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Podniebny wyścig - część 2

Pomknęli w Jaworzynie
temat tygodnia str. 4

Studio Espresso
z Alicją i Weroniką

rozmowa str. 6

Za nami szósty wyścig Ligi
MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020, który zgromadził na
starcie w Jaworzynie Ślaskiej
136 zawodniczek i zawodników.
Warto podkreślić, że było to jednocześnie tradycyjne XVI Grand
Prix Solidarności.
Impreza odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Trasa została
przygotowana bardzo wielkim nakładem sił i środków na terenie stadionu
przy ulicy Sportowej, gdyż tradycyjna
trasa nie nadawała się do jazdy. Spowodowane było to przejściem dwa
tygodnie temu nawałnicy połączonej
z trąbą powietrzną. Zmagania wśród
zawodników były na najwyższym poziomie. W kategorii młodzik klasyfikacji
open triumfował Konrad Jeżewski, natomiast w kategorii młodziczka klasyfikacji open najlepsza okazała się Natalia
Bartoszewicz. Z kolei w kategorii Żak
najlepszy okazał się Kosma Bereźnicki, a najlepszą Żakinią została Anna
Bielawska. Wśród skrzatów triumfował
Szymon Dec, a triumfatorką była Natalia Piróg. Najlepszym skrzaciątkiem
został Paweł Ratajczyk, a w tej samej
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Odchudzają wałbrzyszan
wydarzenia str. 7

Weekend na bogato
sport str. 12-13

kategorii najlepszą była Hanna Drahan. Zwycięską krasnalką okazała się
Anna Szczepińska, a krasnoludkiem
Jan Galant. Dekoracji uczestników
wyścigu dokonali: honorowy gość zawodów Wiceminister Ireneusz Zyska,
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz
Grzegorzewicz i Z-ca Burmistrza Jaworzyny Śląskiej Marek Zawisza, Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" przy
ZPS Karolina Jaworzyna Śląska Ireneusz Besser, Dyrektor Samorządowego
Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
w Jaworzynie Ślaskiej Pan Sylwester
Barczak, Wiceprezes GLKS Jaworzyna
Śląska Pan Ryszard Podgórski. Były pu-

chary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Osoby dekorujące zawodników
otrzymały z rąk Prezesa LKKS Górnik
Wałbrzych, głównego organizatora ligi,
Pana Mateusza Rosiaka i Pana Kamila
Miazgi pamiątkowe medale V-tej edycji Ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej
2020. Za dwa tygodnie finał tegorocznej edycji ligi w Szczawnie-Zdroju. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim
osobom, które pomogły w przygotowaniu trasy i jej uprzątnięciu z powalonych drzew, w sposób szczególny
rodzicom młodych adeptów kolarstwa
z Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Jaworzynie Śląskiej.
MR/PAS
Foto: MR
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2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia

Ilona Sapka

1

kalendarium
„Inteligencja jest tą przyprawą, która
z najpospolitszych rzeczy robi cuda.”
Maria Dąbrowska

artysta plastyk, pracownik Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

Wałbrzyska Galeria Sztuki
BWA najczęściej kojarzy nam
się z organizacją wystaw. Dodatkowo w Galerii prowadzone są też inne działania.
Przy okazji każdej wystawy,
którą prezentujemy w WGS
BWA na Słowackiego i w Zamku
Książ, omawiamy także tę dziedzinę sztuki, która jest akurat
prezentowana. Pracujemy tak
najczęściej z dziećmi i młodzieżą
szkolną, kiedy przychodzą wraz
z nauczycielami do Galerii, aby
obejrzeć ekspozycję. Bywają też
indywidualni odbiorcy, którzy
proszą, żeby im coś o wystawie
opowiedzieć. Jesteśmy wówczas do ich dyspozycji.
W sierpniu rozpoczął się
cykl warsztatów, na który zaprosiliście dzieci i młodzież.
Zatytułowaliśmy te warsztaty
„Monochromy i kolory”. Ponieważ było spore zainteresowanie, będziemy je kontynuować
w trakcie roku szkolnego. Warsztaty proponujemy dzieciom i
młodzieży w wieku od 10 do 18
lat. Będą to zajęcia, na których
będziemy uczyć podstaw rysunku, malarstwa, perspektywy,
proporcji czy kompozycji. Przychodzą do nas dzieci, które lubią
rysować i chcą rozwijać swoje
umiejętności, a my chcemy im w
tym pomóc.
Mimo zdolności, brakuje im
po prostu warsztatu?
Dokładnie tak. Natomiast
jeżeli chodzi o zajęcia z malarstwa, będziemy chcieli oswoić
dzieciaki z barwą, strukturą,
po prostu z farbą. Spróbujemy
nakłonić je do tego, żeby nie
malowały z pamięci, a zaczęły
obserwować otoczenie, żeby
przyglądały się porom roku, porom dnia i oświetleniu w tym
czasie i zrozumiały np. że jeżeli
coś jest białe to wcale nie znaczy, że do namalowania tego
czegoś trzeba użyć wyłącznie
koloru białego, że jest tyle sposobów, aby tę biel uzyskać.

Jak często będą się odbywać zajęcia?
Na razie planujemy, że raz w
tygodniu i naprzemiennie. W
jednym tygodniu rysunek, a w
następnym malarstwo. Chcielibyśmy, aby stworzyła się grupa
osób, która będzie przychodzić
systematycznie. Natomiast jeżeli stanie się tak, że dojdzie ktoś
nowy, będziemy z taką osobą
wracać do początku. Z kolei
osoby które będą chodzić systematycznie, będą miały zajęcia
prowadzone dalej, według ustalonego harmonogramu. Chodzi
o to, aby każdy mógł, w każdej
chwili dołączyć do grup warsztatowych.
A młodsze dzieci te do 10
lat?
Jesteśmy otwarci i chcemy
dopasować się do potrzeb. Jeżeli będą chętne dzieci młodsze, to
oczywiście będziemy prowadzić
takie zajęcia też dla tej grupy
wiekowej, czyli do 10 lat.
Początkowo miały to być
zajęcia dla osób dorosłych.
Oferta jest nadal aktualna. Jeżeli zobaczymy, że jest zainteresowanie, to oczywiście ruszymy
także z zajęciami dla dorosłych.
Chcielibyśmy też, aby nasze warsztaty były warsztatami przygotowującymi młodzież szkolną
do egzaminów wstępnych na
artystyczne uczelnie. Na razie to
wszystko jest dopracowywane.
Jesteśmy otwarci, próbujemy
i będziemy dostosowywać się
do potrzeb. Zajęcia są bezpłatne, bo prowadzą je pracownicy
WGS BWA - artyści, którzy doskonale wiedzą, jak powinny
wyglądać takie lekcje.
Warsztaty to nie jedyny
Wasz nowy projekt?
Chcemy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku
rozpocząć emisję krótkich filmików na temat historii sztuki. To
będą filmy nie dłuższe niż 10 minut, które sięgną do prehistorii,
a skończą się na sztuce współczesnej. Bo zależy nam nie tylko na tym, żeby kształcić przyszłych artystów, ale także żeby
wychowywać odbiorców sztuki,
uwrażliwiać ich na sztukę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka
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PIĄTEK

Imieniny:
Aurelii, Wincentego

Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia

18:00 III Bluesowy Wałbrzych – Stara Kopalnia,
Wałbrzych
18:30 Recital organowy: Zuzana Ferjenčíková Kościół Pokoju, Świdnica
- wstęp wolny
18:00 Palmiarnia Wieczorową Porą – Palmiarnia, Wałbrzych
19:00 Koncert symfoniczny - 4 x waltornia - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 108 KOSTEK CUKRU - Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
19:00 Bardzo śmieszne piosenki – recital Katarzyny Żak - ŚOK, Świdnica, Rynek
19:00 Koncert - Anna Kopytko: Pieśni wieczorne - Teatr Zdrojowy, Szczawno-Zdrój

www.30minut.pl

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

17OC
Piątek

10OC
Sobota

Imieniny:
Wincentego, Mireli
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Światowy
Dzień Turystyki

NIEDZIELA

12:00 Europejskie Dni Dziedzictwa – Podróż
z Bolkiem II po jego rezydencjach – Muzeum
dawnego Kupiectwa, Świdnica
12:30 „Akademia Pana Kleksa” – spektakl - Teatr
Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 Janusz Chabior – gość Alchemii Teatralnej - Sala Teatralna ŚOK, Rynek, Świdnica
19:00 „Po nas choćby kosmos” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
Imieniny:
Darii, Mateusza
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PONIEDZIAŁEK
WRZESIEŃ
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SOBOTA

Imieniny:
Cypriana, Damiana
Światowy
Dzień Królika

16:00 Kabaret Neo-Nówka - Żywot Mariana Hala Zawiszów w Świdnicy
18:00 GRACZE. Flis contra Świeściak - Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 108 KOSTEK CUKRU- Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
19:00 Fisz Emade Tworzywo - Wałbrzyski Ośrodek Kultury - Stara Kopalnia
19:00 Artur Andrus - Recital Kabaretowy - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
20:00 Gorączka Sobotniej Nocy - prowadzi DJ
Adrian - A PROPOS, Wałbrzych
20:00 Muzyczna sobota w Plener Barze - Hotel
Biały, Wałbrzych
20:00 Truskawka: Luna park + Fanklub - Sala
Teatralna ŚOK, Świdnica, Rynek 43
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9OC
12OC
Niedziela Poniedziałek
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WTOREK

Światowy Dzień Jabłka

Imieniny:
Michaliny, Michała

Dzień Kawy

18:00 Wieczory z kinem rosyjskim: Mimino
1977, reż. G. Danelia - Galeria Fotografii, Świdnica, Rynek 44
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ŚRODA
PAŹDZIERNIK

1

CZWARTEK

Imieniny:
Grzegorza, Zofii
Dzień Chłopaka

Imieniny:
Danuty, Remigiusza

Międzynarodowy
Dzień
Wegetarianizmu

19:00, Voo Voo - A PROPOS, Wałbrzych

R0450/20

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
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

Piątek, 25 września 2020
www.30minut.pl

Pod powierzchnią

Już nie lokalnie, a regionalnie - czym zajmuje się samorząd województwa?

MAŁGORZATA
SZPARA

Od dźwięku budzika stres.
To będzie długi dzień, myślę,
i choć raz chcę nie mieć racji.
W pracy telefony, maile, dużo
telefonów i dużo maili. Patrzę
na zegarek, och, kiedy zrobiło
się już tak późno. Zamówienie
do odebrania czeka od 2 dni.
Miałam pozałatwiać dziś jeszcze tyle spraw. I znowu zakupy.
Zaklęty krąg.
Na początku jej nie widzę.
Tylko słyszę. Słyszę jej śmiech.
Jest piękny, głęboki, ściele się
w uchu swoim aksamitem.
Gdyby był zwierzątkiem, myślę, jego futerko zapadałoby
się miękko pod delikatnością
dłoni bardzo powoli. Później
cichnie. Mam włączone dwa
komputery, szukam czegoś od
dłuższej chwili, gdzie to jest, no
gdzie? Przepraszam? - słyszę
nagle. To ten głos. Musi należeć
do właścicielki śmiechu sprzed
chwili. Podnoszę wzrok. Wstaję
i wiem już, że nie za wiele powiem. Przede mną stoi ona, lat
około 30, trudno powiedzieć.
Uśmiecha się tak pięknie, jak
gwiazda kina na największej z
gal. Czy ja tu jeszcze dzisiaj coś
u pani zobaczę?- pyta, a jej ciekawski wzrok przemierza przestrzenie niewidoczne już dla
mnie. Nie chcę się przyglądać,
wiem, że to niegrzeczne, ale
jej jasne oceany oczu pozbawione rzęs i brwi tak pięknie
współgrają z chabrem chustki
na głowie. Chustka. Czuję, że
się w nią wpatruję, gapię się.
Jaka piękna tragedia, myślę.
Przepraszam - cedzę - oczywiście, zapraszam. Proszę nie
przepraszać, za co pani przeprasza? Na do widzenia dostaję kolejny piękny uśmiech
i porozumiewawcze mrugnięcie okiem. Aha - myślę, ale po
chwili uświadamiam sobie, że
nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Jest mi wstyd.
To zawsze zaczyna się bardzo niewinnie. Płyniemy sobie
niesieni niedocenianą nigdy
rutyną codzienności. Przepływamy przez sztormy, przez
flauty o wietrze znikąd i znowu
przez burze. W jeden dzień, w
jedną godzinę możemy wpłynąć na mieliznę, z której nie ma
powrotu. Jesteśmy tacy krusi.
Kolosy na glinianych nogach.

Wydarzenia 3

od 18 lat
razem z Wami

mieszkańców oraz dbać o postęp technologiczny.
Wszystko to, z myślą o zacieraniu dysproporcji pomiędzy obszarami lepiej i gorzej rozwiniętymi i jednocześnie wyrównywaniu szans osób, zamieszkujących
te regiony. Czyli tworzy on przede wszystkim strategię
rozwoju dla obszaru i decyduje o podziale budżetu.
To, ile osób zasiada w sejmiku województwa, jest uzależnione od wielkości regionu liczonej w postaci liczby jego mieszkańców. Przykładowo, w sejmiku województwa dolnośląskiego zasiada obecnie 36 radnych.
Samorząd jest aktywny nie tylko na szczeblu
lokalnym – czyli tam, gdzie mamy najbliżej - w
mieście, czy gminie. Odpowiada również za rozwój
całego regionu, sięgając naszego województwa.
Dziś opowiem więcej o działaniach sejmiku województwa oraz o funkcji marszałka.
To my decydujemy
Władze samorządu, czyli nasi przedstawiciele są
wybierani w organizowanych co 5 lat wyborach samorządowych. Ostatnie takie wybory miały miejsce
w 2018 roku. Wtedy to wybieramy rady gmin (w tym
rady miast), ale również osoby piastujące stanowiska
na szczeblu wojewódzkim - czyli radnych zasiadających w sejmiku województwa.
Sejmik i jego rola w samorządzie
Zadaniem sejmiku jest kompleksowe zajmowanie
się regionem, aby gwarantować szybki rozwój gospodarczy, poprawę sieci dróg, zwiększać aktywność
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Kompetencje marszałka
Sejmik, tak jak każdy organ, potrzebuje swojego
przedstawiciela i reprezentanta. Wobec tego, w wewnętrznym głosowaniu, radni wybierają marszałka
województwa. Razem z wicemarszałkiem lub wicemarszałkami, a także pozostałymi członkami tworzą
zarząd, czyli zespól odpowiedzialny za wykonywanie
uchwał sejmiku. W ten sposób wprowadzają potrzebne zmiany, tworzą projekty i koordynują nimi. Na czele
stoi właśnie marszałek. To on wydaje istotne decyzje
i reprezentuje urząd marszałkowski. Nie należy mylić
go z wojewodą, który jest przedstawicielem władzy
centralnej – naszego rządu.
Kolejne wybory samorządowe czekają nas za 3
lata. Wtedy będziemy mogli wyłonić kolejne grono
radnych, reprezentujących nasze interesy. Ważne,
żeby mieć świadomość, jaka jest ich rola w kształtowaniu naszej rzeczywistości.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Wspominałam w tej rubryce
wielokrotnie, że warto inwestować w Odnawialne Źródła
Energii. Dla tzw. Kowalskiego
oznacza to przydomowe instalacje OZE. Wykonanie takiej
inwestycji nie może mieć charakteru decyzji podejmowanej
pod wpływem impulsu. Musi
to być przemyślane przedsięwzięcie, które nie wygeneruje
bezsensownych kosztów w
naszym domowym budżecie
czy dla środowiska (produkcja
takich instalacji przecież nie
jest bezemisyjna).
W duchu funkcjonujących
dotacji – pomijając ich konstrukcję, co zasługuje na osobny artykuł – pojawiają się firmy, promocje itd. Można dać
się zwieść.
Odebrałam telefon od firmy oferującej instalacje paneli
PV. Pierwszym pytaniem, jakie
usłyszałam to: czy chcę kupić
panele PV. Nie było to pytanie czy mogę je zainstalować,
czy mieszkam w domu jednorodzinnym i czy mam na nie
miejsce. Mój rozmówca z góry
założył, że mam wyrobione
zdanie w tym temacie. Tak się
składa, że wiem z czym wiąże
się posiadanie takiego urządzenia, ale – umówmy się –
nie jest to wiedza powszechna
i wiąże się ona z moją pracą,
zainteresowaniami.
Po pierwsze, jeśli chcemy
wykorzystywać prąd z paneli
PV do ogrzewania mieszkania,
to musimy mieć to mieszkanie bardzo dobrze ocieplone.
Oferta w zasadzie dotyczy
domów jednorodzinnych, w
wielorodzinnych wymagana
jest – najogólniej mówiąc –
chęć posiadania takiej instalacji przez wspólnotę/zarządcę
nieruchomości. Musimy mieć
także miejsce na panele, miejsce nasłonecznione i odpowiednio duże, aby pomieściło
wymaganą ilość paneli. Kolejna sprawa, ważna jest nasza
umowa z dostawcą energii
elektrycznej, bo moc paneli
musi odpowiadać mocy, na
którą jesteśmy umówieni z firmą – dostawcą (nie może być
większa). Pamiętajmy też, że
panele fotowoltaiczne to nie
są solary, są to zupełnie różne
rozwiązania – no, pomijając
fakt, że oba opierają się na
energii ze słońca. I najważniejsze – wybierajmy firmy solidne, z jakąś historią, oferujące
bogaty asortyment.
I oczywiście nie bójmy się
nowych rozwiązań, ale podchodźmy do nich z rozwagą!

4 Temat Tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/
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Wielka inscenizacja bitwy
pod Strugą 2019

Podniebny wyścig - część 2
Tydzień temu rozpoczęliśmy temat, który jest znakiem rozpoznawczym podróżowania naszych czasów. Lotnictwo pasażerskie - niby banalne, ale człowiek nieustannie rozwija i doskonali podniebne maszyny. Prawie 120 lat temu ludzkość postawiła pierwszy krok, by wznieść
się w przestworza, a teraz nauczyliśmy się latać pomiędzy kontynentami a także w kosmos.
się najszybszym samolotem latający w barwach British
Lotnictwo pasażerskie
Tydzień temu zaprezento- pasażerskim świata. Należy Airways Concorde pokonał tę
waliśmy niemal większość naj- jednak pamiętać, że pokona- trasę w 2 godz. 52 minuty i 59
wspanialszych maszyn, które nie zjawisk towarzyszących sekund. Dla porównania - retransportują człowieka na kryzysowi falowemu wymaga- kord należący do brytyjskiego
dalekie odległości. Ale wśród ło zaprojektowania płatowca przewoźnika Boeing 747-436
nich zabrakło flagowego po- bardzo wytrzymałego na wy- trwał 4 godz. i 56 minut, czyli
naddźwiękowego, który już sokie temperatury, a także po- o 80 minut krócej niż wynikało
nie króluje w przestworzach. tężnych silników pożerających to z rozkładu. Dzięki sprzyjaMowa o Concordzie. Jest bez ogromne ilości paliwa. To spo- jącym wiatrom w trakcie lotu
wątpienia jedną z ikon lot- wodowało, że Concorde był osiągnął on prędkość 1327
nictwa pod drugiej wojnie straszliwie drogi, a co za tym km/godz. Koncepcja budoświatowej. Warto podkreślić, idzie, koszty jego eksploatacji wy samolotu podobnego do
że samolot ten jest owocem bardzo wysokie. Kolejnym nie- Concorde’a do dziś siedzi w
współpracy brytyjskich i fran- ekonomicznym czynnikiem głowach największych producuskich inżynierów. Ta ma- był fakt, że na pokład mogło centów lotniczych. Być może
szyna to realizacja marzeń o wejść jedynie stu pasażerów. za niedługo znów będzie nam
błyskawicznym przemieszcza- Warto przypomnieć, że rekord dane przekroczyć prędkość
niu się między kontynentami. na trasie z Nowego Jorku do dźwięku na pokładzie samoloSamolot musiał pokonywać Londynu ustanowiony został tu pasażerskiego.
prędkość dźwięku, aby stać 7 lutego 1996 roku. Wówczas
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Co niesie przyszłość?
Zacznijmy od ECO. Airbus
zaprezentował nowy, koncepcyjny samolot pasażerski.
Projekt nosi nazwę ZeroE i
ma być pierwszym na świecie zero emisyjnym środkiem
transportu
powietrznego.
Producent szacuje, że samolot mógłby wejść do służby w
2035 roku. Jako główne źródło
energii ma być wykorzystywany wodór. Airbus przedstawił
trzy warianty koncepcyjnego samolotu ZeroE. Pierwszy
z nich to samolot z silnikami
odrzutowymi dla 120-200 pasażerów. Ma on obsługiwać
rejsy transkontynentalne, a
jego planowany zasięg to ponad 3700 km. Zmodyfikowana
tradycyjna turbina gazowa ma
być jednak zasilana wodorem,
a nie paliwem lotniczym. Drugi to turbośmigłowy samolot
zabierający na pokład do 100
pasażerów z zasięgiem do ponad 1850 kilometrów. Przeznaczony byłby do obsługi rejsów
regionalnych, na przykład tras
europejskich. Trzeci to futurystyczna nowość - samolot z
"rozmytym skrzydłem". Miałby
zabrać na pokład do 200 pasażerów i oferować podobny
zasięg jak pierwszy wariant z
silnikami odrzutowymi.
Linie lotnicze KLM także zaprezentowały swój niezwykły
samolot. Holenderski gigant
we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Delft
i Airbusem tworzą maszynę,
która ma odmienić oblicze
latania. Samolot ma zrewolucjonizować rynek przez swój
niespotykany kształt litery "V".
Po wielu projektach przyszedł
czas na test prototypu maszyny stworzonego w skali.

Lista krajów z zakazem
lotów
2 września weszło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z listą krajów, do
których obowiązuje zakaz
lotów. Lista ta jest zmienna i uzależniona od współczynnika przekraczającego
50 zachorowań na 100 000
osób. Od dnia 15 września
zakaz lotów obecnie obowiązuje z i do: Belize, Bośni
i Hercegowiny, Czarnogóry
Federacyjnej Republiki Brazylii, Królestwa Bahrajnu,
Królestwa Hiszpanii, Państwa Izrael, Państwa Katar,
Państwa Kuwejt, Państwa
Libia, Republiki Argentyńskiej, Republiki Chile; Republiki Francuskiej; Republiki Gwatemali; Republiki
Hondurasu; Republiki Iraku;
Republiki Kolumbii; Republiki Kostaryki; Republiki Libańskiej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii;
Republiki Namibii; Republiki Panamy; Republiki Paragwaju; Republiki Peru;
Republiki Surinamu; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych
Ameryki; Wielonarodowego
Państwa Boliwia; Wspólnoty
Bahamów.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Żródła i cytaty:
https://www.polsatnews.pl
https://tech.wp.pl
https://www.topnaj.pl
https://www.polityka.pl
https://www.komputerswiat.pl
https://www.rynek-lotniczy.pl
https://www.o2.pl
https://businessinsider.com.pl

Nowe perspektywy przed sanatorium „Azalia” w Szczawnie -Zdroju
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o. o. kupiły nieruchomość zabudowaną przy ul. Klonowej w Szczawnie-Zdroju. Co najważniejsze, działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Sanatorium Uzdrowiskowego „Azalia”. Zakup nieruchomości otworzył przed „Azalią” całkiem nowe perspektywy i możliwości rozwoju.
– Sanatoria Uzdrowiskowe
„Azalia” w Szczawnie-Zdroju i
„Zimowit” w Dusznikach-Zdroju to bardzo ważne jednostki w
portfelu naszej Spółki – wyjaśnia Tomasz Maciejowski, Prezes
Zarządu Sanatoriów Dolnośląskich. – Dotychczasowe działania Spółki były ukierunkowane
na bieżące utrzymywanie tych
obiektów. Strategia obecnego
Zarządu zakłada rozwój również tego filaru Spółki. W tym
roku uruchomiliśmy proces inwestycyjny budowy nowego
Zakładu Przyrodoleczniczego
w Dusznikach-Zdroju. Czekamy
na dokumentację budowlaną i
pozwolenie na budowę. Ostatnia inwestycja w zakup nieru-

chomości w Szczawnie-Zdroju
daje nam całkiem nowe możliwości rozwoju również dla
„Azalii”. Patrząc szerzej, otwiera to drogę do wzmocnienia
lecznictwa uzdrowiskowego w
Szczawnie-Zdroju.
Informacja o możliwości rozwoju Sanatorium Uzdrowiskowego „Azalia” została przyjęta
w regionie z dużym optymizmem.
– Cieszę się z tej wiadomości – mówi Marek Fedoruk,
Burmistrz Szczawna Zdroju.
– Rozwój Sanatoriów przekłada się w bezpośredni sposób
na rozwój naszej Gminy, a tym
samym wzrost poziomu życia
mieszkańców. Jako burmistrz

mogę zadeklarować, że władze Szczawna będą wspierać
działania Spółki zmierzające do
rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej w naszym mieście.
Zadowolenia nie kryje również Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – To jest niełatwy
rok. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że mimo trudności
gospodarczych wywołanych
koronawirusem, nasza spółka
Sanatoria Dolnośląskie podejmuje wyzwania i się rozwija.
To jest również szansa na rozwój subregionu wałbrzyskiego.
Ewentualna budowa nowego
skrzydła sanatorium „Azalia”
sprawi, że w Szczawnie-Zdroju

pojawi się w końcu infrastruktura sanatoryjna na miarę XXI
wieku. Jeżeli chodzi o samorząd województwa to również
mogę zadeklarować, że wes-

przemy działania, które wpłyną
na rozwój jednej z pereł uzdrowiskowych Dolnego Śląska.
Red.
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Studio Espresso gościło w biurze rejestracji i ubezpieczeń przy ulicy Palisadowej 1 w dzielnicy Podzamcze w Wałbrzychu

z Alicją i Weroniką

specjalistami w dziedzinie rejestracji i ubezpieczeń pojazdów.
Państwa firma istnieje na
rynku ponad 10 lat. Jaka jest
historia powstania?
Weronika: Pomysł zrodził się
w głowie szefa, kiedy sam pracował w Urzędzie Celnym. Spotykał on na co dzień ludzi, dla
których przebywanie w urzędzie i wypełnianie dokumentów wiąże się z dużym stresem. Przychodzą do nas osoby,
które z różnych przyczyn mają
problem z dostaniem się do
urzędu oraz pracują w godzinach otwarcia.
Ale klient musi później
odebrać dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
Gdzie je odbiera?
Weronika: Cały komplet odbiera u nas w biurze.
Czyli klient nie widzi urzędu na oczy?
Weronika: Nie.
Klient zakupił samochód
w Polsce bądź za granicą. W
obu przypadkach pojazd należy zarejestrować. Ale czy
jest jakaś różnica w sposobie
rejestracji?
Alicja: Dla klienta nie ma to
żadnego znaczenia. Wszystkie
dokumenty i wnioski wypełniamy u nas w biurze. Działamy
na zasadzie pełnomocnictwa.
Obsługujemy klientów z całego regionu wałbrzyskiego.
Co to oznacza?
Alicja: W imieniu klienta
idziemy do urzędu i załatwiamy wszystkie formalności
związane z rejestracją, a także
Urząd Skarbowy.
Czyli również sprawy
związane z cłem?
Alicja: Tak, oczywiście.
Pojazd należy ubezpieczyć. Jakich ubezpieczycieli
posiadacie Państwo w swojej
ofercie?
Weronika:
Posiadamy
wszystkie marki wiodące na
rynku, jeśli chodzi o ubezpie-

czenia. Jeśli jest to pojazd sprowadzony z zagranicy, to w dniu
rejestracji powinien posiadać
ubezpieczenie roczne. Od
klienta, który przychodzi i odbiera dokumenty u nas, dowiadujemy się jaki potrzebuje zakres ubezpieczenia. Wówczas
sprawdzamy kilku firm i przedstawiamy najlepsze oferty.
Powiedzmy, że jestem
klientem, który właśnie do
Państwa wszedł. Chcę tylko
ubezpieczyć pojazd. Jak to
się odbywa?
Weronika:
Porównujemy
parametry auta w narzędziu,
które posiadamy i dobieramy
najlepszą ofertę w zakresie cenowym, jak również zakresowym dla klienta.
Jako klient otrzymuję propozycję kilku firm i mogę sobie wybrać?
Weronika: Dokładnie tak.
Często klienci poszukują
w internecie wymarzonego
auta: czy to z ofert w Polsce,
czy za granicą. Ale zdarza się,
że nie mają wystarczających
środków na dokonanie zakupu. Czy możecie Państwo
również pomóc w tym dylemacie?
Alicja: Tak, oczywiście.Również z tym problemem sobie
poradzimy i doradzimy. Wybierzemy dogodny kredyt bądź
leasing, w zależności od tego,
co będzie klientowi potrzebne.
Czyli dzięki Państwa usługom klient rejestruje pojazd,
kupuje polisę i może uzyskać finansowanie zakupu
pojazdu. Jest kompleksowo
obsłużony i omija wszystkie
urzędy.
Alicja: Tak, dokładnie.
A kto korzysta z Państwa
usług? Klienci indywidualni
czy firmy? I kto może się do
Państwa zgłosić?

Weronika: Zarówno osoby
prywatne, jak i firmy. Współpracujemy również z komisami, które sprzedają auta i polecają nasze usługi.
Dziękuję za rozmowę.
Zapraszamy do biura rejestracji pojazdów i ubezpieREKLAMA

czeń przy ulicy Palisadowej
1 w Wałbrzychu w dzielnicy
Podzamcze. Czynnej od poniedziałku do piątku od
09:00 do 17:00, a także w sobotę od 10:00 do 13:00. Jak
również kontakt telefoniczny pod numerem 502 503
444.

Oglądnij pełny wywiad

R0453/20

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

Piątek, 25 września 2020
www.30minut.pl

Chodliwy bon
Na Dolnym Śląsku wykorzystanych zostało już 79
586 bonów turystycznych.
Ale warto nadmienić, że
uprawnionych do otrzymania bonu na terenie naszego województwa jest 301
905 osób. Według danych
wrocławianie wykorzystali
już 13 998 bonów na kwotę 18 226 000 zł. Natomiast
wałbrzyszanie zrealizowali
1 347 bonów na kwotę 1
117 000 zł, z kolei mieszkańcy Legnicy 3 032 bonów wartych 2 481 750 zł.
Warto zwrócić uwagę, że za
wakacje bonami płacili chętnie
także mieszkańcy Lubina, którzy wykorzystali 8 794 bonów
na kwotę 7 441 250 zł i Świdnicy, którzy aktywowali 5 821 bonów na 4 930 250 zł. Z kolei w
niewielkim powiecie milickim
mieszkańcy pobrali 874 bonów
i wykonali nimi płatności na
825 500 zł. W całej Polsce jest 4
056 932 osób uprawnionych do
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otrzymania bonu, z czego bony
aktywowało już 948 233 osób. Wygenerowanie bonu jest bardzo łatwe pod warunkiem, że
założyło się już swoje indywidualne konto na naszej platformie
internetowej PUE ZUS – mówi
Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku. – Jeśli ktoś tego
jeszcze nie zrobił polecam naszą
instrukcję i film, z którymi samodzielne założenie konta jest proste – dodaje. Bon jest dostępny
na PUE ZUS w zakładce „Ogólny”.
W menu bocznym trzeba wejść
w zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”.
Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie
danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie
Rodzina 500 plus. Ważne jest
również to, że przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku
publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy tury-

styczne, powinny wpisać się na
listę prowadzoną przez Polską
Organizację Turystyczną (POT).
Żeby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba wypełnić „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji
pożytku publicznego w celu
przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny” (PBT). Na
PUE ZUS podmiot turystyczny
może zarządzać uprawnieniami
osób, które będą przyjmować
płatności bonem. Uzyska też
dostęp do swoich rozliczeń. Aby
płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego,
muszą one podać numer konta.
ZUS apeluje do przedsiębiorców,
aby sprawdzali numer swojego
rachunku bankowego. Zdarza
się bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.
ZUS/Red.
Zeskanuj kod i zobacz film
jak aktywować bon turystyczny

Odchudzają wałbrzyszan
Masz nadwagę i czujesz
się źle? Możesz to radykalnie zmienić. Dzięki sportowemu programowi, który
stworzyli i prowadzą małżeństwo trenerów Iwona i
Marcin Modrzejewscy. Trzy
razy w tygodniu na siłowni i sali treningowej Imperium Boxing przy ulicy
Pługa w Wałbrzychu wyciskają siódme poty ze swoimi adeptami.
Program nie jest novum, bo
skutecznie działa od trzech lat.
Choć jego nazwa „Naku...am i nie
patrzę na nic” jest specyficzna,
to z pewnością przyciąga wielu chętnych. - Idea powstania
programu narodziła się przypadkiem, ponieważ coraz więcej osób zaczęło zgłaszać się do
mnie i do Marcina, żeby ćwiczyć
i się odchudzić. Dlatego powstał
pomysł stworzenia małych grup,
żeby działało to na zasadzie per-

sonalnego treningu. - tłumaczy
Iwona Modrzejewska. Na treningi przychodzi więcej pań niż
panów. - Na przyjście tutaj namówiła mnie koleżanka. Treningi
są fajne i dają dużo satysfakcji.
Nie ukrywam, że dają również w
kość - komentuje pani Ewa, jedna z uczestniczek programu. - Na
treningi zapisał mnie mój mąż,
nie wiem dlaczego, bo jestem
idealna, ale treningi są świetne i bardzo je polecam i zapraszam wszystkich chętnych bo
naprawdę warto – dodaje pani
Alicja. Skuteczności małżeństwa
Modrzejewskich nie trzeba daleko szukać, wystarczy wejść na
ich profile facebook'owe i zobaczyć zdjęcia „odnowionych”
podopiecznych. - Był u nas chłopak, który ważył ponad sto kilo,
schudł dwadzieścia. W końcu
zaczął biegać, czego wcześniej
nie robił, jest bardzo szczęśliwy –
dodaje Iwona Modrzejewska.
PAS
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OGŁOSZENIE

Wałbrzych, dnia 21.09.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
przy ul. Grodzkiej 44/20, piętro VI, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi 121 500,00 zł, wadium – 6 075,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek
bankowy
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 05.10.2020 r. W tytule
przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w
drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 05.10.2020 r. Wpłacone wadium, w
przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty
uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały
przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż
następnego dnia po dacie przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod
rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika
Spółdzielni).

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż
do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny
wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o
którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późniejszymi
zmianami).
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie
do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz
pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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24,5 mln zł dla Wałbrzycha!
11 września z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego wyszedł
przelew na ponad 24,5 mln zł z
budżetu państwa na konto bankowe Wałbrzycha. To efekt funkcjonowania rządowego programu
dla samorządów w Polsce pn. Fundusz Inwestycji Samorządowych.
Ideą funkcjonowania funduszu
jest realizacja polityki zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów
oraz przeciwdziałanie kryzysowi
gospodarczemu
wywołanego
pandemią. Wałbrzych jest kolejnym samorządem z regionu, po
Boguszowie-Gorcach, Mieroszowie, Szczawnie-Zdroju oraz Powiecie Wałbrzyskim, który otrzymał
bezzwrotną pomoc finansową do
wykorzystania na inwestycje, które będą stanowiły dodatkowy impuls rozwojowy subregionu wał-
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brzyskiego. Środki pochodzące z
rządowej dotacji samorządy mogą
przeznaczyć na dopłaty do inwestycji lokalnych jako wkład własny bez konieczności zaciągania
kredytów np. inwestycje w szkoły,
przedszkola, obiekty sportowe,
domy pomocy społecznej itp.
Moim zdaniem warto, aby Gmina
Wałbrzych podjęła się odbudowy
kompleksu sportowego na Nowym Mieście, który mógłby pełnić
w przyszłości funkcję ośrodka lekkoatletycznego, bokserskiego, zapaśniczego, piłkarskiego oraz kolarskiego. To już kolejne wsparcie
rządowe dla Wałbrzycha, m.in. po
przyznaniu dofinansowania przez
rząd do najważniejszej inwestycji
w powojennej historii Wałbrzycha
– budowy zachodniej obwodnicy miasta. To największe zadanie
inwestycyjne w Wałbrzychu realizowane jest dzięki decyzji z 2017
r. ówczesnego Ministra Rozwoju
i Finansów, Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o przyznaniu
dotacji w wysokości 296,8 mln
zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W tym
programie znajduje się pula środków finansowych przyznanych
Polsce przez UE a za ich podział
odpowiada rząd. Jednostką państwową odpowiedzialną za wdrażanie tego programu oraz rozwój
infrastruktury transportowej m.in.
poprzez wspieranie inwestycji
infrastrukturalnych w obszarze
transportu drogowego - wspomniana obwodnica Wałbrzycha,
jest Centrum Unijnych Projektów
Transportowych, które podlega
ministrowi ds. transportu.
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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-
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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.
R0456/20
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Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Pijany wandal
W minioną niedzielę w godzinach popołudniowych 23-letni
mieszkaniec Wałbrzycha uszkodził kierowanym przez siebie samochodem osobowym inne dwa zaparkowane w Zagórzu Śląskim pojazdy. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszło 20 września przed godziną 17:00. Pełniący
na tym terenie służbę policjanci
otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu dwóch pojazdów, gdzie
REKLAMA

sprawca
najprawdopodobniej
jest nietrzeźwy. Przybyli na miejsce funkcjonariusze potwierdzili
zaistniałą kolizję i wykonali badanie na zawartość alkoholu,

które wykazało u podejrzanego
ponad 2,5 promila tej substancji
w organizmie. Policjanci oczywiście zatrzymali 23-latkowi prawo
jazdy. Teraz za popełnione przestępstwo kierowania w stanie
nietrzeźwości oraz doprowadzenie do zdarzenia drogowego
23-latek odpowie przez sądem.
Mężczyzna za kratami więzienia
może spędzić 2 lata. Grozi mu także dożywotni zakaz kierowania
pojazdami oraz wysoka grzywna.

Lot – dzisiejszy leksem nie
jest z pewnością skrótem od nazwy narodowego przewoźnika
lotniczego, choć o lataniu będzie. Według Encyklopedii PWN
jest to: przemieszczanie się w
jakiejś przestrzeni w powietrzu,
zwykle za pomocą skrzydeł
lub specjalnego mechanizmu.
Może to być latanie; też: podróż
samolotem, balonem itp. Według źródeł rozróżniamy różne
rodzaje lotów. Na przykład lot
balistyczny, czyli lot rakiety, pocisku itp. bez działania na nie sił
aerodynamicznych, po nadaniu
im pewnej prędkości początkowej. Z bardziej przyziemnych
odmian tej czynności może
być lot godowy - na przykład
u owadów. Mnie bardziej interesuje lot samolotem pasażerskim. Wielu z nas miało okazję
nie raz i nie dwa skorzystać z
tego rodzaju transportu, ale są

również takie osoby, który nigdy nie latały. Jedno jest pewne, transport lotniczy to jedna
z wielu oznak czasów globalizacji. I pomyśleć, że jeszcze 120
lat temu człowiek pierwszy raz
uczył się wzbijać w przestworza
na prymitywnych maszynach
skonstruowanych przez braci
Wright. To pokazuje jak szybki
jest postęp w czasach obecnej
cywilizacji. Ale warto zdać sobie
sprawę, że transport lotniczy
to również ogromny przemysł,
mający niesamowity wpływ
na gospodarkę świata. O tym
wszystkim piszemy w poprzednim i obecnym wydaniu w Temacie Tygodnia. Jednak godne
uwagi są również lotniska obsługujące pasażerów. Na największych z nich jak Heathrow
czy Chicago, samoloty startują i
lądują średnio co 5 minut. Liczba terminali i bramek jest niekiedy większa niż miejscowość.
Kto widział, ten zdaje sobie
sprawę z jakim „organizmem”
mamy do czynienia. Być może
warto w najbliższych tematach
tygodnia napisać małe co nieco o światowych lotniskach? W
każdym razie trzeba uważać by
nie zamieszkać na nich jak Tom
Hanks w filmie „Terminal”.
Redaktor Naczelny
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Uwaga ! Rak nie czeka!
„Rak głowy i szyi nie
czeka! Zgłoś się do specjalisty!” – to hasło kampanii
prowadzonej w ramach VIII
Europejskiego Tygodnia
Profilaktyki Nowotworów
Głowy i Szyi. O założeniach
akcji opowiedzieli podczas
konferencji prasowej wicemarszałek Marcin Krzyżanowski oraz przedstawiciele Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego we
Wrocławiu, Dolnośląskiej
Izby Lekarskiej i Uniwersytetu Medycznego.
- Spotykamy się dziś, aby pokazać, że bez względu na to jakie instytucje reprezentujemy
mamy wspólny cel i ten cel nas
łączy. Jest nim zdrowie Wrocławian i Dolnoślązaków. Najlepiej dbać o zdrowie poddając
się badaniom profilaktycznym
– mówi wicemarszałek Marcin
Krzyżanowski. Jak odzwierciedlają dane, nowotwory głowy i
szyi stanowią ponad 5% wszystkich zarejestrowanych w naszym
kraju nowotworów złośliwych.
W Polsce, w ostatnich latach
notuje się 6000 przypadków
REKLAMA

rocznie. Jednocześnie, według
danych WHO, ponad połowa pacjentów z nowotworami głowy i
szyi umiera. Dlatego specjaliści
i Urząd Marszałkowski rozpoczynają walkę profilaktyczną. W
ramach kampanii przewidziano
m.in. konsultacje oraz działania
informacyjno-edukacyjne, które mają zwiększyć świadomość
społeczeństwa na temat nowotworów głowy i szyi oraz doprowadzić do jak najwcześniejszej
wykrywalności zmian chorobowych. Obecnie dzieje się to najczęściej dopiero w III i IV stadium
zaawansowania choroby, gdy
medycyna ma już niewiele do zaoferowania. Ponadto, w tym roku
szczególną uwagę poświęcono
nowotworom górnego odcinka
drogi oddechowo-pokarmowej,
w tym: wargi, jamy ustnej, języka, gardła środkowego (migdałki), jamy nosowo-gardłowej,
gardła dolnego, krtani, nosa,
zatok przynosowych, podstawy czaszki, oczodołu, ślinianek,
ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego, jak również
nowotworom zlokalizowanym
na szyi (układ chłonny, tarczyca)
oraz skórze głowy i szyi. Obecnie
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choroby te stanowią siódmą, co
do częstotliwości występowania,
grupę nowotworów złośliwych
na świecie. - Jako stomatolog
chciałam zwrócić uwagę, że 40%
nowotworów w obrębie głowie i szyi są to nowotwory jamy
ustnej. To jest bardzo wysoka
frekwencja – mówi prof. dr hab.
Marzena Dominiak z Uniwersytetu Medycznego. Celem Europejskiego Tygodnia Profilaktyki
Nowotworów Głowy i Szyi jest

www.30minut.pl
również dotarcie do pacjentów
z grupy najwyższego ryzyka, a
więc palących tytoń, nadużywających alkoholu oraz narażonych
na infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego lub mających, co
najmniej przez 3 tygodnie, jeden
z poniższych objawów: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz czerwone lub białe
naloty w jamie ustnej, ból gardła,
ból w trakcie oraz problemy z
przełykaniem, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa
lub krwawy wyciek z nosa. - Jesteśmy po to, aby leczyć, jeste-

śmy po to, aby kształcić mieszkańców w aspekcie profilaktyki
prozdrowotnej. Zapraszamy do
konsultacji oraz dzwonienia na
nasze infolinię – zachęca dr hab.
Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego. Jak podkreślają
medycy każdy z pacjentów, znajdujący się w grupie ryzyka, będzie miał możliwość bezpłatnej
konsultacji ze specjalistami bez
konieczności okazywania skierowania i bez kolejki.
UMWD/Red.
Foto: UMWD
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Czas na „Color-blocking”!

Dzień dobry Państwu!
Piszę dziś z uroczej kawiarni w Cieszynie, wiedząc, że
samo sformułowanie „urocza
kawiarnia” klasyfikuje mnie w
określonej grupie. Dodam, że
w kawiarni leci rasowy jazz, pije
się w niej regionalne piwo, a do
stolika przyniesiono wyjątkowo
dobrze wykonany deser panna
cotta, a na przeciwko siedzi najpiękniejsza Pani od Kultury na
świecie, bawiąc się markowym,
świeżo zakupionym, zawodowym aparatem fotograficznym.
Pan P. jest na wakacjach, pan
P. upaja się powolnym życiem,
delikatnie dotykając jego misternych, wrażliwych na każde
muśnięcie, jak czerwone płatki
maku, znikających zwykle w
tłumie „niesłychanie ważnych
spraw powodujących siwienie”,
zastanawiając się dlaczego,
kurczę, nie żyje tak codziennie,
a tylko dając targać się owym
sprawom niesłychanej wagi pędzi w to siwienie.
Deser zjedzony.
Pan P. nie wziął udziału w
żadnym z polecanych przez
siebie na fejsie wydarzeń, świadomie o tym decydując. Tylko
wtedy można szczerze żałować.
Żałował pan P. Berkanan w
Świdnicy, dinozaurów rocka
w Starej Kopalni i Dnia Ukraińskiego w Galerii pod Atlantami.
Oglądał transmisje, Wasze filmy
i zdjęcia i mógłby dużo komplementów szczerych napisać.
Pan P. trawi jeszcze niesamowitość wczoraj, gdy w miejscu,
gdzie #nicsięniedzieje można
by sto razy głośniej krzyczeć,
w małym miasteczku na Podbeskidziu, wsiadł do wehikułu
czasu, odnajdując Pani od Kultury duchy przodków, tworząc
nowy w jej rodzinie, rodzinnych
stronach, rozdział w historii. Tylko i aż 150 letni.
Pan P. kończy pisanie piątkowego tekstu. Zamyka urządzenie z owocowym logo.
Wysysa krew z filozofii nic-się-nie-dzie-izmu.

W
trendach
jesień-zima
2020/2021 prawdziwym hitem jest „color-blocking”, czyli
łączenie ze sobą wyrazistych,
mocnych barw. W duecie, jak
podpowiadają projektanci, najlepiej sprawdzą się następujące
połączenia: niebieski i zieleń (Givenchy), żółty i turkus (Annakiki),
żółty i czerwony (Saint Laurent),
zieleń i fiolet (Andrew Gn), fuksja
i pomarańcz lub fuksja i czerwień (Alberta Ferretti).
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Mikrobionizm - czym jest?
Najogólniej mówiąc, mikrobionizm polega na życiu w zgodzie z bakteriami, dzięki którym
nasza skóra prawidłowo funkcjonuje i jest w stanie bronić się
przed destrukcyjnymi czynnikami zewnętrznymi. Dlatego warto
stosować inteligentne produkty
kosmetyczne, bo dzięki nim dłużej będziemy cieszyć się urodą
oraz zdrowiem.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Szczawno - Zdrój
Jerzy Trela w Teatrze Zdrojowym
3 października w Teatrze
Zdrojowym spektakl, który
nie zdarza się często. Jerzy

Wokół piękna

Trela, (z akompaniamentem),
zaprezentuje fragmenty monologów autorstwa naszych

wielkich poetów, dramaturgów, wieszczy. Wydawać by
się mogło, że to rodzaj słowa zarezerwowany tylko dla
szkoły, albo odgrzebywany
z okazji wielkich wydarzeń,
ale Jerzy Trela, jak nikt inny
potrafi ożywiać te słowa. Niewielu jest takich mistrzów
sztuki aktorskiej, którzy bez
zbędnego patosu zdolni są
zachować powagę tej wielkiej poezji i nadać temu
wymiar bardzo osobistego
wzruszenia. Jerzy Trela nie
gra, ale staje się bohaterem
Mickiewicza, Norwida, Wyspiańskiego. Z pewnością
każdy widz wyjdzie z teatru
ze świadomością wielkości
tych słów. Tego nie można
przegapić.
Konkurs!
Mamy dla Państwa
zaproszenia na to wydarzenie – dla dwóch
pierwszych osób,
które napiszą do nas
maila o treści „Wielkie
Monologi” na adres
sekretariat@30minut.pl

Skóra po lecie
O skórę powinniśmy dbać
cały rok. Jednak w okresie letnim przez wiele osób jest ona
szczególnie zaniedbywana. Stosowanie nieodpowiednich kosmetyków, zapominanie o ochronie przed promieniowaniem
UV skutkuje jej odwodnieniem,
suchością oraz nieestetycznymi
przebarwieniami posłonecznymi.
Dlatego specjaliści z gabinetów i
klinik kosmetologicznych w okresie jesienno- zimowym majaą
pełne ręce roboty.
Jak więc prawidło zadbać o
skórę po lecie?
Aby przywrócić jej dawny
blask należy zacząć od oczyszczania i złuszczania naskórka.
Zabiegi te zdecydowanie poprawią wygląd skóry i przygotują
ją do innych bardziej inwazyjnych zabiegów. Metodę najbardziej odpowiednią do rodzaju
cery powinien dobrać specjalista
na wizycie konsultacyjnej.
Kolejnym zabiegiem przywracającym blask i promienny wygląd jest mezoterapia i rewitalizacja. Zabiegi polegają na podaniu
w głąb skóry substancji aktywnych, które nawilżają, odżywiają i
rozświetlają cerę. Ponadto liczne
nakłucia wywołują stan zapalny,
który wpływa na produkcje nowego kolagenu.
Medycyna estetyczna posiada
również rozwiązania dla wszystkich tych, którzy pragną pozbyć
się nieestetycznych przebarwień
posłonecznych. W tym przypadku mamy do wyboru szereg
peelingów chemicznych (kwasów) posiadających właściwości
złuszczające, oczyszczające oraz
odmładzające skórę. Natomiast
najefektywniejszym w tym przypadku będzie zabieg laserowy,
który nie tylko zlikwiduje przebarwienia, ale również przebuduje i odmłodzi skórę.
Warto również pomyśleć o intensywniejszej pielęgnacji domowej poprzez stosowanie bardziej
aktywnych kremów na dzień lub
na noc. Dobrym rozwiązaniem
będą produkty z kwasami AHA
lub cząsteczką retinolu, która posiada właściwości odmładzające
oraz rozjaśniające.

12 Sport
Jakub
Zima
sport na zimno

Piątek, 25 września 2020

/Tygodnik30minut

www.30minut.pl

Herbapol Plaza zdobyty
Kapitalne widowisko i pięć bramek zobaczyli kibice zebrani na stadionie w Stanowicach. Pojedynek Mineralnych z
Herbapolem aspirował do miana hitu kolejki. Po 90 minutach gry śmiało można powiedzieć, że takim był.

Dziennikarstwo
sportowe = ?
Często zastanawiam się
czy relacjonowanie sportowych wydarzeń ma
sens, ale… fani koszykówki cieszyli się z wielkiej imprezy na deptaku
przed Galerią Victoria.
Dla miłośników piłki nożnej ważne było zwycięstwo Górnika. Ci, którzy
kochają siatkówkę nie
mogą się doczekać startu
sezonu. Ten już 26 września.
Wałbrzych żyje sportem, a
ostatni weekend pokazał,
że potrzebujemy rozrywki. Słuchając kibiców wiemy, że relacjonując wydarzenia sportowe jesteśmy
we właściwym miejscu.
Miło jest wiedzieć, że ktoś
czeka na kolejną transmisję. Jeszcze lepiej, kiedy
ktoś na stacji benzynowej
pyta, jaki mecz pokażemy
w najbliższą niedzielę.
Wspaniale, że trenerzy
dzwonią, piszą i czekają
na kolejne newsy i to nie
tylko o swoich klubach.
W okresie pandemii, kiedy
nie działo się nic, dostawaliśmy do redakcji sporo
rysunków dzieci, które pocieszały nas swoimi pracami. Dostaliśmy wtedy
obrazki piłkarzy, boisk. To
było bardzo pokrzepiające i niesamowicie inspirujące. Teraz, kiedy w końcu
karuzela nabrała tempa,
znowu dostajemy sporo
wiadomości na temat życia sportowego. Dziękujemy wam kibicom za to, że
jesteście z nami.
Dzięki wam, bo dla was,
warto być na czasie. Warto opisywać gole, radości
i smutki. Czasem warto
też się posprzeczać, kiedy zarzucacie nam, że
zrobiliśmy coś nie tak jak
tego oczekiwaliście, bo to
wciąż znaczy, że wam na
nas zależy. To zaś sprawia,
że nam zależy na was. Tak
więc… do zobaczenia na
arenach.
JZ

Pierwszego gola w spotkaniu zdobył niezawodny
Marcin Stolarz, który dał gospodarzom chwile radości
w 31 minucie meczu. Jego
bramka uśpiła jednak de-

fensywę Herbapolu. Bramka
wyrównująca podła już po
120 sekundach. Szczęśliwym strzelcem okazał się
Filip Brzeziński. Do przerwy
pomimo wielu szans wynik

spotkania już się nie zmienił.
W drugiej odsłonie sytuacja się powtórzyła. Ponownie Herbapol wyszedł
na prowadzenie w 62 minucie. Goście zdołali jednak
wyrównać po... zaledwie
120 sekundach. Tym razem
bramkę zdobył Tomasz Czechura. Niespełna kwadrans
później drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką
ukarany został Wojciech
Choiński. Od tego momentu MKS grał w osłabieniu.
Nie przeszkodziło to jednak
gościom by ponownie pokonać bramkarza Herbapolu.
Bohaterem podopiecznych
trenera Rafała Siczka, został
Tomasz Czechura.
- Na ciężkim terenie inkasujemy trzy punkty. Poka-

zaliśmy w tym meczu charakter. W drugiej połowie
przy wyniku 2-2 Choiński
dostaje drugą żółtą kartkę
i w konsekwencji opuszcza
boisko. Pomimo osłabienia
walczymy do końca i strzelamy zwycięską, zasłużoną
bramkę. W takich meczach
rodzi się drużyna, dziękuję
chłopakom za pozostawienie serducha na boisku! –
chwalił swoich podopiecznych Rafał Siczek, trener
MKS Szczawno Zdrój.
Herbapol Stanowice MKS Szczawno Zdrój 2:3
(1:1)
31’ Stolarz, 62’ Białecki
- 33’ F. Brzeziński, 64’ 83’
Czechura
JZ

Górnik lepszy w derbach
Przed spotkaniem kibice z góry zakładali, że będzie to mecz do jednej bramki. Trenerzy zarzekali się, że nie
odpuszczą i będą grać o zwycięstwo.
Już pierwsze minuty
spotkania pokazały, że
tak długo jak nie padną
bramki, będzie to mecz
walki.
Biało-niebiescy
wspierani przez kibiców,
dążyli do tego by szybko pokonać stojącego w
bramce Nowego Miasta,
Dariusza Ilskiego. Zanim
jednak Chajewski i spółka
zagrozili rywalowi, to Jankowski był bliski wyprowadzenia gospodarzy na
prowadzenie. Niepewna
interwencja Kubiaka i asekuracja defensywy sprawiła, że wciąż utrzymywał
się wynik bezbramkowy.
W kolejnych minutach
coraz więcej do powiedzenia mieli goście. Górnik atakował. Seryjnie
wykonywał rzuty rożne.
Bramka padła jednak po
dośrodkowaniu z rzutu
wolnego. Kapitalne podanie na bramkę zamienił
Marcin Smoczyk. Zaledwie
60 sekund później wspaniale przed polem karnym
zachował się Damian Chajewski, który odebrał rywalowi piłkę i silnym uderzeniem pokonał Dariusza
Ilskiego.
Pewny siebie Górnik
grał jeszcze szybciej. Padła bramka, której sędzia

nie uznał. Nie miał jednak
zastrzeżeń do uderzenia
Sobiesierskiego z 41 minuty. Do przerwy wynik
już się nie zmienił. Po
zmianie stron w bramce
Górnika Nowe Miasto stanął Jakub Raciniewski, dla
którego był to powrót na
boisko po ciężkiej kontuzji, jakiej doznał 15 września w Mrowinach.
Gra w drugiej części nie
toczyła się już w tak szybkim tempie. Podopieczni trenera Błażyńskiego
próbowali atakować, ale
brakowało im precyzji
lub szczęścia. Dobra gra i
mimo wszystko kilka ciekawych sytuacji podbramkowych sprawiło, że kibice się nie nudzili. Wynik
spotkania w doliczonym
czasie gry ustalił Damian
Chajewski.
- Początek spotkania
to wyrównana gra obu
zespołów, ale od 15 min
zagraliśmy agresywniej
i wyżej w odbiorze i to
dało nam szybko strzelone dwie bramki, które
ustawiły spotkanie. Przed
przerwą dodaliśmy jeszcze jedną bramkę i to dało
nam komfort psychiczny
przed druga połowa. Druga odsłona spotkania była

dużo słabsza w naszym
wykonaniu. W naszą grę
wkradło się trochę chaosu, a przeprowadzone
zmiany tez nie pomogły
uspokoić gry. Jesteśmy
jednak zadowoleni z wyniku, może mniej z naszej
gry, bo jest dużo do poprawy. Sami sobie chcemy
stawiać poprzeczkę wyżej,
aby za wynikami też szła
ładna dla kibiców gra Górnika Wałbrzych – mówił
po meczu szkoleniowiec
Górnika Wałbrzych
- Może gdyby udało
nam się wykorzystać jedną z dwóch sytuacji z początku spotkania, wynik
byłby inny, ale statecznie
wygrała drużyna, która
strzeliła więcej bramek. Ja

osobiście jestem ze swoich zawodników dumny,
że momentami potrafili
postawić się przeciwnikowi. To bardzo młody
zespół, z dużym potencjałem, co sprawia, że wciąż
się uczymy i zbieramy
doświadczenie. W przyszłości na pewno będziemy jeszcze lepsi – ocenił
grę swojego zespołu Wojciech Błażyński.
Górnik Nowe Miasto
- Górnik Wałbrzych 0:4
(0:3)
28’ Smoczyk, 29’ 90+3’
Chajewski, 41’ Sobiesierskii
JZ
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Ropiak zrobił swoje

Dobrosław
Kowalski

Żadnych złudzeń nie pozostawił rywalom Mateusz Ropiak podczas niedawnych Mistrzostw Polski juniorów młodszych.
Nasz zapaśnik pewnie wygrał wszystkie swoje walki i po raz drugi z rzędu stanął na najwyższym stopniu podium zasłużenie
zdobywając złoty medal.
Do Janowa Lubelskiego,
który gościł uczestników
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, a zatem Mistrzostw Polski juniorów
młodszych, Mateusz jechał
jako główny kandydat do
1. miejsca. Nie mogło być
jednak inaczej, skoro rok
wcześniej „Gruby” po raz
pierwszy sięgnął po złoto w kategorii do 51 kg
triumfując w Staszowie w
województwie świętokrzyskim. W Janowie nasz faworyt również nie zawiódł,
gdyż wygrywając komplet
walk i tym razem stanął
na najwyższym stopniu
podium. Jeśli chodzi o pozostałych przedstawicieli
ZLKS Zagłębia Wałbrzych,
to Kacper Grondys otarł
się o „pudło” zajmując 5.

miejsce, Mikołaj Dereń był
13, Jakub Miś – 8, a Oskar
Wawrzyszyn uplasował się
na 14. pozycji.
Informując o świetnych
wynikach podopiecznych
trenera Michała Jóskowskiego nie możemy pominąć wrześniowego sukcesu
Mateusza Kaczora, który
był niedawnym bohaterem
stałego cyklu Tygodnika
„30 minut” – Karty Wałbrzyskiego Sportowca. W
rozegranych w Raciborzu
Mistrzostwach Polski juniorów nasz zapaśnik wywalczył brązowy krążek
ustępując jedynie późniejszemy triumfatorowi kategorii 63 kg – Kamilowi
Czarneckiemu z miejscowej Unii. Warto podkreślić

spory wyczyn Mateusza,
który dopiero pierwszy rok
rywalizuje w tej kategorii
wiekowej, tak więc jeszcze przez dwa lata będzie
startował wśród juniorów.
Efektem dobrej dyspozycji
Kaczora było powołanie do
kadry narodowej juniorów

Weekend na bogato
Przed nami ostatni weekend września, a zarazem pierwszy, w którym do gry przystąpią lokalne drużyny siatkarskie oraz koszykarskie. Tradycyjnie nie zabraknie piłki nożnej, tak więc każdy
kibic sportu w naszym regionie będzie miał w czym wybierać.
Nowy sezon I ligi koszykarze niu na sobotnie wieści znad mo- powstał zupełnie nowy zespół,
Górnika Trans.eu rozpoczną od rza kibiców koszykówki zapra- który mamy nadzieje, iż podbiwyjazdu do Kołobrzegu, gdzie szamy jeszcze dziś wieczorem je III-ligowe parkiety. Początek
jutro o godzinie 18.30 zmierzą do hali sportowej przy ulicy Sło- spotkania o godzinie 19.
się z miejscową Energą Kotwicą. necznej 1 w Szczawnie-Zdroju,
Ostatni weekend września to
Oczywiście faworytem są biało- gdzie miejscowy MKS Basket
-niebiescy i trudno tu mówić o podejmie Chrobrego XXI Kłodz- początek rozgrywek z udziałem
przesadnym optymizmie, skoro ko. Zapowiada się naprawdę cie- koszykarzy, ale również i siatkapodopieczni trenera Łukasza kawy pojedynek, tym bardziej rzy. Co ciekawe już w I kolejce
Grudniewskiego to aktualny że w ramach bliskiej współpra- zespół trenerów Fabiana Kurzamistrz rozgrywek. W oczekiwa- cy z Górnikiem w uzdrowisku wińskiego oraz Janusza Ignaczaka czeka naprawdę trudny
rywal, a zarazem jeden z fawoKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA rytów II ligi panów, czyli Chrobry Głogów, z którym Chełmiec
Imię: Piotr
zagra jutro o godzinie 18 na
Nazwisko: Osiecki
wyjeździe. Na szczęście na brak
Data urodzenia: 19 lipca 1980 roku
siatkarskich emocji liczna grupa
Pseudonim sportowy: Osiołek
fanów tej dyscypliny w naszym
Klub: LZS Sudety Dziećmorowice (piłka nożna)
mieście nie może narzekać, gdyż
Największy dotychczasowy sukces?
Gdy byłem młody, trafiłem do II-liswój pierwszy w nowym sezogowej Odry Szczecin. Pamiętam, że wręcz chodzi po boisku, ale jak już
nie pojedynek przed własną
miałem zadebiutować w wyjazdo- dostanie piłkę, to kiwa po czterech,
publicznością rozegrają panie
wym spotkaniu ze Śląskiem Wroc- pięciu rywali, a dodatkowo jeszcze
ław na Oporowskiej. Była 70 minuta, jest niemal bezbłędny z linii rzutów
spod znaku Chełmca Wodociąściągałem już bluzę, ale gdy trener wolnych.
gów Wałbrzych. Zespół trenera
zobaczył moje buty, to mnie cofnął na Dlaczego piłka nożna?
ławkę (śmiech). Może dlatego Odra W czasach mojej młodości nie było
Marka Olczyka podejmie ekipę
przegrała 2:3 (śmiech). W całej swojej
długoletniej przygodzie z piłką miałem chwilę przerwy, gdy przeszedłem
do Odry oraz odrabiałem wojsko we
Flocie Świnoujście, która grała w III
lidze. Dlaczego o tym mówię? Gdyż w
barwach Sudetów Dziećmorowice rozegrałem grubo ponad 400 spotkań,
w których zdobyłem około 400 bramek, a moja średnia wynosi 0.7 gola
na mecz. Może gdyby nie wspomniana przerwa, a także czerwone kartki,
które regularnie oglądałem w młodości, to wyszłaby bramka na spotkanie.
W klasyfikacji strzelców Sudetów mój
wyczyn nie ma sobie równych, gdyż
będący na 2. miejscu Wiesiek Kosowski ma około 200 trafień mniej.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Lionel Messi – bo to, co robi lewą
nogą, to mistrzostwo świata. Czasami

futbol po mojemu....

nic innego. W szkole umawialiśmy się
z kolegami, a po lekcjach szliśmy na
boisko. W wakacje tworzyliśmy między sobą drużyny, spotykaliśmy się
po południu i do wieczora młóciliśmy
na boisku. A teraz trudno wygonić
dziecko z domu.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Powoli żegnam się już z piłką nożną,
ale liczę, że mimo sporych problemów z utrzymaniem kadry nasza drużyna się nie rozpadnie. Dlatego, choć
zdrowie już nieco szwankuje, będę
się starał nadal wspierać chłopaków.
Młodzi mają potencjał, ale chodzi o
to, aby chcieli, a nie zniechęcali się
niepowodzeniami. Bo mogą grać
nawet o wyższe cele aniżeli walka o
utrzymanie, ale są słabi psychicznie i
szybko się poddają.

w Danii, która ma za sobą
udział w międzynarodowym, drużynowym turnieju
w miejscowości Nykøbing
Falster. Bilans występów
utalentowanego Polaka to
3 wygrane oraz 1 porażka.
Bartłomiej Nowak
Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki, a my zapraszamy
do Hali Wałbrzyskich Mistrzów,
gdzie w sobotę o godzinie 17
dojdzie do inauguracyjnej potyczki na II-ligowym poziomie.
Na koniec naszych zapowiedzi kilka słów o lokalnej piłce
nożnej. Najwyżej sklasyfikowany zespół po raz kolejny wystąpi
przed swoimi kibicami. Mowa o
przedstawicielu klasy okręgowej - Zdroju Jedlina-Zdrój, który
jutro o godzinie 16 gościć będzie Dabro-Bau Makowice. Do
kolejnych ciekawie zapowiadających się, w tym derbowych
konfrontacji, dojdzie w sobotę i
niedzielę na niższym szczeblu,
czyli w klasie A. Już jutro o godzinie 16 rozpocznie się rywalizacja MKS-u Szczawno-Zdrój
z Czarnymi Wałbrzych, a dzień
później zagrają między innymi:
Górnik Wałbrzych z Górnikiem
Boguszów-Gorce (godz. 11), Zagłębie Wałbrzych z Zielonymi
Mokrzeszów (15), KS Walim z
Podgórzem Wałbrzych (16), czy
Sudety Dziećmorowice z Herbapolem Stanowice (16).
Bartłomiej Nowak

„Fenomen” Legii
Legia Warszawa to dla mnie
swoisty fenomen, ale w negatywnym znaczeniu tego
słowa. Klub, który mając
wszelkie argumenty (całkiem fajny budżet, wyższy niż niektóre kluby z lig
znacznie wyżej notowanych
od naszej czy akademię
dostarczającą
regularnie
perspektywicznych zawodników do pierwszej drużyny), aby zdominować Ekstraklasę i być naszą drużyną
eksportową, zamiast tego
na każdym kroku się kompromituje. Przeciętny kibic
tę kompromitację najlepiej
widzi co roku w el. Europejskich Pucharów, ale jest to
tylko efekt ciągu nieudolnych działań decydentów
tego mającego naprawdę
duży potencjał klubu.
Dzisiejsze
zwolnienie
A.Vukovicia (który tak naprawdę pierwszym trenerem nigdy nie powinien
zostać a i dla władz Legii
był tylko na początku opcją tymczasową ale „postanowiono dać mu jednak
szansę”) i zatrudnienie
Cz.Michniewicza, który po
trzech kolejkach ma „ratować sezon”, pokazuje, że
w Legii nikt nie ma jakiejkolwiek wizji, wszelkie podejmowane kroki wydają
się być przypadkowe a całe
zarządzanie polega głównie
na gaszeniu pożarów (często benzyną)
D. Dziekanowski, komentując transfery Legii napisał,
że ta drużyna jest jak dom
umeblowany antykami na
przemian z meblami z palet. Idąc w takie porównania
ja określiłbym Legię następująco: jest ona jak piękny
dom kupiony przez rodzinę
w stanie deweloperskim,
który jednak od lat pozostaje niewykończony, właściciele nie mają gustu, robią
pastelową elewację a w
ogrodzie stawiają gipsowe
krasnale.
Więcej o Legii w nowej odsłonie mojego bloga futbolpomojemu.pl
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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KUPIĘ
(5) Kupię Starocie: odznaczenia, medale, zegarki, figurki
i patery z lat 50 i 60, zabawki
PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne. Tel: 500834769

SPRZEDAM

REKLAMA

FICZNYCH
APARATÓW
CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 17
w sobotę do 13 793-10-10-22
lub 74-660-38-43

PRACA

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

(1) Pakowanie kosmetyków.
Wałbrzych. 2 zmiany. 734 108
163
USŁUGI
(6) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL.
692 123 981
(13)
ANTENY
SATELITARNE – montaż, naprawy
i ustawianie w najlepszej cenie i najkrótszym czasie. Tel.
606 937 229
(6) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(6) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRA-

R0461/20

ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

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

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

Ogłoszenia drobne 15

od 18 lat
razem z Wami

(6) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW.
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502
308 696
(1) KOMPUTERY, LAPTOPY - SERWIS-NAPRAWA
Całodobowo tel. 726-005-726
tanio, szybko, profesjonalnie
Wałbrzych ul. Słowackiego 5,
www.speed24h.info
(13) HYDRAULIK, ELEKTRYK, DROBNE SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(5) Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe
i przemysłowe. Wałbrzych ul.

Takie ogłoszenie
W RAMCE
możesz mieć już

399 zł *

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

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

mgr analityki medycznej

Bogdan Leśniak
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767
od 10:00 do 15:00

SKUP AUT
UWAGA KONKURS !

ZA GOTÓWKĘ

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

CAŁYCH

Wystarczy, że w piątek 25.09.2020 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

Armii Krajowej 47, czynne w
godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

(16) 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

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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