NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY
ISSN: 17300878

BEZPŁATNY TYGODNIK REGIONALNY
REKLAMA

11 WRZEŚNIA 2020, NR 813
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

Fundusz Toyoty
NOWY START
wydarzenia str. 4

Chip w mózgu

temat tygodnia str. 6
Studio Espresso
z Bartłomiejem Grzegorczykiem

rozmowa str. 8

Trzymamy kciuki za
młodzież Chełmca
sport str. 12-13

R0418/20

Chcą ulicy Europejskiej
Blisko tysiąc mieszkańców
Wałbrzycha podpisało się pod
wnioskiem Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy Wałbrzych o nadanie nazwy EUROPEJSKA dla nowo wybudowanej
ulicy w ramach budowy obwodnicy Wałbrzycha.
- Nowa ulica będzie zastępować
zamkniętą dla pojazdów ulicę Żeromskiego. Będzie ona łączyć dzielnice Stary Zdrój z Białym Kamieniem i wjazdem
na obwodnicę poprzez „Węzeł Żeromskiego”. Dlatego jako członkowie Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy wyszliśmy z inicjatywą nadania jej
nazwy – tłumaczy Anatol Szpur, przewodniczący Stowarzyszenia, a zarazem radny Rady Miejskiej Wałbrzycha.
– Nowa ulica biegnie w samym sercu
miasta - dodaje. Pomysł o nadanie nazwy szybko zyskał aprobatę wśród lokalnej społeczności. - Postanowiliśmy
zapytać mieszkańców, co sądzą o tej
nazwie poprzez zebranie podpisów
poparcia – wyjaśniają Sandra Lelakowska i Paweł Kądziołka. Pod wnioskiem
skierowanym do wałbrzyskiego magistratu podpisało się około tysiąc mieszkańców Wałbrzycha. - Koncept bardzo
spodobał się mieszkańcom, dlatego
też chętnie podpisywali listę poparcia
– dopowiada Dagmara Raszka. Skąd

akurat nazwa EUROPEJSKA? - Bo to
droga budowana w większości ze środków Unii Europejskiej – mówi Robert
Rozmuski, jeden z inicjatorów działania. W uzasadnieniu wnioskodawcy
podkreślają, że nowa nazwa kojarzy się
z Wałbrzychem tolerancyjnym, a także
wyraźnie nawiązuje do faktu, iż miasto
pozyskuje środki unijne na realizację
zadań samorządowych. „Wałbrzyszanie
to ludzie otwarci i tolerancyjni, którzy
szanują demokrację i wolność” - czytamy w tekście. Teraz wniosek powinien
trafić do Prezydenta Miasta i Rady Miej-

skiej. Jego rozpatrywanie nie powinno
potrwać dłużej niż 90 dni. - Zwracamy
się do Prezydenta Miasta Romana Szełemeja i Szanownej Rady o pozytywne
rozpatrzenie wniosku, który podpisało
blisko tysiąc mieszkańców - kontynuuje radny Anatol Szpur. - Jednocześnie dziękuję wszystkim mieszkańcom,
którzy podpisali się na liście poparcia.
Takie idee pokazują jak wiele nas łączy
- podsumowuje przewodniczący Bezpartyjnych.
PAS
Foto: PAS

Półmetek Ligi MTB XC
Aglomeracji Wałbrzyskiej – 2020
Za nami kolejna odsłona
zmagań najmłodszych kolarzy,
którzy tym razem rywalizowali
w Dobromierzu. Przypominamy,
że Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej ma na celu
rozpowszechnianie
kolarstwa
wśród dzieci i młodzieży i popularyzację zdrowego stylu życia.
Zawodników tegorocznej edycji
możemy oglądać w następujących
miejscowościach: Walim, Stare Bogaczowice, Dobromierz, Szczawno-Zdrój,
Świebodzice, Jaworzyna Śląska i Wałbrzych. Ostatnim miejscem zmagań
był Dobromierz, który stanowił czwartą odsłonę tych zawodów. Przy typowo
kolarskiej pogodzie (przez Dobromierz
tuż po imprezie przeszła powalająca
drzewa nawałnica) w zawodach wzięło udział 121 uczestników i uczestniczek. W kategorii open wśród młodzików najlepszy jest Konrad Jeżewski, a

wśród młodziczek Emilia Fijałkowska.
Liderem żaków jest Mikołaj Legieć, a
żaczek Karolina Poroś. Numerem jeden
wśród skrzatów jest Ryszard Kurpiewski, a żeńską liderką w tej kategorii jest
Karolina Januszkiewicz. Wśród skrzaczątek przodują Paweł Ratajczak i Karolina Podolska. U krasnali dominują Jan

Oblicki i Amelia Kędzior. Teraz czas na
Świebodzice. Kolejne zmagania już 12
września 2020 roku na Stadionie Sportowym przy ulicy Rekreacyjnej. Zapisy
będą przyjmowane od godziny 9:00 do
godziny 11:00.
PAS
Foto: MR

2 Co? Gdzie? Kiedy?
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rozmowa tygodnia

Łukasz Orlicki

kalendarium
„Stojąc w miejscu też można zabłądzić.”
Edward Stachura

historyk, kierownik działu badań miesięcznika „Odkrywca”

Co to jest skaning laserowy i czemu służy?
Mówiąc w wielkim skrócie
- skaning laserowy polega na
przeniesieniu obiektów: przedmiotów, budynków, pomieszczeń itp. w przestrzeń wirtualną. Uzyskuje się to za pomocą
przenośnych skanerów, omiatających poszczególne lokalizacje promieniem lasera. Powstaje dzięki temu tzw. chmura
punktów, nad którą pracuje
się już na ekranie komputera.
Otrzymuje się efekt podobny
do obrazu 3d, z możliwością
m.in. precyzyjnego określania
wymiarów, położenia w przestrzeni, obliczania kubatury,
powierzchni, tworzenia dokumentacji technicznej w postaci
rzutów i planów. Dane te można wykorzystywać również na
wiele innych sposobów, jak
choćby przy tworzeniu filmów,
czy gier komputerowych.
Jak wykorzystywany jest
przy badaniu takich obiektów jak np. Zamek Książ?
Obok tworzenia czysto technicznej dokumentacji, efektów wizualnych itp. skaning
laserowy ma bardzo szerokie
zastosowanie przy badaniach
różnego rodzaju historycznych
obiektów. Należy przy tym
pamiętać, że promień lasera
nie przypomina fal georadarowych, czy promieni Rentgena.
Laser nie wnika w głąb murów,
tylko się od nich odbija, pozwala to jednak na bardzo wiele wymiernych korzyści. Przede
wszystkim umożliwia poznanie
wzajemnych korelacji między
poszczególnymi pomieszczeniami, korytarzami, tunelami i
kanałami. Obliczenie z dokładnością do kilku centymetrów
odległości pomiędzy nimi, grubości ścian, jakie je oddzielają,
czy zlokalizowanie nieznanego
przemurowania. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy

nie dysponujemy np. oryginalnymi planami budowlanymi,
bądź chcemy zweryfikować te
plany i przeanalizować wszelkie zmiany, jakie nastąpiły w
stosunku do stanu obecnego.
Jakie dane można uzyskać
dzięki tej metodzie badawczej i jak je później wykorzystać?
Możliwość obracania modelu obiektu z każdej strony,
przybliżania, czy „przechodzenia” przez ściany jest bardzo
pomocna przy analizie architektonicznej, historycznej i
technicznej. Nawet laik, korzystając z efektów skaningu,
jest w stanie dostrzec różnego
rodzaju ciekawostki, czy odkrywać nieznane do tej pory fakty.
Uzmysłowić sobie na przykład,
że najniżej położonym miejscem na terenie zamku nie jest
wcale uważana do tej pory za
taką piwnica. Co więcej może
dokładnie policzyć, jaka różnica dzieli posadzkę tej piwnicy i
przykładowo iglicę na szczycie
zamkowej wieży.
Dlaczego skaning stał się
tak bardzo popularną metodą badawczą wśród poszukiwaczy?
Jest to obecnie najbardziej
wydajna metoda, dzięki której
można wytypować interesujące pod kątem badawczym
miejsca, a czasem przekonać
się, że padaliśmy ofiarą złudzenia optycznego i wzajemne
położenie pomieszczeń jest w
rzeczywistości zupełnie inne.
Patrząc tylko na nasze badania,
to śmiało możemy stwierdzić,
że skaning laserowy wielokrotnie udowodnił swoją przydatność. Dzięki niemu mogliśmy
bez większego wysiłku precyzyjnie wskazać, w którym miejscu w lesie znajduje się wylot
zasypanego szybiku w sztolni
Ochrowej w Złotym Stoku, w
pałacu w Jedlince uchwyciliśmy przebieg nieistniejącego
obecnie połączenia pomiędzy
podziemiami budynku, a w
Zamku Gryf nieczytelną do tej
pory korelację między jednym
z podziemnych korytarzy a
dziedzińcem zamku górnego.
Obecnie na samym Dolnym
Śląsku liczba przeskanowanych obiektów jest bardzo
duża i z pewnością będzie się
zwiększać.
Dziękuję za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka

Piątek, 11 września 2020
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PIĄTEK

Imieniny:
Jacka, Dagny

Dzień Histerii
i Egocentryzmu w USA

17:15, 19:30 Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity - Kino Apollo, Wałbrzych
18:00 Palmiarnia Wieczorową Porą – Palmiarnia, Wałbrzych
19:00 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 55. Międzynarodowy Festiwal Henryka
Wieniawskiego – Koncert Kameralny - Teatr
Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
19:00 OSFS: Vadim Palmov, Bartosz Żurakowski - inauguracja 43 sezonu artystycznego -Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
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SOBOTA

Imieniny:
Mai, Marii
Dzień Programisty

10:00 - 19:00 Piknik Lotniczy – Lotnisko w
Świebodzicach (bezpłatna komunikacja miejska)
16:00 „Zrozumieć Fenomen Henryka Wieniawskiego” – wykład Marka Dyżewskiego -Teatr
Zdrojowy, Sala Kameralna, Szczawno - Zdrój
17:00 „Akademia Pana Kleksa” – spektakl (premiera) - Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:00 Muzyczna sobota z DJ w Plener Barze Hotel Biały, Wałbrzych
19:00 55. Międzynarodowy Festiwal Henryka
Wieniawskiego – Koncert Kameralny - Teatr
Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
19:00 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” –
spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 De Łindows /World Histery X – concert Papug Pub, Wałbrzych
20:00 Truskawka: Ślad + Óya (country / blues /
rock’n’roll) - Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek
43
20:00 „Wieczór przy muzyce na żywo” – Hotel
Biały (sala restauracyjna), Wałbrzych
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
21:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni – Górnicze Prace
REKLAMA

www.30minut.pl
Imieniny:
Barbary, Eustachego
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Dzień Całowania
Chłopaków w Usta

NIEDZIELA

08:00 Pucharu Polski MTB XCO - Górale na Start
2020 – Park Sobieskiego, Wałbrzych
10:00 - 19:00 Piknik Lotniczy – Lotnisko w Świebodzicach (bezpłatna komunikacja miejska)
15:00 Koncert promenadowy – Kwartet Smyczkowy Continuo – Hala Spacerowa w Parku Zdrojowym, Szczawno – Zdrój
15:00 Festiwal Baniek Mydlanych - Stadion Piaskowa Góra, Wałbrzych
16:00 Koncert - Warsaw String Quarte - PTTK
„Harcówka”, Wałbrzych
17:30 Kolor Fest Wałbrzych - Dzień Kolorów w
Wałbrzychu -Stadion Piaskowa Góra, Wałbrzych
18:00 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 55. Międzynarodowy Festiwal Henryka
Wieniawskiego – Koncert Finałowy - Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój
19:00 Stand Up Comedy: „Skiba ciągle na wolności” - spektakl komediowy - „Pod pretekstem’’ art
cafe, Wałbrzych
Imieniny:
Bernarda, Roksany
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PONIEDZIAŁEK

Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego

19:00 Andrzej Piaseczny Kameralnie – Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
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WTOREK

Imieniny:
Albina, Nikodema

Dzień Olewania Systemu

18:00 „Czas, który się zatrzymał...” spektakl
przygotowany przez młodzież z koła teatralnego „Bez Antraktu” z II LO - Stara Kopalnia, Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
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ŚRODA

Imieniny:
Edyty, Kornela
Dzień Bluesa

WRZESIEŃ

Imieniny:
Franciszki, Zygmunta

CZWARTEK

Światowy Dzień
Bezpieczeństwa Pacjenta
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Telefon dla seniorów

Już działa Wałbrzyski Telefon Senioralny, czyli miejska linia telefoniczna. Najważniejszym aspektem jego działania jest fakt, że linia prowadzona jest przez wałbrzyskich seniorów-wolontariuszy.
To innowacyjne rozwiązanie,
które ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności społecznej osób
starszych, utrzymywanie ich w dobrej kondycji psychicznej, włączanie
do życia społecznego. Pod numerem telefonu: 746-609-609 od poniedziałku do piątku w godzinach
REKLAMA

Wydarzenia 3

od 18 lat
razem z Wami

10.00-14.00 dyżuruje zespół wolontariuszy. Opłata za połączenie jest
zgodna z cennikiem operatora (Jak
na numery stacjonarne lub komórkowe). Dzwoniąc można poprosić
o oddzwonienie lub wysłać wiadomość (także poza godzinami dyżurów), a wolontariusze oddzwonią.

Telefon Senioralny w Wałbrzychu ma
służyć wszystkim seniorom, którzy
potrzebują porozmawiać, podzielić
się swoimi troskami, „wygadać się”
drugiej osobie. Dzwoniący mogą
liczyć na wysłuchanie, zrozumienie,
rozmowę w przyjaznej i bezpiecznej
atmosferze. W ten sposób Telefon
ma przeciwdziałać osamotnieniu,
ułatwiać osobom starszym udział
w życiu społecznym, realizowanie
aktywności rekreacyjnych bądź kulturalnych.
Red.
R0420/20

sekund
Jedlina – Zdrój
Stypendium dla Amelii
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój przyznał stypendium Amelii Tomczyk – absolwentce klasy VIII za szczególne osiągnięcia w nauce,
wzorowe zachowanie, czynny udział w życiu lokalnej społeczności, a także godne reprezentowanie szkoły w roku szkolnym
2019/2020.

Strzegom – Goczałków
Literacko
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie decyzją jury
Dolnośląskiego Konkursu Literackiego "W kilku strofach o … Ekologii" zostali laureatami w kategorii wiekowej 13-15 lat. Celem
przedsięwzięcia było kształtowanie postaw proekologicznych,
popularyzowanie poprawności i kultury rodzimego języka, zachęcanie do wyrażania uczuć i myśli słowem pisanym. W poetyckich
zmaganiach pierwsze miejsce zajął Aleksander Kluj - autor wiersza
"Plastik nasz wróg", natomiast nagroda za zajęcie drugiego miejsca powędrowała do Mikołaja Ślempa za wiersz "Manifest młodego ekologa".

Świdnica
Rajd rowerowy - zapisy
Rozpoczęły się zapisy chętnych do udziału w rajdzie rowerowym,
który zaplanowano na niedzielę, 20 września. Odbędzie się on w
ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Organizatorami wydarzenia są Urząd Miejski w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”. Zapisy potrwają do wtorku, 15
września.

Jaworzyna Śląska
Zakaz do lasu
Teren Leśnictwa Grochotów objęty został czasowym zakazem
wstępu do lasu. W związku ze znacznymi uszkodzeniami drzewostanów, powstałych w wyniku silnych wiatrów i nawałnicy, która
przeszła przez teren gminy 5 września, nadleśniczy wydał decyzję zakazującą wstępu do lasu obowiązującą do dnia 30 września
2020 r.

Żarów
Żarowskie Biegi

REKLAMA
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Rejestracja zawodników na biegi, które odbędą się 4 października,
potrwa do 14 września do godz. 12:00. Ze względu na obostrzenia
spowodowane sytuacją epidemiologiczną w Polsce, na bieg można zapisać się tylko drogą on-line, za pośrednictwem portalu datasport.pl. Opłata startowa wynosi 40 zł. Organizator wprowadza
limity uczestników na dystansie głównym – 10 km, oraz biegu
towarzyszącym – 5 km. W obu przypadkach będzie mogło wziąć
udział maksymalnie 150 zawodników. Z uwagi na obostrzenia, w
dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania się na bieg.

Wałbrzych
Zmodernizowana ulica
Zakończyła się modernizacja części ulicy Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Remont obejmował 840 m drogi od skrzyżowania z ul.
Wylotową, w kierunku wyjazdu z miasta. Zrealizowany został we
współpracy z Kopalnią Surowców Skalnych Bartnica, która przekazała na to zadanie 2450 ton masy bitumicznej.

Głuszyca
Czytali BALLADYNĘ
Nieco inaczej, niż w poprzednich latach, bo bez udziału publiczności, ale z transmisją online, aktorzy z Głuszyckiej Grupy Teatralnej „Po godzinach” odczytali „Balladynę” Juliusza Słowackiego w
ramach Narodowego Czytania 2020. Tekst oryginalny przedstawiony był w adaptacji sztuki „Malinowa Ballada”, a aktorów przygotował Robert Delegiewicz. Przypominamy, że Patronat Honorowy nad ogólnopolską akcją „Narodowe Czytanie” objęła Para
Prezydencka.

4 Wydarzenia
Pod powierzchnią
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Samorząd - dlaczego go potrzebujemy? Zacznijmy od początku.

MAŁGORZATA
SZPARA

Jestem teraz w miejscu na
skraju mapy, w którym można
przez chwilę nigdzie nie należeć. Co za ulga. Wystarczą niespełna dwa centymetry, aby to
co mieści się w 6 literach układających się w znajomą nazwę
przestało w ogóle istnieć. Tutaj
nie ma się granic, ani większego
znaczenia. Jestem w miejscu, w
którym nie istnieją kalendarze.
Porom roku sekunduje najstarsza ze wszystkich matek. Jesień
to rykowisko schodzących z lasów w doliny jeleni, zimę zwiastują watahy wilków, których
godowe wycie budzi popłoch
wśród wiejskich psów, ujadających ze strachu długo w noc.
O nadejściu świtu nie decyduje
alert w telefonie, tylko pianie
dumnego koguta w kurniku
za oknem. Władca czasu stroszy swoje kolorowe piórka nie
znosząc sprzeciwu. Pogodę na
jutro wyczytuje się z gwiazd,
których można niemalże dotknąć. Układają się w alfabety
znaczeń czytelne tylko dla miejscowych. To miejsce nie istnieje
na mapach zasięgów żadnej
telefonii. Po kilku godzinach
uczucia paniki spowodowanej
milczeniem świata, zapada się
w kojącą ciszę, utkaną grubo
kolorową włóczką, niczym kilim miejscowych gospodyń. O
pierwszeństwie na drodze decydują stada owiec lub spacerujące niespiesznie pomiędzy
pastwiskami krowy, o brązowych puchatych ciałach, które
wpatrują się w przejeżdżające
z rzadka samochody bez krzty
zainteresowania. Żmije o językach plugawych, podchodzące zbyt blisko domostw wita
się i żegna jednym gestem, bo
widłami. Czas płynie pomiędzy
kroplami deszczu, gęstymi kożuchami mleka, o którym zapomniały wszelkie technologie,
pomiędzy dobrem i złem, które
na powrót tak proste są w swojej istocie. Między policzonymi
już oddechami. Przez ziemię
tutaj przelało się morze niewinnej krwi. O jej tajemnicach szumią pobliskie lasy zrodzone na
cmentarzyskach.
Jak dobrze jest czasem zatrzymać się, nigdzie się nie spieszyć, niczego nie musieć. Rozmawiać tylko z tymi, z którymi
chce się prawdziwie rozmawiać. Rozpiąć guzik munduru,
ten przy samej szyi. Posłuchać
siebie. Pozwolić sobie przypomnieć, o tym życiu w środku
zmęczonego ciała, które wymknęło się na chwilkę pozorom
codzienności. Co za ulga.
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W naszym najbliższym otoczeniu niezbędne są
zmiany. Może to być naprawa chodnika, ukwiecenie podwórka, remont szkoły, czy lepszy dostęp do
wydarzeń kulturalnych. Kto nie lepiej podejmie się
tych działań, jak nie wspólnota lokalna? To właśnie
rola samorządu lokalnego.
Decydowanie o sobie samych
Samorząd to innymi słowy wspólnota osób, które
chcą decydować o sobie i o swoim najbliższym otoczeniu w sposób niezależny. Wyobraźcie sobie jak
trudno byłoby przeprowadzić jakiekolwiek zmiany
jeśli wszystkie, nawet najmniejsze decyzje, podejmowane byłyby centralnie, przez państwo. Dlatego właśnie powstały samorządy – aby szybko i sprawnie móc
kształtować miejsce, w którym mieszkamy i jego okolicę. A także odpowiadać za sprawy, które dotyczą nas
bezpośrednio. W końcu nikomu nie zależy bardziej na
zmianach niż osobom, których one dotyczą. Mieszkańcom danego miasta, sąsiadom, naszej wspólnocie.

Odpowiedzialność i sprawne działanie
Jeśli mówimy o samorządzie to ten, który jest
najbliżej nas i obejmuje gminy i powiaty to samorząd
lokalny. W przypadku miast, reprezentantami społeczności są Radni oraz Prezydent, wybierani w wyborach
samorządowych. Naszym zadaniem jest zaspokajanie
podstawowych i pierwszych potrzeb mieszkańców,
czyli innymi słowy poprawianie jakości ich otoczenia.
Piszę „naszym”, bo sam zasiadam w Radzie Miasta Wałbrzych i na co dzień zajmuję się sprawami mieszkańców. Działanie samorządu ma być szybkie i sprawne,
bo po prostu jesteśmy najbliżej.
Zasięg samorządu
W przypadku wsi i mniejszych miast przedstawicielami samorządu są wójt oraz burmistrz. Natomiast,
poszerzając zasięg działania, możemy już mówić o organach samorządu powiatowego, takich jak starosta
i zarząd powiatu. Tu zapadają już decyzje dotyczące
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa – wszystkie te,
które przekraczają możliwości gmin, zwłaszcza tych
mniejszych. Najszerzej działa samorząd regionalny, na
którego czele stoi marszałek województwa. Samorząd
ten decyduje już o całym regionie, w tym dysponuje
środkami z funduszy europejskich i decyduje o inwestycjach. To organ niezależny od wojewody, który jest
przedstawicielem administracji rządowej.
W kolejnym artykule opowiem więcej o zadaniach,
jakie samorządy realizują na co dzień. Przybliżę również to, w jaki sposób ja pracuję jako radny i na jaką
pomoc mogą liczyć mieszkańcy.

Fundusz Toyoty – NOWY START
7 września ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Fundusz Toyoty - „Dobre pomysły zmieniają nasz
świat”, w którym organizacje mogą otrzymać granty
do 20 tysięcy złotych na
realizację projektów małej
rewitalizacji.
Przypominamy, że Fundusz
Toyoty stworzony przez fabrykę
Toyoty co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty, które
zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane z obszarami
priorytetowymi firmy, którymi
są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na
drogach oraz poprawa mobilności czy też swoboda poruszania
się. - W tym roku podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu zasięgu Funduszu Toyoty z obecnego powiatu wałbrzyskiego do aglomeracji
wałbrzyskiej oraz o wprowadzeniu funduszu na terenie powiatu
oławskiego, na którego obszarze, w Jelczu-Laskowicach, funkcjonuje nasza druga fabryka.
Oznacza to, że oprócz powiatu
wałbrzyskiego także organizacje
non-profit z takich miejscowości
jak: Kamienna Góra, Lubawka,
Nowa Ruda, Świebodzice, Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów oraz Oława, Jelcz-laskowice i Domaniów będą mogły

wziąć udział Funduszu Toyoty
– podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak. - W Funduszu Toyoty nie chodzi tylko i
wyłącznie o pieniądze. Dla nas
to przede wszystkim budowanie
silnych partnerstw złożonych z
firm, instytucji, organizacji oraz
poszczególnych mieszkańców
działających wspólnie na rzecz
lokalnej społeczności – dodaje
prezes fabryki Toyoty. W przygotowaniu i realizacji projektów
organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury
krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w
Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół
im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji
Europejskiej pełni rolę koordynatora Funduszu a fabryka Toyoty w
Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach
finansuje najlepsze pomysły. W
konkursie mogą wystartować
organizacje non-profit, czyli jednostki nie nastawione na osiąganie zysku takie jak fundacje,
stowarzyszenia, szkoły, wyższe
uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. Maksymalna
kwota wsparcia projektu wynosi
20.000 zł, natomiast całkowita
pula środków do rozdysponowania to aż 100.000 zł dla projektów
realizowanych w aglomeracji
wałbrzyskiej oraz 60.000 zł dla

projektów z powiatu oławskiego.
Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane pomiędzy
marcem a październikiem 2021.
Część z nich powstanie dzięki
dodatkowemu wsparciu ze strony partnerów – firm, które w zamian za możliwość poznania unikalnego systemu produkcyjnego
Toyoty przekazują środki na cele
funduszu. Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa
w październiku Toyota wznawia
powiązany z działalnością funduszu program wizyt dla firm.
We wtorek 15 września w siedzibie Zespołu Szkół Nr 5 przy ul
Ogrodowej w Wałbrzychu oraz
w środę 16 września na terenie
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach o
godz. 12:00 odbędzie się spotkanie dla organizacji zainteresowanych składaniem wniosków do
Funduszu Toyoty. Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z
zasadami ubiegania się o dotację
oraz projektami zrealizowanymi
w poprzednich edycjach konkursu grantowego. Wniosek należy
złożyć do 31 października.
TMMP/Red.
Źródło zdjęcia: TMMP
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Przeglądając
informacje
prasowe, zatrzymałam wzrok
na tytule, który informował,
że ekologia jest modą a przede wszystkim młodzi ludzie
traktują ją powierzchownie.
Zrezygnowałam z czytania samego artykułu – nie zaskoczył
mnie. Jeżeli ogromny natłok
informacji, które przetwarzamy (te chciane i niechciane),
wymaga od nas stałej sprawności intelektualnej i wzmożonej uwagi, to nie ma co się
dziwić, że nie zgłębiamy tych
informacji. Dlaczego miałoby
być inaczej z ekologią, kwestiami ochrony bioróżnorodności czy kryzysem klimatycznym?
Zamiast koncentrować się
na tym, że młodzież nie chce
(bądź nie potrafi) analizować
konkretnych zagadnień, z którymi się identyfikuje, może
powinniśmy spojrzeć szerzej?
Czy można na serio mieć na
uwadze dobrostan zwierząt,
ignorując jakość relacji międzyludzkich? Czy możemy myśleć o prawie do życia w czystym środowisku, oddychania
czystym powietrzem jednocześnie nie uznając, że prawo
powinno być takie same dla
wszystkich? Pójdźmy dalej
tym tropem. Nie zapominajmy
o kontekście historycznym.
Zmiany klimatyczne najbardziej dotkną te obszary globu,
które wcześniej doświadczyły
kolonizacji. Czy zatem można
mówić o powstrzymywaniu
kryzysu klimatycznego bez
uwzględniania
sprawiedliwej społecznie transformacji,
na przykład energetycznej?
Spójrzmy na konflikt w Syrii,
który poprzedziły lata suszy,
a te nie pozostały bez wpływu
na nastroje społeczne.
Nie oczekujmy, że nagle
młodzież „załatwi” problem,
który narasta od wieków. Nie
oczekujmy, że traktowanie na
serio ekologii nie będzie wiązało się z głębszą refleksją o całym systemie gospodarczym i
społecznym, i że nie wiąże się
to z polityką na szczeblu międzynarodowym. Jak to mawia
mój znajomy: „dobrze już było
i trzeba się z tym pogodzić”.

Województwo
Dolnośląskie

Wiadomości z regionu

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uczniowie dolnośląskich szkół kształcenia
zawodowego otrzymają stypendia!
Nawet 1800 uczniów
szkół zawodowych na Dolnym Śląsku może otrzymać
stypendia warte w sumie
niemal 10 milionów złotych.
Projekt wsparcia stypendialnego będzie finansowany z budżetu województwa,
budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystko po to,
by promować kształcenie
zawodowe w regionie.

- Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocną pozycję na starcie
zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe, dlatego systematycznie wspieramy
te placówki i ich uczniów. Jestem
przekonany, że nasz program stypendialny pomoże podnosić kwalifikacje i będzie dodatkowo promował szkolnictwo zawodowe
- wyjaśnia wicemarszałek Marcin
Krzyżanowski.

O stypendium mogą ubiegać
się uczniowie z odpowiednio
wysoką średnią ocen, uczęszczający do branżowych szkół I
i II stopnia, szkół policealnych
dla młodzieży i techników. Najlepsi otrzymają wsparcie w wysokości 450 złotych miesięcznie
przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo zainteresowani będą mogli uczestniczyć w specjalnych
„Warsztatach dla stypendystów”
organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zajęcia mają
na celu podniesienie kluczowych kwalifikacji zawodowych
uczniów.

Celem pomocy stypendialnej
jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego,
oferowanego przez dolnośląskie
szkoły. Wsparcie dla uczniów
ma z jednej strony zachęcać do
nauki, ale też umacniać pozycję
wykwalifikowanych absolwentów szkół na rynku pracy.
- Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych.
O stypendium mogą ubiegać się
uczniowie szkół prowadzących
kształcenie zawodowe dla mło-

dzieży na terenie województwa
dolnośląskiego, którzy osiągnęli
wysokie wyniki w nauce. Wnioski przyjmowane będą do końca
września– dodaje marszałek Ce-

zary Przybylski z Bezpartyjnych
Samorządowców.
Projekt realizowany będzie w
latach 2020/2021, 2021/2022 i
2022/2023. Szczegóły dotyczące

składania wniosków w ramach
Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dostępne
są na stronie internetowej centrumzamek.pl

Dolnośląski Delfinek w Szczawnie-Zdroju już otwarty!
Kolejna kryta pływalnia została wybudowana w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”, zainicjowanego przez samorząd województwa. Od połowy
września z nowego basenu będą mogli korzystać uczniowie oraz mieszkańcy Szczawna-Zdroju. W uroczystym otwarciu obiektu wziął udział Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
To już siódma kryta pływalnia,
która powstała w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek”. Otwarty
basen jest częścią nowoczesnego

kompleksu szkolno-sportowego,
powstającego przy ul. Słonecznej
w Szczawnie-Zdroju. Z nowego
basenu korzystać będą przede

wszystkim przedszkolaki oraz
młodzież szkolna. Wartość inwestycji wyniosła prawie 9 mln
zł, z czego 1,25 mln pochodzi z

budżetu województwa dolnośląskiego.
− Nowe pływalnie, budowane
przy wsparciu finansowym samorządu województwa, pozwolą na
prowadzenie profesjonalnej nauki
pływania dzieci i młodzieży. Liczę
na to, że Delfinki zachęcą także
pozostałych mieszkańców gminy
do aktywnego spędzania wolnego
czasu – mówi marszałek Cezary
Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.
Tak jak wszystkie pływalnie
budowane w ramach programu,
Delfinek w Szczawnie-Zdroju ma
nieckę basenową o wymiarach
16,67m x 8,5m i głębokości od
0,9m do 1,35 m z czterema torami pływackimi o szerokości 2m
każdy. Niecka została zaprojektowana tak, aby w jednym czasie
mogła z niej korzystać cała klasa,
a więc grupa do 30 osób. W godzinach popołudniowych, a także w weekendy, ferie i wakacje
pływalnia udostępniona będzie
dla wszystkich mieszkańców oraz
kuracjuszy. Szczawieński Delfinek

wyposażony jest również w brodzik dla dzieci, jacuzzi, saunę oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe.
- Cieszę się, że w Szczawnie-Zdroju powstaje najnowocześniejszy w regionie kompleks edukacyjno-sportowy. Hala Sportowa,
boisko, basen, a za chwilę także
budowana szkoła będą wizytówką Szczawna-Zdroju. Korzystać z
nich będzie mogła nie tylko lokalna młodzież, ale każdy zainteresowany – zaznacza wicemarszałek
Grzegorz Macko.
Na Dolnym Śląsku działa już
siedem pływalni wybudowanych
w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”. Oprócz Szczawna-Zdroju pływalnie powstały również w Głuszycy, Strzegomiu,
Chocianowie, Górze, Twardogórze oraz Kątach Wrocławskich.
W ramach programu do końca
2022 roku powstaną jeszcze dwie
kryte pływalnie - w Gromadce i
Żmigrodzie. W sumie Samorząd
Województwa Dolnośląskiego
przeznaczył na realizację projektu 11,25 mln zł.
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Cmentarz żołnierzy
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Chip w mózgu
To już nie wymysły scenarzystów science fiction, futurystyczny film czy gdybanie marzycieli. Podłączenie chipa z interfejsem do mózgu powoli staje się namacalnym faktem.
Wszystko za sprawą miliardera, producenta elektrycznego samochodu Tesla, o którym pisaliśmy już dwukrotnie w temacie tygodnia.
Ludzki mózg
Nie trzeba być chyba zbyt
wielkim geniuszem, żeby śmiało
stwierdzić, że mózg jest jednym
z kluczowych narządów w naszym ciele, w dodatku o bardzo
skomplikowanej budowie. Mózgowie, czyli pień mózgu, mózg,
móżdżek, a także rdzeń kręgowy,
tworzą ośrodkowy układ nerwowy. Najważniejsze jest to, że
mózg kontroluje przebieg wielu
procesów życiowych, między innymi czynności serca czy oddychanie. Zanim rozpoczniemy wykonywanie jakiejś czynność, w
mózgowiu dochodzi do aktywowania różnych ośrodków. Nasze
mózgi różnią się pod względem
parametrów - przede wszystkim
masy i objętości. Średnia masa
ludzkiego mózgu to od 1200 do
1400 gramów. Warto zauważyć,
że objętość organu powiązana
jest z naszą płcią. Żeński jest trochę mniejszy, ponieważ ma 1100
centymetrów sześciennych, a
męski 1250 centymetrów sześciennych. Zdobywanie i zapamiętywanie nowych informacji
powoduje, że mózg pracuje lepiej. Badacze podkreślają, że zagadki logiczne czy czytanie książek również korzystnie wpływają
na rozwój. Okazuje się także, że
ważnym aspektem dla sprawności naszego umysłu jest dieta,
nawodnienie czy stosowna ilość
snu. Ludzki mózg jest aktywny
przez cały czas, nawet kiedy śpimy.
Budowa mózgowia
W terminologii medycznej
jako mózg określa się największą
część całego mózgowia, którą
stanowią dwie półkule mózgowe. Oddzielone są one od siebie
szczeliną podłużną. Nie oznacza
to jednak, że półkule mózgowe pozostają bez kontaktu ze

sobą – połączenie pomiędzy
nimi zapewniają włókna nerwowe zlokalizowane w spoidle
wielkim. Teoretycznie, na pierwszy rzut oka, półkule mózgowe
są zbudowane symetrycznie,
jednakże funkcjonalnie u ludzi
typowo dominuje jedna z półkul
mózgu. Zewnętrzną część półkul
mózgu stanowi kora mózgu zbudowana z istoty szarej, w której
zlokalizowane są ciała komórek
nerwowych (neuronów). Pod
istotą szarą mieści się z kolei istota biała, składająca się z włókien
(aksonów) komórek nerwowych.
Historia interfejsu
Interfejs mózg–komputer z
angielskiego
brain-computer
interface, BCI, to interfejs pozwalający na bezpośrednią komunikację między mózgiem a
odpowiednim urządzeniem zewnętrznym. Historia interfejsów
mózg-komputer rozpoczyna się
od odkrycia przez Hansa Bergera aktywności elektrycznej w
mózgu człowieka oraz rozwoju elektroencefalografii. Już w
1924 roku Berger był pierwszym,
który zarejestrował aktywność
ludzkiego mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG).
Pierwsze urządzenie stworzone
przez naukowca było niezwykle
proste. Berger umieszczał srebrne przewody pod czaszkami
pacjentów. Przewody te zostały
później zastąpione przez srebrne folie umieszczone na czaszce
pacjenta pod gumowymi bandażami. Te czujniki Berger łączył
z elektrometrem Lippmanna,
lecz jego badania nieodmiennie
kończyły się niepowodzeniem.
Bardziej wyrafinowane urządzenia, takie jak galwanometr Siemensa z podwójną cewką, który
pokazywał napięcie elektryczne
rzędu jednej tysięcznej volta,
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doprowadziły do sukcesu. Kilka
lat temu pojawiły się pierwsze
informacje na temat tego, że
Naukowcy z California Institute
of Technology stworzyli sondę-robota, która ma działać jak interfejs pomiędzy ludzkim mózgiem a komputerem. Urządzenie
miało odczytywać, a być może i
REKLAMA

www.30minut.pl
modyfikować fale mózgowe,
umieszczając małe elektrody w
tkance nerwowej i łącząc się z
pojedynczymi neuronami.
Elon Musk i Neuralink
Czym jest Neuralink? W dużym uproszczeniu to chip łączący mózg z komputerem za
pomocą specjalnego interfejsu.
Urządzenie będzie wszczepiane
pod ludzką czaszką i ma łączyć
się z komórkami mózgowymi za pomocą 1024 malutkich
elektrod. Przy użyciu technologii Bluetooth będzie łączyć
się z komputerem. Firma szuka
innej technologii radiowej, aby
znacząco zwiększyć przesył danych. Bateria urządzenia ma
starczyć na cały dzień. Natomiast ładowanie ma odbywać
się bezprzewodowo przez skórę. Zainstalowanie implantu
wymagać będzie wywiercenia
otworu w czaszce. Zdając sobie
sprawę ze stopnia komplikacji
procesu, startup Elona Muska
buduje specjalnego robota, zaprojektowanego na potrzeby
całego procesu chirurgicznego.
A ten uwzględnia otwarcie skóry
głowy, usunięcie części czaszki,
następnie włożenia setek "nitkowatych" elektrod wraz z chipem i ostateczne zamknięcie
nacięcia. Musk dodał, że robot
ma omijać naczynia krwionośne,
aby uniknąć krwawienia. Ponadto autorzy projektu twierdzą,
że tego typu urządzenia mają

mieć liczne zastosowania. Mogą
pomagać osobom sparaliżowanym, które - sterując komputerem - będą mogły komunikować się z otoczeniem. W długiej
perspektywie możliwe będzie
przywracanie pełnej władzy nad
ciałem sparaliżowanym osobom.
Według Elona Muska możliwe
będzie podniesienie intelektualnych możliwości człowieka.
Musk ostrzega przed sztuczną
inteligencją, która według niego może przerosnąć człowieka i
być dla ludzkości zagrożeniem.
Rozwiązanie problemu miałoby
polegać na tym, że ludzie sami
podłączą się do komputerów,
aby za nimi nadążyć. Pozostaje
pytanie, czy za kilka lat obudzimy się w świecie rodem z filmów
Matrix czy Elizjum? Czy jesteśmy
świadkami narodzin nowej cywilizacji?
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://www.poradnikzdrowie.pl/
https://www.medonet.pl/
https://gadzetomania.pl/
https://www.forbes.pl/
https://newsbook.pl/
https://www.komputerswiat.pl/
https://www.rmfclassic.pl/
https://innpoland.pl/
https://geex.x-kom.pl/
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Wysokie Czytanie
„Balladyna na szczycie” to
pomysł Biblioteki+Centrum
Kultury w Czarny Borze na
tegoroczną edycję Narodowego Czytania - akcji promującej klasykę polskiej literatury, której już od 2012 r.
patronuje para prezydencka.
Właśnie tak w minioną sobotę
na górę Trójgarb (778 m n.p.m.)
turystów przyciągnęła nie tylko
wieża widokowa, ale również...
„Balladyna”. Przypominamy, że
w minionych edycjach miłośnicy literatury w całej Polsce czytali wspólnie m.in. fragmenty
„Trylogii” i „Quo Vadis” Henryka
Sienkiewicza, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, fragmenty
„Lalki” Bolesława Prusa. W roku
2020 wybór padł na „Balladynę”
Juliusza Słowackiego. Na mapie
Narodowego Czytania nie moREKLAMA

gło zabraknąć Gminy Czarny Bór.
Wydarzenie zorganizowano jednak nie w bibliotece, a na górze
Trójgarb.
Na szczycie na turystów i miłośników literatury czekały malinowe przysmaki oraz cytaty
z „Balladyny”. Czytali zarówno
organizatorzy, jak również sami
turyści (odczytanie fragmentu
lektury było bowiem „biletem
wstępu” na wieżę widokową).
Dla najmłodszych zdobywców

Trójgarbu przygotowano pełne
quizów i zagadek podchody dotyczące oczywiście „Balladyny”.
Kto nie był, niech żałuje, bo można zaryzykować stwierdzenie, że
było to najwyżej zlokalizowane
Narodowe Czytanie w naszym
regionie. Pomysłodawcy, czyli
Gmina Czarny Bór, Biblioteka +
Centrum Kultury w Czarnym Borze - już dziś zapraszają na przyszłoroczne Narodowe Czytanie,
podczas którego wybrzmi „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej.
KB/Red.
Źródło zdjęcia: B+CK
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Europejski Kongres
Gospodarczy
2-4 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył
się Europejski Kongres Gospodarczy, w którym miałem
okazję uczestniczyć. Kongres
to największe wydarzenie
gospodarcze Europy Centralnej. Liczne grono zaproszonych gości tworzyli ludzie
biznesu, unijni komisarze,
eksperci z różnych dziedzin,
politycy oraz bardzo szeroka
reprezentacja małych, średnich, dużych przedsiębiorstw
i korporacji z różnych branż z
kraju i Europy, a także instytucji zaangażowanych na rzecz
rozwoju Polski. Główne cykle
dyskusyjne zostały podzielone pod kątem połączenia
rozwoju gospodarczego i nowych technologii. Obejmowały one zagadnienia: Europa
przyszłości, Zielony Ład, walka
z recesją, transformacja energetyczna i gospodarka ery
cyfrowej. Podzielone zostały
na mniejsze bloki tematyczne takie jak: cyfryzacja, nowe
technologie, energia i klimat,

rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport i mobilność,
przemysł, miasto, metropolia,
region, rynek nieruchomości,
edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł
spożywczy, rynek i marketing, finanse, społeczeństwo
– ekonomia, ochrona zdrowia.
Dzięki podziałowi na mniejsze
bloki Kongres stanowił świetną okazję do wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o
polskiej, europejskiej, a także
światowej gospodarce. Było
to szerokie forum dyskusyjne
o jej ekonomicznych, społecznych i technologicznych
uwarunkowaniach rozwoju.
Gościem specjalnym Kongresu był Premier Mateusz Morawiecki, który na spotkaniu
z przedsiębiorcami, odpowiadając na ich pytania, poruszył
kwestie: pandemii i obecnego
stanu polskiej gospodarki,
pomocy dla branży hotelarskiej, gastronomicznej, kulturalno-rozrywkowej i obniżki
podatku VAT na niektóre produkty, wsparcia cyfryzacji gospodarki oraz niższego kosztu
zakupu przez Polskę ropy i
gazu, stanowiącego element
wzrostu PKB. Po zakończonym Kongresie i spotkaniach
w kuluarach patrzę z pewną
dozą optymizmu w przyszłość. Stopniowo następuje
poprawa czynników ekonomicznych a wśród obecnych
przedsiębiorców - pomimo
wciąż odczuwanych pandemicznych skutków kryzysu,
widać poprawę nastrojów.
Uważam to za dobry prognostyk odzwierciedlający spodziewane odbicie w polskiej
gospodarce.
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Studio Espresso gościło w Gościńcu Solickim w Szczawnie-Zdroju

z Bartłomiejem Grzegorczykiem

Wiceprezesem Invest-Park Development sp. z o.o., ekonomistą, autorem kolumny Gospodarka PLUS
w Tygodniku 30 Minut
Zanim zaczniemy rozmawiać
o sprawach gospodarczych, to
powiedzmy, że największą twoją
pasją jest...?
Oczywiście kolarstwo. Zacząłem jeździć dosyć niedawno, bo po
studiach, czyli kilkanaście lat temu.
Kolarstwo daje duże poczucie
swobody, dużo wolności. To dobra
forma spędzenia aktywnie czasu,
to człowieka motywuje, dodaje
wiatru w żagle. Polecam każdemu
- zarówno kolarstwo rekreacyjne,
jak i amatorskie ściganie.
Właśnie - twoje kolarstwo jest
amatorskim ściganiem. Jak to wygląda na Dolnym Śląsku?
Jeżeli chodzi o ściganie, to jest
to ściganie kompletnie amatorskie. Żeby wejść na wyższy poziom,
trzeba kolarstwu poświęcić wiele
godzin, wiele czasu i trenować od
najmłodszych lat. Jeżeli chodzi o
ściganie typowo amatorskie, to
jest to dla frajdy, dla zabawy. Jest
bardzo dużo rajdów i wyścigów na
terenie Dolnego Śląska, między innymi VIA Dolny Śląsk, w zależności
od tego, kto jakie ma predyspozycje, czy chce jeździć na szosie, czy
na rowerze górskim. Każdy może
sobie coś wybrać odpowiednio do
swoich umiejętności, czasu, a także predyspozycji.
Jak z inwestycją w sprzęt?
No... (śmiech) inwestycje w
sprzęt są mocno kapitałochłonne.
Biorąc pod uwagę sprzęt obecny
na rowerach, na których jeździmy,
to jest to sprzęt przede wszystkim
karbonowy, koła są karbonowe i
wymagają często serwisowania.
Mogę polecić jeden z serwisów
mojego zaprzyjaźnionego kolegi
– Mariusza, który zawsze służy mi
pomocą. Sprzęt jest dosyć drogi.
Jeżeli jednak dobrze się zainwestuje - to służy na długie lata. Oczy-

wiście można jeździć na słabszym
sprzęcie, w zależności od portfela
i zasobności, można dobrać to sobie do własnego zapotrzebowania.
Przejdźmy zatem do gazety i
komentarzy o gospodarce w Tygodniku 30 minut. O czym możemy najczęściej przeczytać?
Zachęcamy przede wszystkim
do „wygoglowania” Gospodarki
PLUS Bartłomiej Grzegorczyk, a
także Tygodnika 30 minut. Ostatnio sprawdzałem - jesteśmy razem
już ponad pięćdziesiąt tygodni.
Czyli pięćdziesiąt artykułów na
różne tematy, trochę polityki, trochę gospodarki, trochę ekonomii,
lokalnej gospodarki, krajowej gospodarki. Myślę, że każdy kto chce
w syntetyczny sposób uzyskać najaktualniejsze informacje, znajdzie
je tam. Publikuję również różne
porady, więc zachęcam do lektury.
Śledzisz na bieżąco sprawy
związane z koronawirusem. Jak
myślisz, będzie druga fala? Obecne wsparcie, które otrzymały
podmioty gospodarcze, przyniosło efekty?
Pierwsza fala już za nami, nie
jestem epidemiologiem czy lekarzem, ale być może będzie druga
fala. Myślę, że nie będzie takiego
"lock down'u" jaki był w pierwszym kwartale tego roku. Odbiło
się to negatywnie na całej gospodarce. Nie tylko krajowej, ale również europejskiej. Aktualnie mamy
najwyższą stopę bezrobocia od
kilkunastu miesięcy. Wiele firm
musiało rozwiązać umowy o pracę
z pracownikami. Te etaty są powolutku przywracane, w miarę jak jest
odmrażana gospodarka. Jak produkcja wchodziła na odpowiednie obroty, to pracownicy wracali
do pracy. Wypracował się również
nowy model – pracy zdalnej, która

do tej pory nie miała miejsca. Okazuje się, że przedsiębiorstwa mogą
pracować, jeżeli pracownik jest w
domu i świadczy swoją pracę poprzez komputer i pracę zdalną. My
jako spółka też przygotowaliśmy
w ramach tarczy antykryzysowej,
program pomocowy dla naszych
przedsiębiorców, dla naszych najemców. Wyszliśmy do nich z bonifikatą, jeżeli chodzi o upusty czynszowe. Staraliśmy się im pomóc.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna też przygotowała całą
tarczę antykryzysową. Uważam, że
my jako naród i gospodarka kraju
przeszliśmy przez tą epidemię barREKLAMA
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dzo odpowiedzialnie. Wymagało
to oczywiście dużego wysiłku finansowego i zaangażowania - nie
tylko po stronie finansowej i różnych organizacji czy szeregu wolontariuszy, którzy pracowali na to,
żebyśmy czuli się bezpiecznie. Jak
będzie w przyszłości? Ciężko mi
określić, ale uważam, że nie będzie
takiego "zamknięcia", jakie miało
miejsce wcześniej.
Dziękuję za rozmowę.

pozyskiwanie środków europejskich. Jakie podmioty mogą znaleźć miejsce w ramach Inkubatora
Przedsiębiorczości, który spółka
buduje? Bartłomiej opowiada
również o inwestycjach w zieloną
energię. Zeskanuj kod i zobacz pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad

W dalszej części wywiadu nasz
gość opowiada o swojej działalności w spółce Invest-Park Development, w której odpowiada za
R0424/20
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Nowa biblioteka na Nowym Mieście
Na Nowym Mieście w Wałbrzychu powstaje nowoczesna
biblioteka. W budynku przy ul.
Piłsudskiego 51 – 53 na powierzchni 357 m2 znajdzie się
wypożyczalnia dla dorosłych,
czytelnia czasopism o charakterze klubowym oraz stanowiska do pracy przy komputerze.
Utworzona zostanie również
specjalna sala, w której organizowane będą spotkania autorskie, projekcje, czy prezentacje.
Będzie to też miejsce spotkań z
władzami miasta i aktywistami
dzielnicy. Dla najmłodszych czytelników wydzielony zostanie
oddział dziecięcy ze specjalną
strefą zabaw. Powstanie też wyjątkowy, skierowany do maluchów, pierwszy w naszym mieście Pokój Bajek.

Obecnie jest to jeszcze tzw.
„plac budowy”, który w czerwcu
przyszłego roku ma przekształ-

cić się w bardzo nowoczesną bibliotekę.
AWS

Uroczystość otwarcia nowego komisariatu policji
Nowa siedziba na styku dzielnicy Podzamcze i Szczawna-Zdrój

REKLAMA
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jest połączeniem dwóch komisariatów – komisariatu nr 1 przy ul.

Wrocławskiej oraz komisariatu
nr 5 przy ul. Andersa w Wałbrzychu. Połączona jednostka obejmie swoim zasięgiem zarówno
wałbrzyskie dzielnice Podzamcze, Piaskowa Góra, Poniatów,
Lubiechów, Książ i Biały Kamień
jak i gminę Szczawno-Zdrój oraz
miejscowości wchodzące w skład
gminy Stare Bogaczowice oraz
Nowy i Stary Julianów.
PAS
Foto: Policja Wałbrzych

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Mózg, mózgowie – jak wyjaśnia to pojęcie Encyklopedia
PWN – jest to encephalon, u kręgowców największe skupisko
komórek nerwowych (neuron)
stanowiące zespół najwyższych
ośrodków czuciowych, kojarzeniowych i ruchowych, tworzące
z rdzeniem kręgowym ośrodkowy układ nerwowy; m. jest położony w mózgoczaszce. Mózg
rozwija się z 3 pęcherzyków
pierwotnych: przodomózgowia,
śródmózgowia i tyłomózgowia,
z których powstaje 5 pęcherzyków wtórnych, będących
związkami 5 części mózgu: kresomózgowia, międzymózgowia, śródmózgowia, móżdżku
(u ssaków łożyskowych — także
mostu) i rdzenia przedłużonego
(przechodzącego w rdzeń kręgowy). Wewnątrz mózgu znajduje się układ komór mózgowych, powierzchnię pokrywają

opony mózgowo-rdzeniowe.
Więcej nie muszę się rozwodzić
nad tym pojęciem, ponieważ
zagadnienie to w miarę wyczerpująco opisujemy w dzisiejszym
Temacie Tygodnia. Ale w tym
tekście poruszamy kwestię, która staje się powoli najważniejszą
kwestią cywilizacyjną. Piszemy
o tym, jak Elon Musk zaprezentował chipa o nazwie Neuralink.
Urządzenie to chce wszczepić
ludziom. Testy na zwierzętach
już miały miejsce. Teraz zespół
naukowców z firmy Muska poszukuje ludzi do przeprowadzenia testów. Według miliardera,
chip pomoże w walkach z chorobami, takimi jak Alzheimer
czy Parkinson, a także w przyszłości pozwoli osobom sparaliżowanym powrócić to pewnej sprawności. Chip ma także
gromadzić i przesyłać dane,
pozwoli również na sterowanie
bezpośrednio z mózgu komputerami czy robotami. Zdaniem
miliardera to kolejny etap na
drodze rozwoju ludzkości, który
ma również być odpowiedzią
na rozwój sztucznej inteligencji, która może być zagrożeniem
dla ludzkości. I tu się pojawia
pytanie – Quo Vadis, człowieku?
Czy przypadkiem nie w kierunku „Hasta la vista”?
Redaktor Naczelny
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Co ćwierka w sieci...
Papież Franciszek
@Pontifex_pl
Dobro wspólne wymaga udziału wszystkich. Jeśli każdy wnosi w nie swój wkład
i jeśli nikt nie jest pominięty, możemy odnowić dobre relacje na poziomie wspólnotowym, krajowym i międzynarodowym, a także w harmonii ze środowiskiem.
#LaudatoSì
2:00 PM · 9 wrz 2020

Piątek, 11 września 2020
www.30minut.pl

WałbrzychMojeMiasto
@WałbrzychMM
Górale na Start to coś więcej niż wyścig. To widowisko! Już w najbliższą niedzielę
13.09 zapraszamy do Parku Jana III Sobieskiego na wyjątkową imprezę. Czołowi
europejscy zawodnicy #MTB z @MajaMTB
na czele zapewnią nam niezapomniane emocje. #Wałbrzych
10:36 AM · 8 wrz 2020

WroclawAirport
dolnośląska Policja
@DPolicja

Działania operacyjne wałbrzyskich policjantów pozwoliły na zatrzymanie nastolatka. Podejrzany wypłacał gotówkę z bankomatów na terenie miasta oraz powiatu wykorzystując metodę na tzw. „Blika”.
W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki

@WroclawAirport
Mamy świetne wieści. Terminal naszego lotniska jest ponownie otwarty dla
wszystkich. Jeśli planujecie przywieźć lub odebrać swoich bliskich, zapraszamy
na pyszną kawę w naszych kawiarniach i szybkie zakupy w sklepie Baltona. Do
zobaczenia. :)
10:17 PM · 8 wrz 2020

1:08 PM · 9 wrz 2020

Kancelaria Premiera
@PremierRP
Premier @MorawieckiM w #DomBiałoruski: Przekazujemy klucze do Domu Białoruskiego, do tej siedziby dla wolnych Białorusinów w Warszawie, by dbali by
ta walka o suwerenność, demokrację, zakończyła się sukcesem - to dar narodu
polskiego dla narodu białoruskiego.
10:31 AM · 9 wrz 2020

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE
Zarząd @WalbrzyskaSSE uczestniczy w @Economic_Forum_ - jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. @Economic_Forum_ to doskonałe
miejsce do dyskusji o aktualnej sytuacji ekonomicznej i społecznej. Dziękujemy
za inspirującą rozmowę Minister Rozwoju @JEmilewicz .
8:28 PM · 8 wrz 2020
REKLAMA

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
W Karpaczu trwa Forum Ekonomiczne / Economic Forum – największa w Europie
Środkowo-Wschodniej platforma spotkań, wymiany myśli i innowacyjnych idei w
dziedzinie gospodarki. Hasło przewodnie tegorocznego Forum brzmi „Europa po
pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota”.
10:15 AM · 9 wrz 2020

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

Pokonujemy dziś PUO Wiśniowa 4:0, a bohaterem meczu Łukasz Fiszer, zdobywca 2 goli i 1 asysty! Dla Czarnych trafiali również Marcin Betlej i Damian Sęk - brawo drużyna!
4:16 PM · 6 wrz 2020
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Beksiński w BWA – wystawa trwa
Wystawa Zdzisław Beksiński – od fotografii do fotomontażu komputerowego, jest już otwarta w Wałbrzyskiej Galerii
Sztuki BWA i potrwa do 22 października.
Jeśli jesteście w wałbrzyskim
Śródmieściu, to warto wstąpić
choć na chwilę na doskonałą
wystawę, która jest prezentowana w przestrzeniach Galerii.
Ekspozycja w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA została zorganizowana przy współpracy z Agencją
Zegart. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy proszą, by w Galerii

zasłaniać usta i nos maseczką,
przyłbicą lub częścią garderoby
oraz zachować dystans.
BWA/PAS
Miejsce wystawy
WGS BWA ul. Słowackiego 26
Data wystawy
03-09-2020 - 22-10-2020

Festiwal Henryka Wieniawskiego w Szczawnie -Zdroju

Uczta melomanów
Rozpoczął się 55. Międzynarodowy Festiwal im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju.
Za nami Koncert Inauguracyjny
poświęcony pamięci Józefa Wiłkomirskiego.
Przed nami kolejne trzy dni
koncertowe. Dziś wieczorem będzie kameralnie. Zagrają: Hanna
Pozorska – skrzypce, laureatka I
Nagrody 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.
G.ph. Telemanna w Poznaniu
oraz Julita Przybylska – Nowak
– fortepian. Usłyszymy 2 koncerty: Koncert skrzypcowy d-moll
op. 47 Jeana Sibeliusa i Koncert
skrzypcowy d-moll op. 22, cz.2
Henryka Wieniawskiego. W sobotę czeka nas także koncert

kameralny. Wystąpi Jarosław
Nadrzycki – skrzypce z towarzyszeniem Książęcej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Jerzego
Koska. W programie m.in. utwory
Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Feliksa
Mendellsohna – Bartholdy’ego.
W ostatnim dniu festiwalu, w
niedzielę – koncert finałowy. Na
skrzypcach zagra Jakub Jakowicz, a towarzyszyć mu będzie
Orkiestra Filharmonii Śląskiej,
którą poprowadzi Yaroslav Shemet. W programie koncertu:
Uwertura Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena, II Koncert
skrzypcowy D-dur „Wojskowy”
op. 21 oraz V Symfonia e-moll
op.64 Piotra Czajkowskiego.

Festiwal miał odbyć się w
czerwcu, jednak ze względu na
pandemię zmieniono termin na
wrześniowy. Kolejny raz impreza
zapowiada się naprawdę wspaniale. To w dużej mierze zasługa jej dyrektora artystycznego
Macieja Kieresa, kompozytora,
organizatora wielu innych wydarzeń muzycznych na Dolnym
Śląsku, który mozolnie spinał
wszystkie elementy festiwalu i
cierpliwie zbierał fundusze, dzięki którym Festiwal mógł się odbyć.
Festiwal dawniej
Henryk Wieniawski to jeden
z najwybitniejszych polskich
skrzypków i kompozytorów.
Międzynarodowe
Festiwale
Wieniawskiego nawiązują do
dwukrotnych pobytów i koncertów tego artysty w latach 1855 i
1857, w Szczawnie-Zdroju (wówczas Bad Salzbrunn) na Dolnym
Śląsku. Pierwszy koncert w
Szczawnie-Zdroju Henryk Wieniawski zagrał 16 sierpnia 1855
roku w „Kursalu” (obecnie Klub
Kuracjusza „Biała Sala”).
Po drugiej wojnie światowej,
w uzdrowiskach na Dolnym Ślą-

sku bujnie rozkwitało życie artystyczne. Powstawały festiwale
muzyczne – Chopinowski w
Dusznikach Zdroju (1946), Moniuszkowski w Kudowie-Zdroju
(1962), a w Szczawnie-Zdroju
Henryka Wieniawskiego (1965).
Trzy powyższe wydarzenia to
najstarsze Festiwale muzyczne
w Polsce.
Na pierwszym Festiwalu wystąpiło między innymi słynne
Trio Wiłkomirskich (Maria, Wanda i Kazimierz). W kolejnych edycjach Festiwalu przez estrady
koncertowe przewinęli się najwybitniejsi skrzypkowie z Polski i
z zagranicy. Koncertowali tu między innymi wspomniana Wanda
Wiłkomirska, Kaja Danczowska,
Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz. Z zagranicznych
skrzypków – Peter Zazovsky i
Alexander Romanul (USA), Marine Jaszwili, (Rosja), Felicia Terpitz
(Niemcy), Frantiszek Novotny
(Czechy), Thibault Vieux (Francja), Shizuka Ishikawa, (Japonia)
i wielu innych.
Tekst oraz foto:
Anna Waligóra – Stupnicka
Wykorzystano informacje:
OKiS Wrocław

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

AKADEMIA PANA KLEKSA – pierwsza premiera w nowym sezonie
W Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu wielkimi krokami zbliża się premiera spektaklu na podstawie jednego z najpopularniejszych tekstów
Jana Brzechwy. „Akademię pana Kleksa” w adaptacji i reżyserii Karoliny Maciejaszek od 13 września będą mogli oglądać widzowie w wieku 7+.
Witajcie w naszej bajce… i poznajcie niezwykle ekscentrycznego nauczyciela – pana Ambrożego Kleksa oraz jego uczniów.
Nauka u kogoś, kto potrafi czytać w myślach, unosić się w powietrzu, z małych rzeczy zrobić
duże czy gotować z kolorowych
szkiełek, musi być nadzwyczajną
przygodą.
Akademia to miejsce, gdzie
wszystko staje się możliwe. Wystarczy otworzyć odpowiednie
furtki, by znaleźć się w krainach
znanych bajek. Zamiast nudnej
edukacji, pan Kleks proponuje
lekcje latania, bajania, kleksografii i dość nietypowej geografii z
globusem w roli piłki.
Akademia to przestrzeń nie
tylko dla nieograniczonej wyobraźni, ale także wolności. To azyl
dla wszystkich wykluczonych,

słabeuszy i dziwaków, którzy nie
potrafią odnaleźć się we własnym środowisku. To miejsce,
gdzie każdy czuje się jak u siebie:
dobrze i bezpiecznie. To przede
wszystkim szkoła, gdzie najważniejsze są potrzeby dziecka i rozwój jego osobowości, a nie rygorystyczna nauka. Pytanie tylko,
czy taka szkoła przetrwa…
„Akademia pana Kleksa” to
rozśpiewane przygody, które
zyskują na atrakcyjności dzięki nowym aranżacjom znanych
piosenek. Dzieci z pewnością
rozpoznają utwory Brzechwy, a
dorośli wrócą do dziecięcych lat.
Premiera spektaklu odbędzie
się 12 września o godz. 17:00
(spektakl zamknięty).
Na najbliższe pokazy popremierowe zapraszamy 13 i 20
września o godz. 12:30.

UWAGA! W związku z COVID-19 przypominamy, że podczas wszystkich spektakli lub
innej wizyty w Teatrze widzowie
zobowiązani są do zakrycia ust i
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy
dzieci do 4. roku życia.
BILETY
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12.
roku życia)
KASA BILETOWA TEATRU, tel.
74 666 73 41, czynna w dni:
- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed
spektaklem
- niedziele/ godz. 11:00 –
14:00

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl (preferowana forma zakupu)
AKADEMIA PANA KLEKSA
tekst: Jan Brzechwa
adaptacja i reżyseria: Karolina
Maciejaszek
teksty piosenek: Jan Brzechwa, Krzysztof Gradowski
scenografia, lalki i kostiumy:
Jana Łączyńska
aranżacje i muzyka: Tomasz
Lewandowski
choreografia: Ewelina Ciszewska
asystent reżysera, inspicjent:
Filip Niżyński
obsada: Karolina Bartkowiak,
Rafał Gorczyca, Kamil Król, Paweł
Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz,
Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska

Pisałem o tym. Jeśli Państwo
czytują, to wiedzą.
Że siedzieliśmy sobie w jednym z mieszkań w bloku wałbrzyskiego przedmieścia. To
już jakoś brzmi. Nadaje status
„miasto”.
Że w tle szumiała muzyka z
winyli, a koty przykuwały uwagę. Mruczały, przeciągały się na
odrapanych fotelach, mając je
za nic jak biało- szary wystrój i
doskonale do niego pasujące
loga nagryzionego jabłka.
Trochę muzyki z tego worka znałem, części nie, a była
dobra. „To jest właśnie to. Odkrywanie czegoś, co nigdy nie
trafiłoby do mojego domu. Odkrywanie”.
Znaliśmy się wcześniej, widywaliśmy się, to tyle. Teraz
on z kolejną kawą, ja herbatą,
dobrą, lubimy dobrą jakość.
Wspomniał coś o braku czasu,
chorobie, ale był pewny siebie, więc nic chyba strasznego.
„Chyba” nie używa się w tekstach. Nie można być takim niepewnym i słabym.
I wtedy pada to śmieszne
dla wielu zdanie, że czujesz się
romantycznym idealistą, wariatem, straceńcem, naiwnym
na wskroś, ale naiwnym tak jak
ktoś. A to wielka różnica.
Że Wałbrzych to ośrodek.
Że tu rodzi się wiele tego, o co
można być w Polsce zazdrosnym, i że niewielu tego chce,
ale tak już jest. Że jest. Powinien być. I kiedyś ktoś dorośnie. Krzepiące wariactwo. Nie
powinno się pisać „kiedyś ktoś”.
To nieprofesjonalnie niekonkretne.
Tak mamy. Tak się tworzymy w dzisiaj, w urzędowym,
tak zwanym dzisiejszym dniu.
Niech dzieje się ośrodek. Odpowiadamy za to razem.
Państwo zwrócą uwagę, że
teatry wróciły na sceny, że Sokołowsko znów zadziwia, organizując festiwal jazzowy, czyli
coś, co w Wałbrzychu budzi i
tęsknotę, i tak samo, umazany w sosie od kebaba, śmiech.
Chciałem napisać coś miłego.
Chyba, może kiedyś, się uda.

12 Sport
Jakub
Zima
sport na zimno
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Wichura wygrała z piłką.
Stadion Herbapolu zniszczony!
Zaledwie 30 minut rozegrali piłkarze Herbapolu Stanowice i Górnika Wałbrzych, gdy nad stadionem w Stanowicach przeszła wichura, po zakończeniu której włodarze klubu ze Stanowic zaczęli liczyć straty.

Sport łączy!
Nie od dziś wiadomo,
że środowisko siatkarskie z koszykarskim
jest skłócone. Wtajemniczeni wiedzą, co było
powodem podziału. W
trudnych chwilach ludzie doszukiwali się
przyczyn, ale… to są
sprawy prywatne i tego
wygrzebywać nie wypada.
Bez względu na wszystko przyszedł taki moment, kiedy trzeba było
wznieść się ponad to, co
dzieli, by zrobić coś dobrego. To bardzo wzruszające, ale i to świetny
przykład dla innych. Kibice, często zawodnicy
szukają antagonizmów,
bo ktoś jest z innego
klubu, bo kocha klub
w innym mieście. Albo
może jeszcze gorzej,
nienawiść ma podtekst
rasistowski, seksualny
czy ktokolwiek tam wie,
jaki jeszcze.
Walczymy z tym. Dzieci uczymy o tolerancji.
Młodzież bodźcujemy
dobrymi przykładami,
ale czasami to nie wystarczy i później w dorosłym życiu powielamy
zachowania innych, bo
jest nam tak dobrze, bo
jest tak łatwiej. Bo zrzucamy z siebie frustracje
całego świata. Nic dobrego to nie daje, ale
wtedy też nas to mało
obchodzi.
Dlatego tym bardziej
cieszę się, że nasi siatkarze okazali się wspaniali. Zmieniając kolejność
słów, brzmi to równie
podniośle, dlatego nasi
„wspaniali
siatkarze”
zasłużyli na brawa. Zorganizowali świetny turniej, w którym zbierali
pieniądze dla chorej Nadii, siostry koszykarza.
Brawo Wy!
JZ

– Na stadionie było wtedy
około 200 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało,
ale to, co wiatr zniszczył,
nie nadaje się do naprawy – mówi prezes klubu
Wojciech Widlarz.
Siła wiatru była tak duża,
że przeniosła treningową

bramkę, której waga oscyluje między 100 a 150 kg.
Dodatkowo wiatr zniszczył
ogrodzenie,
piłkochwyty.
Drzewo spadło na trybuny
i nadruszyło pokrycie dachowe. Uszkodzone zostały
również stojące w obrębie
obiektu samochody. Szczęś-

cie w nieszczęściu nic nikomu się nie stało.
Czekamy teraz na bilans
strat i informację, kiedy
mecz zostanie rozegrany
oraz czy zostanie dokończony, czy trzeba będzie
rozpocząć go od początku.
Wszystkich życzliwych ludzi

dobrej woli prosimy natomiast o pomoc w naprawieniu szkód na stadionie Herbapolu Stanowice.
Po oszacowaniu wartości zniszczeń gospodarze
obiektu poprosili sympatyków piłki nożnej o wsparcie
i pomoc w zebraniu kwoty
potrzebnej do usunięcia
skutków nawałnicy. Trwa
zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl
JZ
Naprawmy zniszczenia
wichury

Górale w Parku Sobieskiego
13 września odbędzie się kolejna edycja wyścigu “Górale na start”. Do Wałbrzycha zawita Maja Włoszczowska i światowa czołówka MTB. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i odbędzie się na jednej z najtrudniejszych technicznie tras w Polsce – w Parku Jana III Sobieskiego.
Wśród gwiazd zobaczymy między innymi najlepszą
polską zawodniczkę w tej
dyscyplinie, multimedalistkę Mistrzostw Polski, Europy
i Świata. Medalistkę Igrzysk
Olimpijskich – Maję Włoszczowską. W wyścigu, poza
naszą eksportową zawodniczką, pojawi się także bardzo silna, międzynarodowa
obsada.

najmłodsze roczniki. W dalszej kolejności odbędzie się
wyścig Elity Kobiet (start
około 12:00), w którym pojedzie Maja Włoszczowska. Na
zakończenie do walki o laur
zwycięscy ruszą mężczyźni,
którzy również w międzynarodowej stawce wystartują
w kategorii Elita Junior. Start
ostatniego wyścigu zaplanowano na godzinę 13:45.

Kibiców serdecznie zapraszamy do głośnego dopingu. Zawodników będziemy mogli zobaczyć już w
sobotę na trasie podczas
oficjalnego treningu. Właściwy start zaplanowano na
niedzielę 13 września. Najpierw do rywalizacji ruszą

Program:
sobota – 12.09.2020
godz. 16:00-18:00 Trening na oznakowanej trasie
zawodów.
godz.
15:00-19:00 Potwierdzenie startu i odbiór
numerów w biurze zawodów.

niedziela – 13.09.2020
godz. 8:00-12:00 Dodatkowe zgłoszenia i odbiór
numerów w biurze zawodów
godz. 8:00-9:00 Trening
na oznakowanej trasie zawodów
godz. 8:30 Odprawa techniczna

Chełmiec wygrywa
Siatkarze wałbrzyskiego Chełmca wygrali pierwszy mecz kontrolny. Podopieczni
trenera Fabiana Kurzawińskiego zmierzyli się w czterosetowym pojedynku z MKS Ikra
Legnica. W meczu zamkniętym dla publiczności nie zabrakło emocji. Samo starcie
okazało się udanym sprawdzianem.
W pierwszej odsłonie lepsi
okazali się goście, którzy dość
pewnie wygrali seta 25:19. Drugi
set do samego końca był bardzo

wyrównany. Zwycięstwo Chełmca w grze na przewagi, dodało
jednak gospodarzom dużo pewności siebie. Przełożyło się to

na bardzo dobrą dyspozycję w
setach numer 3 i 4. Stosunkowo
łatwe zwycięstwa do 21 i 18 po-

godz. 9:10 do 16:30 starty w poszczególnych kategoriach
godz.
17:00 Dekoracja
wyścigów dodatkowych
godz.
17:15 Dekoracja
dla wszystkich kategorii
JZ

zwoliły wałbrzyszanom cieszyć
się z wygranej.
Już w najbliższy weekend
Chełmiec zagra w turnieju siatkarskim, w którym zmierzy się z
SPS Chrobrym Głogów oraz KS
Bielawianką Bester Bielawa.
Chełmiec Wałbrzych - Ikar
Legnica 3:1 (19:25, 30:28, 25:21,
25:18)
JZ
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Sport łączy, nigdy dzieli

Dobrosław
Kowalski

Choć przyjęło się mówić, że nie liczy się ilość, ale jakość, to jednak w tym wypadku chodziło o jak największą liczbę uczestników, podczas gdy wynik sportowy miał drugorzędne znaczenie. W tym wypadku, czyli w charytatywnym turnieju siatkówki
plażowej, z którego całkowity dochód został przekazany na rzecz walczącej z białaczką – Nadii Makarczuk.
Dziesięć zespołów przystąpiło do sobotnich, charytatywnych zmagań na
„kompleksie
plażowym”
przy
ulicy
Blankowej.
Uczestników byłoby zapewne znacznie więcej,
jednak tego dnia swoje sparingi rozgrywały siatkarki
Chełmca Wodociągów, na
parkiet wyszli również juniorzy KPS-u Chełmca. Absencja w turnieju nie przeszkodziła jednak w udziale
w samej akcji, gdyż wielu
zawodników
meldowało
się u Jarosława Duszy, Fabiana Kurzawińskiego oraz
Piotra Wierzbickiego, a
więc pomysłodawców i organizatorów imprezy, aby
po wrzuceniu datków do
puszki udać się na mecze
swoich drużyn.
Efekt spontanicznej akcji lokalnego środowiska
siatkarskiego to aż 2000
złotych, które zostały w całości przekazane na rzecz
Nadii Makarczuk. Nasza
młoda bohaterka to córka Kasi Makarczuk, byłej
zawodniczki Wałbrzyskiej
Amatorskiej Ligi Siatkówki,
a zarazem siostra Łukasza

Makarczuka,
koszykarza
I-ligowego Górnika. Niestety, kilka miesięcy temu
u Nadii zdiagnozowano
ostrą białaczkę, stąd liczne przedsięwzięcia wśród
sportowców, a także kibiców mające na celu zbiórkę
środków, które na pewno
przydadzą się w kosztownym leczeniu wałbrzyszanki. - Sport łączy, nigdy
dzieli – a kiedy jeszcze możemy pomóc, to robimy to z
prawdziwą przyjemnością
-, powiedział Fabian Kurzawiński, jeden z organizatorów turnieju.
Oczywiście, wspomnianej powyżej kwoty być
może nie udałoby się zebrać, gdyby nie wsparcie
wielu osób. I choć na co
dzień dalecy jesteśmy od
wymieniania nazw sponsorów oraz imion dobroczyńców, to jednak zrobimy wyjątek podkreślając wydatną
pomoc: Piotra Zielińskiego,
Tomasza Korościka, senator
Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Agaty Kurzawińskiej,
pizzerii Pepino z Michałkowej, restauracji Tre Monti
w Świdnicy, wymienionych

na początku tekstu panów:
Duszy,
Kurzawińskiego
oraz Wierzbickiego, a także
klubów: UKS Kinder Volleyball Wałbrzych oraz KPS
Chełmiec Wałbrzych.
Na koniec słów kilka o finale sportowej rywalizacji,
która choć miała symboliczną wartość, to po pięciu
godzinach walki na piasku
przyniosła triumf duetu
Bernard Wąsowski – Dawid Kaleta. W finale zespół
Wąsowski okazał się lepszy
od Tornada, czyli Szymona
Szklarza i Mateusza Saranka.

Charytatywny
turniej
dla Nadii
Finały:
Mecz o 1. miejsce:
Wąsowski (Bernard Wąsowski - Dawid Kaleta) –
Tornado (Szymon Szklarz
- Mateusz Saranek) 21:17
Mecz o 3. miejsce:
Agnieszka Grajewska/
Łukasz Borkowski – Piotr
Zieliński/Michał
Sawko
(wspomagani przez Fabiana Kurzawińskiego) 21:18
5. miejsce:
Korościk Tomasz/Hubert
Korościk (najlepszy zawodnik turnieju).
Bartłomiej Nowak

Trzymamy kciuki za młodzież Chełmca
Po juniorach kolejny zespół KPS-u Chełmca Wałbrzych zapewnił sobie start w półfinałowym turnieju Mistrzostw Polski. Mowa o
młodzikach, którzy odnosząc trzy zwycięstwa i ponosząc zaledwie jedną porażkę awansowali do najlepszej „16” w kraju.
Pierwotnie do ćwierćdojść w marcu, jednak ze
stał przełożony na wrzefinałowych
zmagań
w
względu na sytuację episień. Ta zmiana nie miała
Ćwierćfinałowy turniej
Jastrzębiu-Zdroju
miało
demiologiczną turniej zona szczęście wpływu na
Mistrzostw Polski w siatpostawę
podopiecznych
kówce młodzików
Tomasza Botwiny, którzy
Wyniki KPS-u Chełmca
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
swój wyjazd na Górny Śląsk
Wałbrzych:
zaakcentowali wygranymi
Chełmiec Wałbrzych –
Imię: Mateusz
nad rówieśnikami z OpoUKS AMS Opole 2:0 (walkoNazwisko: Kaczor
la, Kędzierzyna-Koźla oraz
wer)
Data urodzenia: 12 sierpnia 2002 roku
Częstochowy, a więc szczeAkademia Talentów JaPseudonim sportowy: Kaczor
Klub: ZLKS Zagłębie Wałbrzych (zapasy)
gólnie w drugim i trzecim
strzębski Węgiel – ChełNajwiększy dotychczasowy sukces?
przypadku, renomowanymi
miec Wałbrzych 2:0 (25:21,
W miniony weekend w Raciborzu zdoprzeciwnikami.
Wałbrzy25:23)
byłem brązowy medal Mistrzostw Polski juniorów. To mój najważniejszanie tylko raz schodzili z
Chełmiec Wałbrzych –
szy dotychczas sukces, gdyż wystąpiłem w wyższej kategorii wagowej,
parkietu pokonani – po wyMMKS
Kędzierzyn-Koźle
a wśród juniorów walczę dopiero od roku. Wcześniej przez 3 lata zdorównanym meczu musieli
2:0 (25:18, 25:19)
bywałem medale Mistrzostw Polski młodzików, a następnie przez 3 lata
uznać wyższość Akademii
Chełmiec
Wałbrzych
stawałem na podium Mistrzostw Polski w gronie kadetów.
Talentów
Jastrzębskiego
–
Eco-Team
AZS
Stoelzle
Kto jest twoim idolem sportowym?
Węgla. Nasi przegrali 21:25
Częstochowa 2:0 (26:24,
brak
oraz 23:25, ale mimo to
25:14)
Dlaczego zapasy?
Moje zainteresowanie zapasami zaczęło się w 2012 roku. Poszedłem na
wraz z gospodarzami zahalę lekkoatletyczną na Nowym Mieście, do której mam około 200 mepewnili sobie start w koChełmiec:
Bartłomiej
trów od domu, aby obejrzeć zawody zapaśników. Wraz ze mną byli moi
lejnej odsłonie mistrzostw.
Nackowski, Jan Wiernidwaj przyrodni bracia, którzy pokazali mi kilka zapaśniczych trików.
Półfinały odbędą się w Tocki, Oskar Kukie, Grzegorz
Trenuję już 8 lat i ten sport wciąż daje mi dużo radości.
maszowie Mazowieckim, a
Tchorowski, Dawid TwarJaki cel chcesz osiągnąć?
rywalami
chłopców
Botwidijewicz, Antoni Zieliński,
Zawsze stawiam sobie jak najwyższe cele. Na swoim koncie mam wspony
będą
miejscowi,
czyli
Adrian Kucharczyk, Michał
mniany brązowy medal Mistrzostw Polski, dlatego celuję w złoto, gdyż
KS Lechia, a także KS Metro
Sulanowski, Oskar Bogdańjeszcze przez 2 lata będę startował wśród juniorów. Liczę więc, że po
Warszawa oraz AKS V LO
ski, Oliwier Misiak. Trener:
udanym początku w tej kategorii wiekowej uda mi się sięgnąć po tytuł
Mistrza Polski. W dalszej perspektywie chciałbym stanąć na podium MiRzeszów. Awans do finałów
Tomasz Botwina
strzostw Świata czy Europy juniorów. Pod koniec września wyjeżdżam
uzyskają dwie najlepsze
na tygodniowe zgrupowanie kadry narodowej juniorów do Danii, tak
fot. użyczone
ekipy rozpoczynającego się
więc mogę powiedzieć, że moje marzenia powoli się spełniają.
jutro turnieju.
Bartłomiej Nowak

futbol po mojemu....

Reprezentacja przeprasza,
że żyje...
O meczu z Holandią napisano
już bardzo dużo i nikt nie podziela zadowolenia selekcjonera Jerzego Brzęczka. Krytykowano praktycznie każdy
aspekt gry, taktyki itp. Nikt
nie zwrócił uwagi na jeszcze
inną, według mnie, niezwykle
istotną rzecz. Otóż selekcjoner w pomeczowej rozmowie
stwierdził, że graliśmy defensywnie bo takie były (podobno) założenia bo ...i tu UWAGA:
zdawaliśmy sobie sprawę, że
zbyt wielu sytuacji pod bramką rywali to nie będziemy w
stanie stworzyć. Mówiąc po
„młodzieżowemu” - rozwaliło mnie to totalnie. My nigdy
nie zbudujemy silnej, liczącej
się w świecie reprezentacji z
takim właśnie podejściem, z
tym cholernym kompleksem
ubogiego krewnego. Ktoś
powie, że nie mamy zawodników odpowiedniej klasy to
musimy bronić się i przeszkadzać. Tylko jest to całkowita
nieprawda! Mamy piłkarzy,
którzy nie muszą kopiować
gry San Marino czy innych
outsiderów. Zwłaszcza teraz,
gdy mamy naprawdę pokolenie, z którym mogliśmy namieszać w piłkarskim świecie.
Mamy zawodników w bardzo
dobrych klubach, grających
regularnie, nie powtarzajmy
więc sloganów o braku ogrania, braku doświadczenia, że
jeszcze się uczymy, budujemy... Mamy zawodników i z
nich już dawno powinno być
coś zbudowane i na mecz z
taką Holandią czy inną podobną jej drużyną powinniśmy
wychodzić z nastawieniem,
że jesteśmy w stanie grać jak
równy z równym, co oczywiście nie oznacza bezmyślnej
wymiany ciosów i udawania
Brazylijczyków.
Takie założenia, „że nie stworzymy zbyt wielu okazji”
mogą na naszych piłkarzy
wpływać tylko deprymująco,
zarówno na uznanych już kadrowiczów, jak i tych dopiero
wchodzących do drużyny. To
jest ściąganie ich w dół i czy
przypadkiem to nie sprawia,
że w swoich klubach potrafią
szybko biegać, odpowiednio
ustawiać się, przesuwać, grać
bez piłki, zrobić indywidualną
akcję, wziąć na siebie ciężar
gry, a w reprezentacji są jakby
zupełnie innymi ludźmi?!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

14 Zdrowie i uroda
Wokół piękna
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Nowe trendy jesień/zima 2020
W tym wydaniu chcemy cię zainspirować do poszukiwań nowych sposobów wyrażania siebie. A jak to zrobić? Korzystając z naszych
modowych podpowiedzi. Specjalnie dla czytelniczek Tygodnika 30 minut opisaliśmy 3 najgorętsze trendy sezonu jesień/zima 2020.
Spadające z drzew liście i słota,
nie muszą znajdować odzwierciedlenia w ciemnym i ponurym
look'u. Razem z projektantami
stawiamy na polską, złotą jesień!

BB czy CC?
Pod tajemniczymi skrótami BB, CC, a w ostatnim czasie również popularnym DD
kryją się kremy wielofunkcyjne i wielozdaniowe. Dzięki
połączeniu kilku składników
umieszczonych w produkcie
śmiało można powiedzieć, że
kosmetyki te jednocześnie
pielęgnują, upiększają, korygują niedoskonałości oraz
chronią przed promieniowaniem UV. Co dokładnie oznaczają ich skróty oraz dla kogo
są przeznaczone? Poznaj odpowiedzi na te pytania.
BB czyli Beauty Balm lub
Blemish Balm oznacza balsam/krem upiększający. W
jego składzie znajdziemy
substancje nawilżające, filtr
UV oraz pigmenty, które
tuszują
niedoskonałości.
Produkt ten pełni więc rolę
kremu nawilżającego oraz
podkładu jednocześnie. Po
aplikacji ukrywa drobne niedoskonałości cery, wyrównuje koloryt skóry, a dzięki
swojej lekkiej formule nie
zapycha porów. Delikatnie
rozświetla oraz daje efekt
wypoczętej cery. Mogą go
stosować wszystkie osoby
niezależnie od rodzaju skóry.
CC czyli Color Control Cream lub Color Correction Cream oznacza krem do korekcji. Posiada wszystkie zalety
i właściwości kremu BB, ale
wzbogacony jest o większą
ilość pigmentu. Dzięki temu
świetnie kryje wszelkie niedoskonałości cery od przebarwień po wypryski i rozszerzone naczynka.
DD czyli Dynamic Do All.
Powstał na bazie kremów BB
i CC, jednak kierowany jest
dla cery dojrzałej. Posiada
właściwości nawilżające, pielęgnacyjne, rozświetlające,
wyrównujące kolory skory
oraz przeciwstarzeniowe.
Jeżeli chcesz, aby Twoja
cera wyglądała perfekcyjnie
i zdrowo, a z Twojej kosmetyczki zniknęła część produktów do makijażu, wybierz
kremy wielozadaniowe BB,
CC lub DD.

Golden Eye - złote oko
Tegoroczne pokazy mody na
jesień i zimę zdominował trend
w makijażu oczu zwany Golden
Eye. W tym sezonie cienie do powiek są dopełnieniem biżuterii pełne blasku, lśniące i glamour.
Chodzi o to, by spojrzenie było
efektywne i przyciągało uwagę.

To, co do tej pory rezerwowałyśmy tylko na wieczorowe wyjścia, staje się numerem jeden
w ciągu dnia. Zaopatrz się więc
koniecznie w złote i srebrne
kredki, a jeśli wolisz inne kolory
(np. róże, beże, brązy, purpury) wybierz ich metaliczne warianty!

Dewy skin - skóra pokryta
rosą
Ten typ makijażu na długo pozostanie hitem nie tylko wśród
gwiazd, ale i nas - czytelniczek
Tygodnika 30 minut. Każda z nas
marzy bowiem o promiennej,
świeżej jak poranna rosa cerze. A
efekt długotrwałego nawilżenia i
blasku można uzyskać, stosując
specjalne podkłady o formule
nasycającej skórę wilgocią. Dobry kosmetyk (np. zawierający
bogatą w minerały wodę lodowcową) będzie spełniał swą funkcję nawet do 8 godzin, a więc
tyle, ile przeciętnie spędzamy
czasu w biurze, w zamkniętym
pomieszczeniu. Co to oznacza w

Ręce na Siła minerałów
pokład!
Wielokrotnie pisaliśmy już na
łamach naszego Tygodnika, że
dłonie są wizytówką kobiety. By o
nie zadbać, nie wystarczy woda z
mydłem. Dlatego zafunduj im po
ciężkim dniu domowy zabieg spa
- maseczkę, która je nawilży, odżywi i zrelaksuje. Polecamy kosmetyki, mające w swym składzie
algi oraz olejki ze słodkich migdałów i canola. Wspaniale pachną,
a do tego posiadają właściwości
zmiękczające i wygładzające.
Zebrała: osa

„Przymierz”
makijaż!
Nie jesteś pewna, czy dany
kolor szminki ci odpowiada? A
może chcesz wypróbować, jak
działa nowy tusz do rzęs albo
sprawdzić trwałość i odcień
podkładu? Teraz jest to możliwe! Z Oriflame MakeUp Wizard
wyczarujesz najbardziej pożądany look!
Aplikację z łatwością pobierzesz na swój smartfon - została
zaprojektowana tak, byś od razu
mogła ocenić jej efekty. Wirtualne lusterko bez trudu podpowie
ci, który produkt będzie dla ciebie
najlepszy. W trzech prostych krokach "przymierzysz" niezliczoną
ilość cieni, pomadek, fluidów itp.
A na koniec możesz sobie zrobić
selfie i udostępnić je w mediach
spełecznościowych, oznaczając
je #OriflameOnMe
Zebrała: osa

Minerały są niezbędne dla
utrzymania dobrej kondycji
włosów czy cery, dlatego szukaj
w składzie produktów kosme-

tycznych m.in. potasu, wapnia,
fosforu, magnezu, cynku, miedzi, czy krzemionki. Niektóre
podkłady zawierają np. pozy-
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Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu. Posiadamy 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. Zapraszamy wszystkie osoby starsze, bez bliskich
oraz mające trudności z czynnościami dnia codziennego. 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 chętnie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne
sprzęty, sale itp.
Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość skorzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy
samochodem, który przywiezie Państwa do „Oazy
Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy o punktualność, 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 fizjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

praktyce? Że przez przynajmniej
pół dnia mamy zapewnione nawodnienie i rewitalizację, a więc
zdrowie i piękno w jednym.
Jak tafla wody
Połysk dominuje także na
paznokciach. Lakiery, które wybierzemy, powinny zawierać
pigmenty zapewniające nie
tylko głębię koloru, ale i blask.
By jednak emalia dobrze prezentowała się na naszej płytce,
niezbędna jest właściwa pielęgnacja. Gdy nie masz czasu na
wizytę w salonie, miej pod ręką
awaryjny zestaw - urządzenie do
manicure 5 w 1, dzięki któremu
m.in. usuniesz skórki, wyrównasz
powierzchnię paznokcia, nadasz
mu odpowiednią gładkość czy
wypolerujesz.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
skiwane z Etny specjalne kompozycje, chroniące skórę przed
starzeniem i dodające jej piękna.
Możesz też stosować suplementy diety, przeznaczone tylko dla
kobiet, które wspomogą cię w
walce o zdrowie.
Zebrała: osa
R0427/20

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 bezpośrednim wyjściem z budynku), pozwalający na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.
Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo też
korzystać częściowo, w wybrane dni tygodnia
Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Pobytu „Oaza Seniora”?
Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fundacji
- pod numerem telefonu 663 171 113 lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który
jest dostępny na stronie internetowej Fundacji
Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia
zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w Domu
Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. Hetmańska 5g na Podzamczu.
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KUPIĘ
(7) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony 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
Sprzedam duże ilości
płyt winylowych, starodruki, rzeźby, obrazy i inne antyki w przystępnych cenach. Tel. 536 450 782.
PRACA
(8) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

USŁUGI

REKLAMA

(8) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(3) KOMPUTERY, LAPTOPY SERWIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-005-726 tanio, szybko,
profesjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 5,www.speed24h.info
(15)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

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
UWAGA KONKURS !

ZA GOTÓWKĘ

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

CAŁYCH

Wystarczy, że w piątek 11.09.2020 punktualnie o godz.11:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

I USZKODZONYCH

399 zł *

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

Tel. 888 700 086

(7) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51
(18) Remonty mieszkań pod
klucz, centralne ogrzewanie,
elektryka, kafelki, gładzie na
mokro, remonty łazienek. Tel.
513 022 801

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

Takie ogłoszenie
W RAMCE
możesz mieć już

Laboratoria Medyczne
Diagnostyka Sp. z o.o.
pobrania w domu pacjenta,

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

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

(8) 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 74-66038-43
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ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

(8) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981

(8) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533

Ogłoszenia drobne 15

od 18 lat
razem z Wami

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
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