. Dyrektora Centrum Wspierania Biznesu. #StrefaBiznesu
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Klasa sama w sobie
Po ostatnim gwizdku sę-
dziego, kibice wstali ze 
swoich miejsc i brawami 
na stojąco podziękowali 
piłkarzom za włożony wy-
siłek. Mecz zakończył się 
podziałem punktów. Niby 
nic w tym nadzwyczajne-
go, ale kiedy dzieje się to 
po meczu Klasy B, ma to 
już wymiar magiczny.
Drużyny, których zmaga-
nia mogliśmy oglądać na 
boisku zagrały pierwszy 
raz od dłuższego czasu. 
Dla jednych to był powrót 
po dwóch latach, drugich 
nie było przez piętnaście 
lat! Tak, mowa tu o odro-
dzeniu Szczytu Boguszów 
i Białego Orła, ale pod na-
zwą KP MCK Mieroszów. 
To był mecz, na który cze-
kaliśmy kilka tygodni. Ze-
społy rozgrywały mecze 
kontrolne, kibice ostrzyli 
sobie pazurki.
W końcu nadszedł ten 
dzień. Padły tylko dwa 
gole, choć pewnie gdy-
by nie słaba skuteczność 
czy też może raczej wy-
borna dyspozycja bram-
karzy, mogłoby ich być 
więcej. Zadowoliliśmy się 
jedynym rzutem karnym 
i wspaniałym trafieniem 
z 30 metrów. Takich ude-
rzeń się nie zapomina. Wi-
dzowie na trybunach też 
zapamiętają.
Widzowie zapamiętają też 
walkę, pasję i zostawione 
na murawie serce. Kie-
dy więc sędzia zagwizdał 
po raz ostatni,  WSZYSCY 
WSTALI I BILI BRAWA NA 
STOJĄCO, JAKBY TO BYŁ 
FINAŁ LIGI MISTRZÓW.   
W Lizbonie wszyscy bili 
brawo Lewandowskiemu 
i spółce. W Boguszowie 
Sierockiemu i reszcie. 
Sami zawodnicy byli nie-
co zaskoczeni, ale sądzę, 
że te brawa im się należa-
ły. Ba nawet cieszę się, że 
tak się stało. Mam też na-
dzieję, że jeszcze, choć raz 
będę mógł to zobaczyć. 
BRAWO WY!.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Pierwsze zaskoczenie 
przyszło przy prezentacji 
składu Górnika, w którym 
znaleźli się piłkarze dotąd 
występujący w III-ligowej 
Polonii Stal Świdnica. Już 
od pierwszej minuty w 
biało-niebieskiej koszulce 
zobaczyliśmy Damiana Cha-
jewskiego i Sławomira Orze-
cha. Czyżby to był zwiastun 
nadchodzących lepszych 
czasów dla zespołu Marcina 
Domagały?

Gol w pierwszej minu-
cie spotkania sugerował, że 
o korzystny wynik będzie 
łatwiej niż przewidywano 
przed meczem. Gospodarze 
po stracie bramki, pozbiera-
li się szybko i już w 9 minu-
cie doprowadzili do wyrów-
nania. Od tego momentu 
mecz stał się wyrównany. 
Gra toczona w szybkim tem-
pie musiała się podobać. 
Groźnie było raz pod jed-
ną, raz pod drugą bramką. 
Tym razem kolejny cios jako 
pierwsi zadali Mineralni. 
Celnym uderzeniem w 27 
minucie popisał się Marcin 
Łysakowski. Na wyrównanie 
czekaliśmy do 42 minuty.

Po zmianie stron optycz-
ną przewagę uzyskali go-
ście, którą szybko potrafili 
wykorzystać. Już w 50 mi-
nucie Mateusz Sobiesierski 
dał Górnikowi prowadze-
nie. Po kolejnych 120 se-
kundach było już 4:2. Od 
tego momentu podopieczni 
trenera Marcina Domaga-
ły kontrolowali grę. Mimo 
to, gospodarze próbowali 
gonić wynik i od czasu do 
czasu groźnie było w polu 
karnym Marcina Malczew-
skiego. Jedną z takich akcji 
na gola zamienił Jarosław 
Maliszewski. Na więcej za-
brakło jednak czasu.

- Mecz zaczął się dla nas 
bardzo dobrze od szybko 
strzelonej bramki, później 
dwa stałe fragmenty gry dla 
gości i straciliśmy dwa gole, 
pierwszą połowę kończy-
my wynikiem 2:2. Na drugą 
połowę wyszliśmy z zało-
żeniem, aby zagrać dużo 
agresywniej, wysokim pres-
singiem i podkręcić tempo 
gry i to nam się udało. Szyb-
ko strzeliliśmy 2 bramki i 
wkradło się rozluźnienie. 
Nie wykorzystaliśmy okazji 

i sami siebie doprowadzili-
śmy do nerwowej końcówki. 
Mecz dla licznych kibiców, 
fajny do oglądania i z emo-
cjami w końcówce - mówił 
Marcin Domagała, trener 
Górnika Wałbrzych.

- Uważam, że mecz mógł 
się podobać kibicom, bo 
padło dużo bramek, cały 
czas na boisku coś się dzia-
ło. Myślę, że o naszej poraż-
ce zadecydowało pierwsze 
20 minut drugiej połowy, 
które zagraliśmy słabo. Póź-
niej pozbieraliśmy się i wró-
ciliśmy do gry, ale uzyskana 
przewaga bramkowa wypra-
cowana przez Górnika we 
wspomnianej części gry po-
zwoliła im na kontrolowanie 
wyniku do końca meczu. 
Szkoda, że Pan sędzia pro-
wadzący zawody nie poka-
zał czerwonej karki za faul 
na Marcinie Łysakowskim, 
który po odbiorze piłki wy-
chodził sam na sam z bram-
karzem. Wtedy na pewno 

końcówka meczu byłaby 
jeszcze bardziej ciekawa. 
Gratuluję Górnikowi zwy-
cięstwa, ale uważam, że ten 
mecz jeszcze o niczym nie 
decyduje. To przecież do-
piero druga kolejka, liga jest 
długa i pewnie przyniesie 
jeszcze wiele emocji i nie-
spodzianek. My pracujemy 
dalej, zaangażowanie moich 
zawodników, frekwencja na 
treningach, a także atmo-
sfera w drużynie pozwala 
pozytywnie patrzeć w przy-
szłość, idziemy w dobrym 
kierunku - mówił po meczu 
Rafał Siczek, trener MKS 
Szczawno Zdrój. 

MKS Szczawno Zdrój - 
Górnik Wałbrzych 3:4 (2:2)

9’ F. Brzeziński, 27’ Łysa-
kowski, 86’ Maliszewski - 1’ 
Szatkowski (sam), 42’ 50’ 
Sobiesierski, 52’ Jakacki

JZ
Foto: Bartek Nowak

Wiwat Górnik!
Tłumy ludzi na trybunach. Doskonałe widowisko na 

boisku. Kibice zobaczyli aż siedem bramek i kilka zwro-
tów akcji, których mało kto mógł się spodziewać. Było 
to spotkanie godne miana hitu kolejki.

Nówka ponownie lepsza od Zagłębia
Derby zawsze mają swój klimat i powodują pewien dreszczyk emocji. W II kolejce Wałbrzyskiej Serie A doszło do ko-

lejnego pojedynku drużyn. Górnik Nowe Miasto podejmował Zagłębie. W trzech ostatnich meczach piłkarze z Nowego 
Miasta wygrywali trzykrotnie po 3:0.

Sobotnie spotkanie za-
częło się od mocnego ude-
rzenia Zagłębia. Występują-
cy w roli gości podopieczni 
trenera Wojciechowskiego 

grali szybko i konsekwentnie 
taktycznie. Swoją przewagę 
udokumentowali bramką w 
10 minucie. Cenne trafienie 
zanotował Jakub Fijałkow-
ski. W kolejnych minutach 

mecz zaczął się wyrówny-
wać. Górnik coraz częściej 
znajdował się w polu kar-
nym Filipa Fonfary.

Groźnie było szczegól-
nie po stałych fragmentach 
gry. Dwie dogodne sytuacje 
zmarnował również Adrian 
Matuła. Przed przerwą pod-
opiecznym Wojciecha Bła-
żyńskiego udało się jednak 
doprowadzić do wyrówna-
nia. Po jednym z dośrodko-
wań piłkę do własnej bramki 
skierował Michał Broniek.

W drugiej części meczu 
wynik długo się nie zmie-
niał. Pomimo różnych sytua-
cji aż do 80 minuty mieliśmy 

wynik remisowy. Dopiero 
przypadkowe zagranie ręką 
jednego z obrońców Zagłę-
bia zmusiło sędziego do 
podyktowania rzutu karne-
go. Jedenastkę na bramkę 
zamienił Miłosz Ilski. Dwie 
minuty przed końcem zawo-
dów wynik spotkania ustalił 
Piotr Jankowski.

Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych - Zagłębie Wałbrzych 
3:1 (1:1)

26’ Broniek (sam), 80’ Il-
ski (k), 88’ P. Jankowski - 10’ 
Fijałkowski 

JZ
Foto: Bartek Nowak

Herbapol gromi
Po bardzo dobrym meczu i remisie w pojedynku z 

Unią Bogaczowice, Herbapol Stanowie rozegrał kolejne 
bardzo dobre spotkanie. Tym razem jednak, z zupełnie 
innym skutkiem.

W pierwszej odsłonie 
wyrównana walka trwała 
od pierwszego do ostatnie-
go gwizdka sędziego. Przez 

długie minuty wydawało się, 
że nie zobaczymy goli. Każ-
da próba pokonania bram-
karza kończyła się niepowo-

dzeniem. Do przerwy kibice 
musieli przełknąć niesmak i 
zadowolić się jedynie zmar-
nowanymi okazjami.

Gospodarze wynagrodzili 
to swoim fanom po zmia-
nie stron. Dwa szybkie cio-
sy odpowiednio nastroiły 
zespół, który niemal jak za 
dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki wskoczył  na wyż-
szy poziom. Doskonała gra 

formacji ofensywnych po-
zwoliła kibicom cieszyć się 
ze zdobywanych bramek na 
początku drugiej połowy i w 
końcowej fazie meczu. Oka-
załe zwycięstwo gospodarzy 
stało się faktem.

Herbapol Stanowice - KS 
Walim 7:0 (0:0)

48’ 83’ Stolarz, 49’ 77’ 84’ 
Białecki, 74’ 79’ Januszek

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Marcin  
Nazwisko: Wróbel 
Data urodzenia: 25 grudnia 1987 roku
Pseudonim sportowy:  Wróbel
Klub: Górnik Trans.eu Wałbrzych (koszykówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Najważniejszym dla mnie sukcesem jest 
bez wątpienia 1. miejsce z Górnikiem wywalczone w minionym sezo-
nie. Były dobre wyniki w zespołach młodzieżowych, z Górnikiem prze-
szedłem również od III do I ligi, ale nic nie może się równać z niedaw-
nym mistrzostwem na zapleczu Ekstraklasy. We wcześniejszych latach 
zanotowałem również awans z II do I ligi z zespołem UMKS Kielce. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
W moim przypadku idole przychodzili, a później odchodzili. Lubię 
oglądać i podglądać największe koszykarskie gwiazdy. Tych, którzy 
cieszą się autorytetem w koszykówce i od których mogę się czegoś 
nauczyć. 
Dlaczego koszykówka?
 Tak naprawdę miłością do koszykówki zaraził mnie mój starszy o rok 
brat, który zaczął trenować, a ja mu zazdrościłem, że on może, a ja nie. 
W końcu jednak poszedłem w jego ślady i wkrótce zostałem zauważo-
ny w Zielonej Górze. Spodobało mi się to, że ciężką pracą udało mi się 
wybić. Zakochałem się w koszykówce i mimo upływu lat nic się w pod 
tym względem nie zmieniło. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim najważniejszym celem jest awans z Górnikiem do Ekstraklasy. 
Mam nadzieję, że w tym roku nam się to uda i będę mógł powiedzieć, 
że czuję się spełniony jako koszykarz. Na pewno dołożę wszelkich sta-
rań, aby nam się udało. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Podsumowanie
COVID CUP 2020
No to jeszcze raz sobie 
pomarudzę (zapewniam - 
ostatni raz) na UEFA   i ten 
turniej finałowy Ligi Mi-
strzów czyli COVID CUP, 
którego od samego począt-
ku byłem porzeciwnikiem. 
No, ale niestety miałem 
rację a symbolem tej błaze-
nady jest scena wręczenia 
pucharu piłkarzom Bayer-
nu, którzy cieszą się przy 
wystrzeliwanych konfetti 
na tle ogromnego, pustego 
Esatdio da Luz. Był to widok 
przygnębiający i żałosny. 
Upieranie się przy kończe-
niu tych rozgrywek było 
bezsensowne, nastąpiła ich 
dewaluacja.
Jeżeli ten turniej się już od-
był to oczywiście dobrze 
(chyba, że ktoś kibicował 
PSG), że wygrał Bayern i 
Robert Lewandowski. Ale 
uważam, że zawsze będzie 
zarówno Bayernowi jak i ka-
pitanowi naszej kadry wy-
pominane, że była to edycja 
specyficzna, niepełnowar-
tościowa i nierównorzęd-
na wcześniejszym. A jeżeli 
będzie uznawana (także 
triumf mistrzów Niemiec) 
za pełnoprawną to ...tym 
gorzej, bo po prostu taka 
nie była. Pozostaje mieć tyl-
ko nadzieję, że Bawarczycy 
prowadzeni przez repre-
zentanta Polski utrzymają 
formę również w przyszłym 
sezonie.
A jaki on będzie, tego ciągle 
nie wiadomo. Dlatego UEFA 
musi być przygotowana na 
różne warianty tak, aby w 
zależności od sytuacji epi-
demicznej, dany wariant 
zastosować i dopasować 
do rzeczywistości. Ale tak, 
aby wszyscy byli na to przy-
gotowani, aby zapewnić 
możliwość rywalizacji w po-
równywalnych warunkach, 
umożliwić klubom zacho-
wanie odpowiedniego i po-
równywalnego cyklu i ba-
lansu pomiędzy sezonem, 
odpoczynkiem i okresem 
przygotowawczym, co wios-
ną i latem tego roku zostało 
dramatycznie zachwiane.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Minersi u progu sezonu
Przed nami długo oczekiwana inauguracja sezonu futbolu amerykańskiego. W najbliższą nie-

dzielę przedstawiciele Miners Krause Wałbrzych podejmą rywali z Zielonej Góry oraz Bielawy, 
a my zachęcamy do zapoznania się z obostrzeniami związanymi z nadchodzącym turniejem. 

Jak informowaliśmy 
przed tygodniem, zbliża-
jące się rozgrywki odbę-
dą się w nieco innej niż 
dotychczas formule. Ze 
względu na pandemię ko-
ronawirusa połączono bo-
wiem ligę LFA2, w której 
dotychczas występowali 
wałbrzyszanie, z LFA9. 
Nowa liga liczyć będzie 
15 drużyn. Dodatkowo 
zamiast jednego spotka-
nia czekają nas turnieje 
z udziałem trzech ekip, 
które rywalizować będą 
w 9-osobowych składach, 
a same mecze rozgrywa-
ne będą systemem 4x8 
minut. Oprócz Minersów 
o ligowe punkty walczyć 

będą: Wataha Zielona 
Góra, Bielawa Owls, To-
wers Opole, Armia Poznań, 
Armada Szczecin, Olsztyn 
Lakers, Rhinos Wyszków, 
Rockets Rzeszów, Angels 
Toruń, Tytani Lublin, Białe 
Lwy Gdańsk, Barbarians 
Koszalin, Warsaw Eagles 
oraz nowy zespół na fut-
bolowych arenach – Wie-
liczka Dragons. 

Dwie pierwsze z wymie-
nionych ekip to niedziel-
ni rywale wałbrzyszan, z 
którymi zmierzymy się na 
stadionie przy ulicy Ra-
tuszowej. Zapowiada się 
trudny bój o zwycięski po-
czątek ligowych zmagań, 

gdyż, o czym wspominali-
śmy, bielawianie to ekipa, 
która wraz z Wrocławiem 
tworzyła futbol amerykań-
ski w naszym kraju. Wata-
ha zaś prezentuje siłowy, 
niewygodny dla rywali 
sposób gry. Za gospoda-
rzami przemawiają jednak 
poczynione przed sezo-
nem wzmocnienia. Mowa 
przede wszystkim o nie-
zwykle doświadczonych, 
mających występy między 
innymi w europejskich 
rozgrywkach – Tomaszu 
Sosce oraz Patryku Mat-
kowskim. To głównie dzię-
ki nim podopieczni trene-
ra Pawła Sołtysiaka mają 
się skutecznie włączyć do 

walki o awans na najwyż-
szy szczebel rozgrywkowy 
w kraju. 

Początek niedzielnego 
turnieju na Ratuszowej o 
godzinie 12, a my przypo-
minamy, iż ze względu na 
obecną sytuację epide-
miologiczną zbliżające się 
rozgrywki obejrzy nie wię-
cej aniżeli 500 osób. Bile-
ty sprzedawane będą przy 
wejściu na stadion, a kibi-
ce będą mogli zasiąść na 
co drugim krzesełku – ta 
zasada nie dotyczy jednak 
rodzin oraz osób z jedne-
go domostwa. Ponadto na 
stadionie dostępne będą 
środki dezynfekujące oraz 
tradycyjnie już przekąski 
sprzedawane w punktach 
gastronomicznych.

Bartłomiej Nowak

Kibicując lokalnym zespołom piłkarskim rzadko myślimy o tych, dzięki którym rozgrywki mogą się odbywać zgodnie z przepi-
sami i duchem sportu. To nie tylko ciężka praca działaczy poszczególnych ekip, ale również sędziów piłkarskich, których, jak się 
okazuje, drastycznie brakuje. 

Na początek kilka liczb. 
Czynnych sędziów, którzy 
pracują na terenie dawne-
go województwa wałbrzy-
skiego, jest 120. W samym 
Wałbrzychu mam 38 panów 
z gwizdkiem. - Tygodniowo 
zaś potrzeba około 70 sę-
dziów, czyli innymi słowy, 
tylko w naszym mieście 
brakuje niemal 40 arbitrów 
-, przyznał Robert Grabow-
ski, wiceprzewodniczący 
Kolegium Sędziów Podo-

kręgu Wałbrzych. W rezul-
tacie niemal każdego week-
endu są problemy z obsadą 
niektórych spotkań. 

Brakom kadrowym moż-
na jednak zaradzić biorąc 
udział w odpowiednim 
kursie, stąd nasz apel do 
chętnych osób, w tym rów-
nież pań, które chciałyby 
spróbować swych sił w roli 
arbitra. Aby wziąć udział w 
kursie należy przedstawić 

zaświadczenie o niekaral-
ności, mieć ukończone 16 
lat (za zgodą rodziców), cie-
szyć się nienagannym sta-
nem zdrowia oraz posiadać 
minimum średnie wykształ-
cenie. Kandydatów na sę-
dziów czeka około 2, 3-ty-
godniowy kurs, po którym 
wezmą udział w egzaminie 
teoretycznym, a następnie 
biegowym. Warto przy tym 
podkreślić, iż w Wałbrzychu 
powyższy kurs jest bezpłat-
ny, podczas gdy na przy-
kład we Wrocławiu kosztu-
je on 150 złotych. Ponadto, 
dzięki sponsorom takim jak 
Almar Sport czy Vega Car, 
sędziowie otrzymują za 
darmo sprzęt treningowy.  

Początkujący sędziowie 
zaczynają swą pracę w naj-
niższych klasach oraz roz-
grywkach młodzieżowych. 
-  Choć jeśli jest potencjał, 
to w krótkim czasie mogą 
przeskoczyć do klasy A czy 
nawet „okręgówki”. Były 

sytuacje, że po roku pracy 
wyróżniający się sędziowie 
awansowali do IV ligi -, po-
wiedział Grabowski. Oprócz 
realizowania sportowej pa-
sji sędzia, który w ciągu 
weekendu poprowadzi 2, 
3 spotkania, może liczyć 
na około 200-300 złotych. 
Najlepsi zaś mają szanse na 
piękną karierę – w podokrę-
gu mamy jednego arbitra 
międzynarodowego – Da-
miana Grabowskiego, który 
specjalizuje się w futsalu. 
Ponadto dwóch obserwa-
torów na szczeblu central-
nym: Przemysława Jankie-
wicza (były sędzia dawnej II 
ligi, czyli obecnie zaplecza 
Ekstraklasy) oraz Roberta 
Grabowskiego (w futsalu). 

Dodatkowe informacje 
na temat kursu oraz wał-
brzyskich sędziów można 
znaleźć na stronie: kswal-
brzych.pl.

Bartłomiej Nowak

Sędziowie pilnie poszukiwani
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

1 minuta w pielęgnacji
Według koreańskiej pie-

lęgnacji skóry jedna minuta 
tego rytuału dziennie sprawi, 
że Twoja twarz nabierze bla-
sku i zachowa zdrowy wygląd 
na dłużej.

Co zatem powinniśmy ro-
bić minutę, aby uzyskać ten 
efekt?

Odpowiedzią jest pra-
widłowe oczyszczanie skóry. 
Wydawałoby się, że ten te-
mat dla wszystkich jest ra-
czej dobrze znany. Jednak ta 
niezwykle prosta czynność 
przez wielu z nas jest niewłaś-
ciwie wykonywana. Zazwy-
czaj odbywa się za pomocą 
bawełnianego wacika oraz 
płynu micelarnego i trwa za-
ledwie kilka sekund. Korean-
ki stawiają na dwuetapowe 
oczyszczanie skóry, do które-
go wykorzystują drogocenne 
oleje. Tych produktów powin-
niśmy używać bez względu 
na rodzaj cery. Zmniejszy to 
ryzyko odwodnienia, które 
jest pierwszym krokiem do 
pojawienia się zmarszczek. 
Ponadto zdecydowanie lepiej 
oczyści pory skóry z zalegają-
cych zanieczyszczeń.

Na czym polega metoda 1 
minuty w oczyszczaniu?

Chodzi o to, aby po apli-
kacji olejku do demakijażu 
na skórę wmasowywać go 
w twarz przez 1 minutę. Taki 
masaż skutecznie rozpuści 
makijaż oraz zanieczyszcze-
nia znajdujące się na skórze. 
Ponadto delikatnie pobudzi 
krążenie. Drogocenne oleje 
zapewnią ochronę warstwy 
hydrolipidowej skóry, nawilżą 
ją, odżywią i sprawią, że bę-
dzie gładka.

To jednak nie koniec.
Zasada jednej minuty w 

pielęgnacji dotyczy również 
aplikacji produktów kosme-
tycznych zaraz po umyciu 
twarzy maksymalnie do 60 
sekund. Może to być serum, 
mgiełka lub krem. Czas jest tu 
istotny ze względu na szyb-
kość odwadniania skóry zaraz 
po umyciu. Dlatego nałoże-
nie produktu kosmetycznego 
sprawi, że skóra natychmiast 
zacznie chłonąć składniki od-
żywcze zawarte np. w kremie.

Wibroterapia - czym jest?

Wybierz odpowiednią suszarkę

Nowości w pielęgnacji: cera jak lustro

Siła aloesu

Wykorzystywana była 
już w starożytności. Zba-
wienny wpływ rytmicznych 
oklepywań i ostukiwań na 
kłopoty z oddychaniem i 
przeziębieniem zauważył 
jako pierwszy Hipokrates. 
Tak wskazuje na to litera-
tura.

Za początek współczesnej 
wibroterapii przyjmuje się rok 
1872. Wówczas Jean Martin 
Charcot, twórca nowoczesnej 
neurologii, zaprojektował krze-
sło wibracyjne. Profesor za po-
mocą tego urządzenia leczył 
m.in. objawy Parkinsona. W póź-
niejszym okresie metodę rozwi-
jali: dr George Taylor, dr Gustaw 

Zander, dr John Harvey Kellogg. 
W roku 1974 prof. Vladimir T. Na-
zarov stworzył z kolei biomecha-
niczny stymulator wibracyjny. 
Wykorzystano go do treningu 
astronautów i wspomagania ra-
dzieckich olimpijczyków. 

Jedną z ważniejszych zalet wi-
broterapii jest wywołanie skur-
czu mięśniowego i zwiększone 
ukrwienie. W efekcie owych 
działań ustępują bóle mięśnio-
wo-szkieletowe, organizm jest 
lepiej przygotowany do ćwiczeń. 
Zabieg idealnie nadaje się dla 
osób cierpiących na schorzenia 
narządów ruchu, kręgosłupa, 
czy niewydolność krążeniową. 
Sprawdzi się także u pacjentów 

borykających się z takimi prob-
lemami jak: bezsenność, stres, 
drażliwość, zespół jelita wraż-
liwego, przemęczenie, cellulit, 
nadwaga, cukrzyca, zaburzenia 
metaboliczne, depresja. 

Sesja może trwać 30 lub 60 
minut. Koszt 60 i 100 zł. 

Przeciwskazania: choroby 
nowotworowe, ciąża, zabieg w 
okolicy elektrostymulatorów ser-
ca, kłopoty z krzepliwością krwi, 
epilepsja

Zebrała: osa 
Źródło informacji:

 www.wibroterapia.com
Źródło zdjęcia: pixabay.com

W pielęgnacji włosów ważny 
jest nie tylko dobór odpowied-
nich kosmetyków, ale i sprzętu. 
Tradycyjne suszarki mogą na-
rażać nasze kosmyki nawet na 
temperaturę 200 stopni Celsju-
sza. Codzienne ich mycie w po-
łączeniu z gorącym powietrzem 
osłabia cebulki, powodując przy 
okazji rozdwajanie końcówek. 
Inaczej działa Styler Dyson Air-
wrap. Dzięki nowoczesnym tech-
nologiom urzędzenie nigdy się 

nie nagrzewa, a dodatkowo jest 
wyposażone w lokówkę i osiem 
końcowek do modelowania oraz 
stylizacji. Minusem jest jedynie 
cena (około 2199 zł). Na rynku 
są jednak dostępne i tańsze pro-
dukty z funkcjami m.in. chłodze-
nia (np. Roventa), jonizacji itp. 
Polecamy!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Glass skin (z ang. ”szklista 
cera”) lub „Mochi” (japoński ro-
dzaj lodów albo przekąska na 
bazie ciastka ryżowego) skin to 
nawilżona i rozświetlona skóra, 
która odbija światło jak lustro. 
Cera poddana takiej pielęgnacji 
jest pełna blasku i dobrze przy-
gotowana pod makijaż. Rytuał 
sprawia także, iż zmarszczki wy-
dają się optycznie wygładzone. 

Zabieg można wykonać w ga-
binecie kosmetycznym bądź w 
domu - z produktami przezna-
czonymi do osiągnięcia wyma-
rzonego efektu. W ofercie ma je 
m.in. marka Yoskine (seria Glass 
Look) czy Theo Marvee.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Aloes przeżywa swój re-
nesans: odżywia, łagodzi po-
drażnienia i stany zapalne, 
oczyszcza. Specjalnie dla was 
wybraliśmy więc produkty, któ-
re warto mieć w swojej łazience 
lub domowej apteczce. W no-
wościach od Eveline Cosmetics 
odnajdziemy np. wielozada-
niowy żel do ciała i twarzy Aloe 
Vera 99%. Produkt ten sprawdzi 
się jako balsam, krem, kojąca 
maska oraz serum. Z kolei mar-
ka Forever oferuje nam pasty 
do zębów, dezodoranty, myd-

ła, pomadki ochronne do ust, 
suplementy diety i galaretki z 
tym cudownym składnikiem. 
My zachęcamy jeszcze do picia 
soku z aloesu. Można nabyć go 
w aptece lub za pomocą sieci 
czy marketingu bezpośrednie-
go - od przedstawiciela firmy, 
specjalizującej się w dystrybucji 
tego typu wyrobów.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

REKLAMA R0400/20

KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Sprzedam samochód Mazda CX-
7, 2.3T 260KM Benzyna + LPG, 
2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

PRACA

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

Firma INWEMER SYSTEM Po-
szukuje emerytki rencistki do 
sprzątania banku na Podzamczu. 
Praca 2 godz. dziennie w godz. ran-
nych. Umowa -zlecenie 17 zł godz./
brutto.Praca od zaraz. Dzwonić od 
08:00 do 15:00. Tel.kontaktowy 
507-031-015 

USŁUGI

(1) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE STO-
LARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

(17) ANTENY SATELITARNE 
– montaż, naprawy i ustawianie 
w najlepszej cenie i najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(1) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWIDU-
ALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IB G.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(1) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(1) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

(1) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(5) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, pro-
fesjonalnie Wałbrzych ul. Słowa-
ckiego 5,www.speed24h.info

(1) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(9) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii Kra-
jowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 28.08.2020  punktualnie o godz.11:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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