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WAŁBRZYCH BOKSEM STOI!
Leśniak nie do pobicia!

Lewy prosty. Prawy pod łokieć i odskok. Po kolejnym prostym na żebro,
rywal oddychał już ciężko. Dwa razy
góra, unik i ponownie rękawica ląduje na żebrach Serbana. Błysk w oku
Michała i kolejny cios. Potem jeszcze
jeden i jeszcze. Serban chowa się za
żółwią gardą. Leśniak bije dalej. Oko
kamery skupia się na mętnych oczach
przeciwnika. A Leśniak wciąż bije...
Czytaj więcej SPORT strona 12
JZ/PAS
Foto: Tymex Boxing Promotion

Champion Jakub!
Fantastyczny wynik odniósł Jakub
Krzpiet w rozegranych we Włocławku Mistrzostwach Polski Juniorów
w boksie. Po świetnych występach
reprezentant Imperium Boxing Wałbrzych stanął na najwyższym stopniu
podium kategorii do 49 kg pokonując
w pojedynku o złoty medal Oskara Jędrysiaka z Dzierżoniowa. To wspaniały
sukces wałbrzyszanina, za którego tytułem stoi również ciężka praca trenerów Krzysztofa Sadłonia oraz Mariusza
Burzyńskiego, a także cenne wsparcie
ze strony Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.
Czytaj więcej SPORT strona 13
Bartłomiej Nowak
Foto: IMPERIUM BOXING

Studio Espresso z Iwoną
i Marcinem Modrzejewskimi
rozmowa str. 6

Dolnośląskie
uzdrowiska łączą siły
wydarzenia str. 9

Zgodnie z oczekiwaniami
sport str. 12-13

Strajk Klimatyczny Młodzieży
Uczniowie wałbrzyskich szkół
stanęli w poprzedni piątek przed
wałbrzyskim ratuszem, by wyrazić protest przeciwko postępującej katastrofie klimatycznej. Ta
akcja to element globalnej inicjatywy Fridays for Nature skierowanej przeciwko ekologicznej
bierności polityków.
Celem akcji było odpowiedzialne
uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych
z tym kryzysem klimatycznym, a także
opracowanie strategii zmierzającej do
osiągnięcia neutralności klimatycznej
Polski i redukcji gazów cieplarnianych.
Mimo deszczowej pogody zgromadzeni wysłuchali postulatów dotyczących

między innymi oficjalnego uznania
przez polski rząd stanu kryzysu klimatycznego. Jak twierdzi protestująca
młodzież dużo międzynarodowych
postanowień w tej kwestii to tylko puste dokumenty, które nie są wcielane
w życie. Być może takie strajki klimatyczne młodzieży będą pokazywały

skalę problemu. Na koniec Prezydent
Wałbrzycha Roman Szełemej oraz zastępca prezydenta Sylwia Bielawska
zaprosili manifestantów do ratusza,
wyrażając jednoznaczne poparcie dla
wygłaszanych postulatów.
Red.
Foto: UM W-ch

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
St. bryg. mgr inż. Krzysztof Szyszka
komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, cz. 1

Wałbrzyska Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo –
Ratownicza przy KM PSP od
kiedy istnieje ?
Formalnie została powołana
12 grudnia 2005 r., jednak w ramach tej grupy zaczęliśmy pracować jeszcze pod koniec lat
90. Głównie działaliśmy w nielegalnych wyrobiskach węgla,
czyli tzw. "biedaszybach". To
one spowodowały, że powstała
ekipa o takiej specyfice. Akcji
poszukiwawczo - ratowniczych
było w rejonach wyrobisk coraz więcej i stało się jasne, że
trzeba przeszkolić ratowników
z zakresu technik wykorzystywanych w ratownictwie górniczym.
To był czas kiedy kopalnie
zostały zlikwidowane, ale Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wałbrzychu nadal
jeszcze funkcjonowała. To właśnie na jej bazie przeprowadzono takie szkolenie. Niedługo
potem Stacja została zlikwidowana, ale problem pozostał i
spadł na nas. Wówczas powstał
pomysł utworzenia grupy , która zajmowałaby się tylko ratownictwem związanym z nielegalnymi wyrobiskami. Byliśmy
pierwszą w Polsce Grupą Ratownictwa Podziemnego. Komenda Główna zaakceptowała
ten stan rzeczy i przez jakiś czas
tak funkcjonowaliśmy.
Doświadczenia nabieraliście pracując przy „biedaszybach”?
Tak, bo sporo było tych wypadków, do których byliśmy
wzywani, czasami po kilka
dziennie. Po jakimś czasie okazało się jednak, że jest inny pomysł na naszą GRP, która była
wówczas jedyną na tym terenie. Wówczas przekwalifikowano nas w Specjalistyczną Grupę
Poszukiwawczo - Ratowniczą,
istniejącą do dziś.
Ile osób liczyła początkowo taka grupa?
Zaczynaliśmy od dwudziestu kilku osób, teraz mamy ponad 40. Na pierwsze szkolenia

– poligony jak je nazywaliśmy,
które odbywały się w Pstrążnej zaczęliśmy oficjalnie jeździć na przełomie 2003 i 2004
roku. Przyznam, że z niemałą
zazdrością spoglądaliśmy na
pozostałe grupy z Polski, które
tam przyjeżdżały – doświadczone, wyposażone w świetny
sprzęt. Teraz my jesteśmy elitą,
na którą patrzą z zazdrością.
Dwie rzeczy się na to złożyły - lata pracy w szkoleniach i
pieniądze, które dostaliśmy na
stworzenie tej grupy, na sprzęt
i na wspomniane szkolenia.
Obecnie grupą dowodzi mój
zastępca - Paweł Kaliński.
Kiedy dołączyliście do
międzynarodowych struktur
ratownictwa?
W 2016 byliśmy już na tyle
dobrze wyszkoleni, mieliśmy
odpowiednią liczbę i odpowiedniej jakości sprzęt, że
staliśmy się potencjalnym
kandydatem, żeby wejść w
struktury
międzynarodowe.
Nasza współpraca z Komendą
Główną układa się od jakiegoś
czasu bardzo dobrze. Złożyliśmy wniosek do komendanta
głównego, który został pozytywnie zaakceptowany. W
styczniu 2018 włączono nas do
ratownictwa międzynarodowego.
Ile jest takich grup w Polsce?
Niewiele. Z Wałbrzychem
siedem. Istnieją przy dużych
komendach - w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Krakowie,
Łodzi i Jastrzębiu. Wrocław zatrudniający ok. 450 osób (my
zatrudniamy 146) takiej grupy
nie ma.
Co decyduje o tym, że jakaś grupa wyjeżdża do akcji
ratowniczej poza kraj?
To kwestia losu. Gdybyśmy
mieli dyżur, podczas ostatniego wybuchu w Libanie, to
byśmy pojechali. Co miesiąc
zmieniamy się na dyżurach. Jeżeli coś podobnego się zdarzy,
a będziemy mieli akurat dyżur,
to polecimy, bo jesteśmy do
tego naprawdę przygotowani.
Mamy też wszystkie potrzebne
do takich zagranicznych akcji
uprawnienia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

10OC
Sobota
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9OC
12OC
Niedziela Poniedziałek
Imieniny:
Teofila, Dionizego

Światowy
Dzień Uśmiechu

PIĄTEK

09:30 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 „Nie bój się żyć” – recital Haliny Frąckowiak - Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki,
Wałbrzych
19:00 „Po nas choćby kosmos” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 Anita Lipnicka: Live Stream - Filharmonia
Sudecka, Wałbrzych
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
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Imieniny:
Teresy, Gerarda

Dzień Tkaczki

SOBOTA

17:00 Raz Dwa Trzy - 30 lecie Zespołu - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
18:00 „Po nas choćby kosmos” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 Włodek Mazoń i przyjaciele – koncert „Pod pretekstem’’ art cafe, Wałbrzych
20:00 „Żeglarz” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
20:00 Zimna Wojna ; Not For You ; Łyse Pały Papug Pub, Wałbrzych
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ – „Jesienny Dreszczowiec”
20:00 Raz Dwa Trzy - 30 lecie Zespołu - Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
20:00 Muzyczna sobota w Plener Barze - Hotel
Biały, Wałbrzych
20:00 Silent Disco w A’Propos – Klub A’Propos,
Wałbrzych
REKLAMA
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NIEDZIELA

5

PONIEDZIAŁEK
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WTOREK
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ŚRODA
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CZWARTEK

U NAS TANIEJ!

•

Imieniny:
Marii, Marka
Dzień Efektywności
Energetycznej

Imieniny:
Pelagii, Brygidy

Światowy Dzień Wzroku

ul. Ludowa 1C, p. 111,
58-304 Wałbrzych
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 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

Nie prześpij niższych cen Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

Dzień Borsuka

10:00 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu
19:00 „Emigranci” - ”- Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

OKNA, DRZWI, ROLETY

montaż gratis

Imieniny:
Artura, Brunona

10:00 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu
19:00 „Emigranci” - ”- Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
PIASKOWA
GÓRA,
ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
•

GRATIS

Światowy Dzień
Nauczyciela

17:00 Spotkanie autorskie ze Stanisławem, Sławomirem Nicieją autorem m.in. książki pt. „Kresowa
Atlantyda, historia i mitologia miast kresowych – Wilno” - Sala Cysterska Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Świdnicy.
18:00 Wieczory z kinem rosyjskim – „Wam się nie
śniło”1980 - Świdnica - Galeria Fotografii, Rynek 44
(wstęp wolny)
18:30 Polska Pianistyka Jazzowa i Chopin - NEW
BONE Quintet - Sala Teatralna ŚOK, Świdnica, Rynek
19:00 „Emigranci” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

Imieniny:
Igora, Flawii

PAŹDZIERNIK

TERAZ DWA PUNKTY

PROMOCJA

Święto zwierzaków

08:00 Giełda staroci, numizmatów i osobliwości –
Świdnica, Rynek
12:00 Dzień Pieczonego Ziemniaka - zakończenie
sezonu letniego - Karczma Pod Złotą Rybką, Wałbrzych
12:30 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr Lalki i Aktora
w Wałbrzychu
18:00 „Żeglarz”- Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
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OKNA

Imieniny:
Franciszka, Rozalii

PAŹDZIERNIK

„Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech.”
Jan Twardowski

17OC
Piątek

www.30minut.pl

DRZWI

już od 950zł
z montażem
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TOYOTA & 5

Wsparcie będzie realizowane
między innymi poprzez: organizację wizyt zawodoznawczych
dla uczniów, dodatkowe szkolenia na zasadach określonych
w odrębnych porozumieniach,
wsparcie szkoły w modyfikacji programów nauczania oraz
stworzenie możliwości zatrudnienia w ramach umowy o pracę po ukończeniu szkoły. Dzięki
umowie podpisanej przez prezesa fabryki Dariusza Mikołajczaka, dyrektor szkoły Iwonę
Hnatiuk oraz wiceprezydent
Wałbrzycha Sylwię Bielawską oficjalna współpraca między Toyotą a szkołą w wyżej wymienionym zakresie rozpoczyna się w
październiku. „Zawody automa-

REKLAMA

tyka i mechatronika to zawody
przyszłości. My również będziemy potrzebować coraz więcej
pracowników, którzy rozumieją
zasady działania układów mechatronicznych i potrafią programować oraz modyfikować
funkcjonalność maszyn i robotów i łączyć je w systemy.” – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak. „Chcemy, aby
nasi uczniowie odbywali praktykę w nowoczesnym zakładzie
pracy i mieli styczność z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi na rynku. Umowa z
Toyotą pozwala na stały kontakt
uczniów z praktyczną stroną nauki zawodu, na czym nam szczególnie zależy.” – dodaje dyrektor
szkoły Iwona Hnatiuk. Wsparcie
w procesie edukacyjnym mechatroników to kolejny element
współpracy pomiędzy fabryką
a szkołą. Od początku naszego
funkcjonowania Toyota przekazuje silniki i skrzynie biegów,
które służą uczniom szkoły jako
pomoce dydaktyczne. Do tej
pory firma przekazała na ten cel
kilkadziesiąt produktów. W 1999

roku Toyota przekazała szkole
obrabiarkę - maszynę sterowaną numerycznie, w 2009 Toyotę
Avensis oraz w 2015 roku Toyotę
Aygo, które wcześniej wykorzystywane były do celów testowych. Co roku kilku uczniów III
klasy technikum w zawodzie
technik mechatronik ma możliwość odbywania praktyki zawodowej, m.in. w Dziale Utrzymania Ruchu, podczas której
poznają oni nowoczesne technologie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym oraz biorą
czynny udział w rozwiązywaniu
realnych problemów powstających na liniach produkcyjnych.
Dodatkowo od 2017 roku uczniowie kierunku architektury
krajobrazu w ramach zajęć praktycznych projektują przestrzenie
zielone dla organizacji non-profit zgłaszających swoje pomysły
do dofinansowania w konkursie
grantowym Funduszu Toyoty.
Dzięki temu mają oni możliwość
praktycznego
wykorzystania
wiedzy nabytej w szkole oraz realizacji rzeczywistego projektu
zagospodarowania przestrzeni
zielonej.
Red./TMMP
Foto: TMMP
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Budowa nabiera tempa
25 września 2020 roku
na terenie budowy Parku
Biznesu z Inkubatorem
Przedsiębiorczości znajdującego się w Świebodzicach
przy ulicy Strefowej, odbyła się tradycyjna uroczystość zawieszenia wiechy.
Obiekt będzie pełnił funkcję centrum powstawania i
rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw na terenie
Gminy Świebodzice.
Całkowity koszt inwestycji
przekracza 17 mln zł. Invest Park
Development sp. z o.o. na ten cel
uzyskała ponad 8 mln 700 tys.
dofinansowania
pozyskanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt polega na utworzeniu Parku Biznesu z Inkubatorem Przed-

siębiorczości w Świebodzicach
pod nazwą „Biznes Inkubator”.
W ramach inwestycji planuje się
budowę hali produkcyjno-magazynowej o pow. około 3900
m2 z częścią administracyjno-usługową o pow. około 1400 m2.
Zakończenie budowy ma nastąpić 30.08.2021 r. W wydarzeniu
wzięli udział m.in.: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Klimatu Ireneusz
Zyska, Prezes Zarządu WSSE Artur Siennicki, Wiceprezes WSSE
Kamil Zieliński, Wiceprezes WSSE
Krzysztof Drynda, liczni samorządowcy, przedsiębiorcy, pracownicy i Generalny Wykonawca robót
budowlanych firma PEKABEX BET
S.A. Przybyłych gości przywitał
Zarząd Invest-Park Development
Paweł Kurtasz, Anna Kania i Bartłomiej Grzegorczyk.
Red.
Foto: IP-D
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Fabryka Toyoty podpisała z Zespołem Szkół Nr
5 w Wałbrzychu umowę o
współpracy dydaktycznej.
Będzie ona polegać na
wsparciu fabryki w procesie dydaktycznym uczniów
technikum kształcących
się w zawodzie technik
mechatronik.

Wydarzenia 3

od 18 lat
razem z Wami

PONAD 20 FIRM

OC

AC
mieszkanie

życie
podróż

dom
ﬁrma

ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

607 301 226
ubezpieczenia-ok-centrum.pl
Najdłużej czynne biuro!

pon. - pt. 800 - 1800
sobota 900 - 1400
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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/dron.walbrzych.fotografia/

Zamek Grodno

Topniejąca Arktyka
O tym miejscu pokrytym lodem uczyliśmy się w szkole na lekcjach geografii. Pamiętamy (choć jak przez mgłę), że na mapie punkt ten oznaczony białą plamą symbolizował wieczną zmarzlinę. Było... Arktyka się zmienia i jest to niewątpiwie pokłosie skutków
działalności człowieka.
Co to jest za miejsce?
Arktyka to ogromny ocean
(Ocean Arktyczny) pokryty
lodem i otoczony przez bezdrzewny zamarznięty grunt,
znajdujący się na Północnym
Biegunie Ziemi. Sam Biegun
Północny zlokalizowany jest
na samym środku Oceanu Arktycznego i otaczają go Alaska,
Kanada, Grenlandia oraz Rosja. Ocean ma 4 km głębokości. Latem temperatura osiąga
wartości rzędu 0°C i występuje
światło, zimą z kolei temperatury oscylują wokół -30°C i
panuje mrok. Średnie roczne
prędkości wiatru na Arktyce
wynoszą 10 węzłów. Noc trwa
tam nieprzerwanie przez pół
roku. Arktyka, w przeciwieństwie do Antarktydy, jest zamieszkana przez ludzi. Archeolodzy i antropolodzy szacują,
że tak jest od około 20 tysięcy
lat.
Arktyka się zmienia
Zgodnie z nowym kompleksowym badaniem warunków
panujących w Arktyce ocieplający się obszar wokół Bieguna Północnego zaczął przechodzić od stanu przeważnie
zamarzniętego w zupełnie
inny klimat. Choć warunki pogodowe na wyższych szerokościach geograficznych podlegają corocznym zmianom,
to nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z
Narodowego Centrum Badań
Atmosferycznych (NCAR) wykazało, że Arktyka ociepliła się
teraz tak bardzo, że jej zmien-

ność z roku na rok wykracza
poza granice wcześniejszych
wahań. W nowym badaniu,
opublikowanym w „Nature
Climate Change”, Laura Landrum i Marika Holland odkryły, że lód morski Arktyki stopił
się tak znacząco w ostatnich
dziesięcioleciach, że nawet
niezwykle zimny rok nie przyniesie takiej ilości letniego
lodu morskiego, jaka istniała
jeszcze w połowie XX wieku.
Jesienne i zimowe temperatury powietrza będą również
wystarczająco wysokie, aby w
połowie tego stulecia wejść w
statystycznie odrębny klimat.
Z kolei sezonowa zmiana opadów spowoduje pojawienie
się dodatkowych miesięcy, w
których zamiast śniegu będzie
padał deszcz. Zmieniający się
klimat ma ogromne konsekwencje dla ekosystemów,
zarządzania zasobami wodnymi, planowania przeciwpowodziowego i infrastruktury. Jak
alarmują naukowcy, w ciągu
najbliższych kilkudziesięciu
lat Arktyka może być zupełnie
pozbawiona lodu.
Wykryto metan
Naukowcy z NASA odkryli
na terenie Arktyki około 2 mln
źródeł emisji metanu. Gaz cieplarniany ma o wiele większy
potencjał niż dwutlenek węgla i może znacząco wpłynąć
na globalne ocieplenie. - To
bardzo niepokojące - komentują autorzy badań. Podczas
topnienia wiecznej zmarzliny
do atmosfery uwalniają się
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potężne pokłady ukrytego
pod nią metanu - jednego z
gazów cieplarnianych, którego potencjał cieplarniany jest
72-krotnie większy niż dwutlenku węgla (w skali 20 lat).
Bezbarwny i bezwonny gaz
ma także wpływ na degradację ozonosfery. Naukowcy z
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NASA odkryli na terenie Arktyki około 2 mln źródeł emisji metanu. W miejscach tych
koncentracja metanu wynosiła około 3000 części na milion. Największe tego typu
skupisko znajdowało się w
odległości do 40 metrów od
zbiorników wodnych i strumieni. W momencie, gdy odcinek ten wynosił więcej niż 300
metrów, punkty znikały. Badacze skorzystali ze specjalnego
samolotu, wyposażonego w
technologię
podczerwieni,
która pozwala na wykrycie
punktów zapalnych metanu.
Łącznie wykonano prawie 400
lotów nad terenem Arktyki.
Naukowcy zbadali ponad 30
tysięcy kilometrów kwadratowych lądu, podkreślając przy
tym, że węgiel znajdujący się
w wiecznej zmarzlinie, stanowi źródło dla mikroorganizmów, które również przyczyniają się do zwiększania
produkcji metanu. Pomiarów
dokonano w 2017 roku. Wyniki analiz opublikowano w
poniedziałek 10 lutego, na łamach czasopisma naukowego
z dziedziny geologii "Geophysical Research Letters".
Walka o Arktykę
Arktyka to ostatni na świecie region, który opiera się

eksploatacji ze strony człowieka. W obliczu przewidywanego ocieplenia klimatu sytuacja
ta może się zmienić, wywołując polityczną i militarną rywalizację. Szacunki mogą przyprawiać o szybsze bicie serca.
Według analiz obszar Bieguna
Północnego może stanowić
magazyn dla około 20 procent
światowych zapasów ropy
naftowej i 30 procent gazu
ziemnego. To również miejsce, z którego będzie można
wydobywać duże ilości cynku,
platyny, miedzi, srebra czy też
złota. O tym, że to region obfity w cenne surowce świadczy
chociażby pole naftowe w Zatoce Prudhoe na Alasce, które
w latach 1977 – 2004 dostarczyło 25 procent amerykańskiej produkcji tego surowca.
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
naukowiec.org
o2.pl/informacje
tech.wp.pl
forbes.pl
greenpace.org
eea.europa.eu

Jak samorząd rozwija nasz region: Dolnośląskie Centrum Sportu
na Polanie Jakuszyckiej
to miejsce idealnym do organizowania imprez sportowych. Jedną z nich jest coroczny Bieg Piastów.

Na pewno większość z Was, Dolnoślązaków
zna okolice Szklarskiej Poręby i Jakuszyc, gdyż
jest to popularne miejsce spędzania aktywnie
czasu - zarówno latem, jak i zimą. Właśnie w Jakuszycach, w sercu Gór Izerskich powstaje nowoczesna inwestycja sportowa – Dolnośląskie Centrum Sportu.
Sport przez cały rok
Obszar Jakuszyc to ulubione miejsce amatorów
sportu. Latem można spotkać tam pieszych turystów,
kroczących w stronę Chatki Górzystów na słynne
naleśniki z jagodami. Mijamy również rowerzystów,
którzy eksplorują trasy pomiędzy Świeradowem, a
Jakuszycami. Zima to natomiast raj dla narciarzy biegowych, którzy zataczają pętle po licznych szlakach,
wpadając na gorącą herbatę do Schroniska Orle.
Okazuje się, że dzięki wyjątkowemu mikroklimatowi,
śnieg może przetrwać tam 156 dni w roku, co czyni

Inwestycja na Polanie Jakuszyckiej
Aby móc organizować w tym miejscu imprezy
sportowe i zawody na szczeblu światowym, niezbędne jest odpowiednie zaplecze. W tym celu powstaje właśnie Dolnośląskie Centrum Sportu. To efekt
współpracy samorządu regionalnego z marszałkiem
województwa na czele oraz ministerstwa sportu. Inwestycja jest przykładem działań ukierunkowanych
na rozwój naszego regionu – chcemy tworzyć miejsca pracy, zwiększać turystykę i promować zdrowy
styl życia.
Atrakcje dla profesjonalistów i amatorów
Centrum przygotowane będzie dla każdego, kto
lubi aktywnie spędzać czas. Zbudowane zostaną trasy biegowe i biathlonowe, ścieżki rowerowe i tory
saneczkowe. W kompleksie będzie również boisko
piłkarskie. Dodatkowo pojawi się hotel z bazą około
15000 miejsc, salami konferencyjnymi oraz centrum
odnowy biologicznej, kryty basen i muzeum. Wszystko dostępne przez cały rok.
Jestem przekonany, że nowa inwestycja pozytywnie wpłynie na rozwój naszego regionu, a prócz
nowych atrakcji sportowych będziemy mieć po prostu dobrą okazję żeby spędzić miło i aktywnie czas
w górach.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Najbogatsi ludzie świata
– o ich majątkach rozpisują
się media, prowadzone są
rankingi i – tak przypuszczam – znacząca część, którzy o tym czytają, zastanawia
się, jak zarządzałaby takim
majątkiem, jak wygląda codzienność tego niewielkiego
procenta ludności i co w zasadzie z takimi pieniędzmi
robić?
W jednej z rozmów na temat tego ile w zasadzie pieniędzy potrzebujemy, usłyszałam: czy można zjeść dwa
obiady jednego dnia? Pewnie można, ale nie codziennie. Myślę, że to zdanie oddaje pewien poziom absurdu
i abstrakcji zarazem, że 2153
dolarowych miliarderów ma
większy majątek niż 4,6 mld
ludzi, stanowiących 60 proc.
populacji Ziemi. Jeff Bezos,
prezes Amazona i najbogatszy człowiek świata, postanowił w tym roku przekazać
10 mld dol. na cele związane
z ochroną klimatu. Utworzył
oczywiście do tego fundację: Bezos Earth Fund, i co z
tego? Ta kwota, według szacunków, stanowi ok. 7,6 proc.
posiadanych przez niego aktywów finansowych. W mojej
opinii jest to greenwashing.
Oxfam wyliczył, że 10 proc.
najbogatszych odpowiada
za połowę światowych emisji, zatem najbogatsi ludzie
świata i ich firmy, wytwarzają
takie ilości zanieczyszczeń,
że połowa ludzkości – mimo
wielkich starań – bez udziału
tych 10 procent, nie będzie
w stanie zapobiec katastrofie klimatycznej. Natomiast
zdecydowanie
bardziej
efektywnym działaniem niż
powoływanie fundacji, jest
skromność. Jeden Boeing
747 w ciągu 24h emituje tyle
ile 250 aut przez rok. Ograniczenie lotów samolotem daje
szybki efekt dla środowiska.
Najwyższa pora powiedzieć,
że rzeczywista troska o środowisko to nie eko/bio potrawy sprowadzane z odległych
krain, wyszukana odzież z
biobawełny, transportowana z dalekiej Azji, ale skromność. Ta skromność czasem
wymuszona jest poziomem
zamożności, a czasem jest
świadomym wyborem – najważniejsze, że ona działa.
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W prywatnej przychodni
zdrowia, do której mam przywilej
chadzać, tej z zawsze uśmiechniętymi paniami w recepcji,
wplatającymi swobodnie pomiędzy anglosaskie jak się mam
moje pełne imię, paniami, które
za jednym kliknięciem w klawiaturę, bez konieczności zagłębiania się w pożółkłe kartoteki przepastnych szufladzisk rodem z
kostnicy, widzą na ekranach swoich ekskluzywnych komputerów
wszystkie moje wrażliwe dane
wraz z heroicznymi opisami moich zwycięskich walk o zdrowie,
przywitała mnie ostatnio pani
kosmonautka z termometrem w
dłoni. Na jej widok, nie wiedzieć
czemu, od razu dostałam gorączki. Może pani iść, wycedziła, a ja z
ulgą poczułam, jak szybko moje
40 stopni zamieniło się z powrotem w 36,6. To był mój pierwszy
kontakt z ośrodkiem zdrowia w
tym roku i choć wyobrażam sobie, że w zastanej rzeczywistości
strażnicy z termometrami przy
wejściu zdążyli już wszystkim
spowszednieć, coś we mnie zadrżało, przywołując zapomniany
już, lecz gnieżdżący się gdzieś na
tyłach podświadomości lęk.
W służbowych rozmowach
coraz częściej słyszę „jeśli was
znowu nie zamkną” i choć staram się to ignorować, myśli o
ponownym lockdownie kiełkują
we mnie, jak rośliny w mokrej
wiosennej glebie. Ludzkie życiorysy przemienione znowu
w niechcianą przez nikogo statystykę szybują donikąd czerwonymi liniami wykresów, nad
którymi nikt nie ma już kontroli.
Z tą tylko różnicą, że tym razem
ten nikt nawet nie udaje, że ją
nad czymkolwiek ma. Druga,
trzecia, dziesiąta fala. Ostatnio
wygrzebałam z czeluści torebki
wszystkie porzucone na jej dnie
maseczki, wyprałam je i porządnie wyprasowałam. Poszłam do
fryzjera. Na każdych zakupach
spoglądam nerwowo na półki z
papierem toaletowym, ostatnio
włożyłam do koszyka dwa dodatkowe opakowania ryżu. Jakie
czasy, takie amulety, zdaje się.
Tymczasem każdego ranka
w najpiękniejszym ogrodzie
wałbrzyskiego Śródmieścia obserwuję z lubością, jak szare puchate ptaszki o rudych ogonkach
ścigają się między drzewami
strosząc przed sobą piórka. Wsłuchując się codziennie w bezmiar
ich melodyjnych, beztroskich
treli wierzę, że i tym razem się
uda. Musi się udać.

6 Rozmowa
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Studio Espresso gościło w Imperium Boxing przy ulicy Pługa 12a w Wałbrzychu

z Iwoną i Marcinem Modrzejewskimi
z trenerami personalnymi i autorami programu odchudzającego
Byliście już osobno gośćmi
Studio Espresso, ale tym razem rozmawiamy razem, ponieważ tematem jest....
Marcin: Odchudzanie. Porozmawiamy o programie, który razem stworzyliśmy z Iwoną.
Skąd taki pomysł? To nie
jest pierwszy rok, program ma
już trzy lata.
Iwona: Tak, w październiku
będzie ponad trzy lata. Pomysł
wziął się stąd, że coraz więcej
osób zgłaszało się do nas z problemami. Chcieli schudnąć, chcieli
się poruszać. Coraz większe zainteresowanie było treningami,
więc postanowiliśmy wymyślić
coś takiego innowacyjnego. Postanowiliśmy połączyć te osoby
w niewielkich grupach, tak aby
zajęcia odbywały się w fajnej atmosferze i stworzyć taki projekt
odchudzający.
Czy osoby, które do Was
przychodzą, potrzebują od
Was również nastawienia,
wsparcia mentalnego, by przygotować się do tego co ich czeka?
Marcin: Może mentalnie aż
tak nie, natomiast praca trenera
to też poniekąd praca polegająca na byciu trochę psychologiem.
Iwona: Często przychodzą do
nas osoby, które mają „opory”
przed tymi treningami, więc tak
jak Marcin powiedział, musimy

być też poniekąd psychologami,
by zachęcić i przedstawić to z takiej innej strony, żeby te osoby
się nie stresowały. Żeby mogły
wejść w grupę i treningi. Są to
najczęściej osoby, które zasiedziały się w domu. Są to kobiety
po ciąży, które w domu pracują,
które w domu siedzą z takim
bardzo aktywnym trybem życia.
Wspomniałeś o kobietach.
Jest więcej kobiet czy mężczyzn zgłaszających się do
Was?
Marcin: Większość raczej stanowią kobiety, chyba dziewięćdziesiąt procent. Mamy też kilku
mężczyzn. W większości są to zazwyczaj kobiety.
Widziałem cię w akcji podczas prowadzenia zajęć. Czy
dobierasz ćwiczenia tak, aby
uczestnicy nie zrazili się do
treningów?
Marcin: Cały program wygląda tak, że jeden trening prowadzę ja. Polega to na typowo siłowych ćwiczeniach. Natomiast
Iwona prowadzi zajęcia w stylu
cross, takie bardziej wytrzymałościowe. Staramy się ćwiczenia
zmieniać, żeby uczestnikom nie
nudziło się. Coraz więcej osób
przychodzi na zajęcia, co może
świadczyć, że jest ciekawie.
Wspomniałeś, że zajmujecie
się kilkoma częściami treningu. Jak on wygląda?

Iwona: Są trzy treningi w tygodniu. Uczestnicy są przypisani do takich niewielkich pięcio,
sześcioosobowych grup. Trenują
na zmianę. Jeden trening jest z
Marcinem, tak jak wspomniał,
na siłowni, wzmacniający, ujędrniający. Natomiast trening wytrzymałościowy jest obok na
sali fitness, gdzie trenuje druga
grupa ze mną. W kolejnym dniu
treningowym jest zamiana, czyli
grupa, która była u mnie idzie do
Marcina, natomiast jego grupa
przychodzi do mnie. Treningi są
trzy razy w tygodniu, są to godziny poranne bądź popołudniowe.
Dostosowaliśmy to ze względu
na tryb - części osób w pracy
bądź życia. Dostosowaliśmy to
do naszych uczestników, którzy
na przykład nie mają z kim zostawić dzieci. Dlatego treningi są
i rano, i po południu.
Często na portalach społecznościowych na Waszych
profilach widzę zdjęcia osób,
które przeszły „metamorfozę”
po treningach. Kiedy mieliście
taką pierwszą satysfakcję, widząc efekty swojej pracy?
Marcin: Nasz program dzielimy na takie edycje, dwu lub
trzymiesięczne. Na początku
były to dwu teraz są trzy. Przy
każdej edycji robimy pomiary na
początku, na specjalnym analizatorze. Badamy poziom tkanki
tłuszczowej, tkanki mięśniowej,

wiek metaboliczny, procent
wody. Na końcu programu robimy taki sam pomiar. Te osoby,
które mają najlepsze efekty wygrywają. Wygrywają fajne nagrody i upominki. Dlatego nasz
program jest inny niż wszystkie,
ponieważ za to, że ktoś schudnie
dajemy nagrody.
Samą wygraną jest już zdrowie. Tu również chciałem zapytać o dietę. Jak staracie się
uczyć swoich podopiecznych
zdrowych nawyków żywieniowych?
Iwona: Dieta to może złe
słowo. Staramy się na początku przekonać ich do zdrowego
odżywiania. Pokazujemy im,
jak mogą zmienić posiłki, które
jedli na te zdrowe. Tutaj Marcin
zajmuje się rozpisywaniem jadłospisów, czyli nazwijmy to potocznie, diety dla osób, które do
nas przychodzą. Uwzględnia to,

co dana osoba lubi i zje, nie jest
to ustalone na przymus, żeby nie
zniechęcić naszych uczestników
do tej zmiany. Pokazujemy drogę, na którą trzeba skręcić, żeby
podkręcić efekty treningów.
Jak zgłosić się do Was?
Marcin: Ulica Pługa 12 Imperium Boxing - tutaj prowadzimy
zajęcia. Można znaleźć nas na naszym fanpage’u. W tej edycji programu jesteśmy w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 8:00 i
9:00 oraz wtorki, czwartki i piątki
godziny 17:00 i 19:00.
Dziękuję za rozmowę.
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Więcej „na żądanie”
Sukcesem zakończył się
pilotażowy program wprowadzenia kolejowych przystanków „na żądanie”, który
zainaugurowały Koleje Dolnośląskie. Teraz przewoźnik
pracuje nad rozwinięciem
projektu.
Kilkumiesięczny pilotaż kolejowych przystanków „na żądanie”
trwał na Dolnym Śląsku od grudnia 2019 roku. Wtedy to wraz
z nowym rozkładem jazdy taki
status zyskały dwie stacje: Nowa
Wieś Legnicka oraz Krzyżowa.
Jak wypadły testy?
Koleje Dolnośląskie wdrożyły
rozwiązanie jako pierwszy przewoźnik kolejowy w Polsce. Słuszność decyzji o wprowadzeniu do
oferty przystanków „na żądanie”
potwierdzają statystyki.

REKLAMA

Na przystanku Krzyżowa od
momentu wprowadzenia nowego systemu, pociągi zatrzymywały się „na żądanie” jedynie w przypadku 31% przejazdów. Jeszcze
mniejszy odsetek postojów „na
żądanie” zanotowano w Nowej
Wsi Legnickiej, gdzie pasażerowie zatrzymywali pociągi jedynie
w przypadku 14% przejazdów.
Zaledwie w około 4% przypadków pociąg zatrzymywał się niepotrzebnie, np. z powodu pojawienia się na stacji kogoś, kto w
rzeczywistości nie miał ochoty na
podróż.
- Nasz pomysł sprawdził się w
praktyce. Został też dobrze odebrany przez pasażerów, którzy
bardzo szybko „nauczyli się” korzystania z nich. Dlatego zamierzamy kontynuować i rozwijać
ten projekt – zapowiada Damian
Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich. – Lubimy przecierać
szlaki i wprowadzać rozwiązania
przyjazne pasażerom. Dolnośląski przewoźnik pracuje obecnie
nad rozwinięciem projektu przystanków „na żądanie”. Spółka wytypowała kilkanaście stacji, które
od grudniowego rozkładu jazdy
mogą zyskać taki status. Do potwierdzenia zmian niezbędne
jest jednak porozumienie z zarządcą infrastruktury, czyli PKP

PLK, które muszą wydać zgodę
na takie rozwiązanie.
Jak to działa?
Przystanki określone jako „na
żądanie” działają w tym trybie
w ciągu dnia, przy dobrych warunkach pogodowych. W nocy
i w przypadku złych warunków
atmosferycznych pociągi zatrzymują się obowiązkowo. To element ustaleń z zarządcą infrastruktury – PKP PLK.
W praktyce na co dzień pociągi zatrzymują się poprzez zgłoszenie przez pasażera drużynie
konduktorskiej chęci skorzystania z przystanku lub poprzez
oczekiwanie przez podróżnego
na pociąg w widocznym dla maszynisty miejscu na peronie.
Od grudnia część pojazdów
będzie już wyposażona w system powiadamiania o zamiarze
skorzystania z „przystanku na
żądanie”. Natomiast we wszystkich pociągach będą odtwarzane
komunikaty, informujące o zbliżaniu się do przystanku „na żądanie” i konieczności poinformowania drużyny konduktorskiej o
zamiarze skorzystania z niego.
Na przystankach na żądanie,
bezpośrednio na peronie znajduje się specjalny piktogram
przygotowany przez zarządcę
infrastruktury – PKP PLK, który informuje o funkcjonowaniu stacji
w tym trybie.
Red./KD
foto: KD

Wydarzenia 7
Samorządy za zieloną energią
i czystym powietrzem
W miniony poniedziałek
kilkudziesięciu
samorządowców subregionu wałbrzyskiego - przedstawicieli
samorządów Wałbrzycha,
powiatu
wałbrzyskiego,
świdnickiego, kłodzkiego,
ząbkowickiego,
dzierżoniowskiego i kamiennogórskiego, podpisało deklarację
odejścia od węgla, czyli tzw.
dekarbonizacji.

Program dotyczy m.in. likwidacji pieców węglowych, rozwoju
odnawialnych źródeł energii, wykorzystania energii elektrycznej
i wodoru jako źródła energii w
transporcie. Zakłada się że za 10
lat ciepło i energia na tym terenie

będzie pochodzić tylko ze źródeł
odnawialnych.
Pieniądze na przygotowanie i
realizację programu mają pochodzić z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji UE, innych źródeł
środków zewnętrznych, a także z
własnych budżetów samorządowych.
Samorządowcy liczą na szerokie poparcie i udział w programie społeczeństwa oraz na nowe
przyjazne prawo, które pomoże
wyrównać indywidualne koszty
pozyskania energii.
Deklarację podpisano w wałbrzyskiej Starej Kopalni – dawnym
zakładzie górniczym wałbrzyskiego zagłębia węglowego, które
uległo likwidacji w latach 90.
aw-s
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8 Wydarzenia

Budżet PLUS czy MINUS?
W tym tygodniu rząd przyjął projekt
budżetu Polski na 2021 rok. Oto najważniejsze założenia:
• budżet - dochody 404,4 mld zł, wydatki 486,7 mld zł
• deficyt budżetowy - 82,3 mld zł, na
poziomie ok. 3,8 %
• relacja długu publicznego do PKB
na koniec 2020 r. 50,4 %, wzrośnie
do 52,7 % w 2021 r.
• kontynuacja finansowania programu Rodzina500Plus na pierwsze
dziecko i świadczenia Dobry Start
oraz waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych na poziomie 3,84
%
• obniżki podatków dla przedsiębiorców: opodatkowanie w formie
ryczałtu przez podniesienie limitu
przychodów z 250 tys. do 2 mln
euro, podwyższony limit przychodów z 1,2 mln do 2 mln euro uprawniających do 9 % CIT, wprowadzenie

Piątek, 2 października 2020
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„estońskiego” CIT w którym występuje przesunięcie czasu zapłaty podatku do momentu wypłaty zysków
z przedsiębiorstwa
• podwyższenie kwoty świadczenia
pielęgnacyjnego
• większe nakłady na ochronę zdrowia i obronność kraju
• stopa bezrobocia rejestrowanego
z 8,0 % na koniec 2020 r. spadnie do
7,5 % w 2021 r.
• Produkt Krajowy Brutto spadnie o
4,6 % w 2020 r. a wzrośnie o 4,0 %
w 2021 r.- głównym czynnikiem decydującym o jego wzroście będzie
popyt krajowy
• średnioroczny wzrost cen towarów
i usług konsumpcyjnych (inflacja)
wzrośnie o 3,3 % na koniec 2020 r. i
spadnie do 1,8 % w 2021 r.
Przyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej na 2021 r., który
będzie weryfikowany przez turbulentną, gospodarczą rzeczywistość
uwzględnia sytuację pokryzysową
wywołaną pandemią koronawirusa.
Deficyt budżetowy wynika z ratowania gospodarki i miejsc pracy w
ramach różnych tarcz antykryzysowych. Relacja długu publicznego
do PKB pozostanie na bezpiecznym
poziomie. W 2021 r. rząd utrzyma
dotychczasowe programy społeczne a priorytetem jest wyjście z recesji i wejście na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Najważniejszą zmianą
podatkową jest wprowadzenie
„estońskiego” CIT w którym występuje przesunięcie czasu zapłaty podatku do momentu wypłaty zysków
z przedsiębiorstwa, skorzystają na
tym firmy poszukujące środków na
nowe inwestycje i rozwój.

www.30minut.pl

Żeromskiego jednokierunkowa!

Od piątku – 2 października,
przez ul. Żeromskiego będziemy jeździć w jednym kierunku:
od dworca Wałbrzych Miasto w
stronę dzielnicy Biały Kamień.

Nie będziemy mogli zatem jechać przez Żeromskiego, z Białego Kamienia na Stary Zdrój.
Powyższa zasada nie będzie
dotyczyć komunikacji miejskiej, autobusy będą jeździć w
dwóch kierunkach, na początku poprzez sterowanie ręczne,
docelowo zostanie uruchomiona sygnalizacja świetlna.
W początkowym etapie
wprowadzania zmian, gdy
nawierzchnia drogowa nie
zostanie jeszcze usunięta, w
godzinach wieczornych bę-

dziemy mogli poruszać się po
ul. Żeromskiego w dwóch kierunkach. Będzie tak przez ok.
1-2 tygodnie.
W ramach nowej organizacji
ruchu, jednokierunkowe będą
też ulice: Kuracyjna i Uzdrowiskowa. Wyjeżdżając ze Starachowickiej będziemy mogli
skręcić tylko w prawo. Ciągi
piesze nie zostaną ograniczone.

REKLAMA
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8 października - WAŁBRZYCH

10 października - BOLESŁAWIEC

9 października - LUBIN I GŁOGÓW 11 października - WROCŁAW
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od 18 lat
razem z Wami

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Dolnośląskie uzdrowiska łączą siły
Wspólne działania w ramach klastra uzdrowiskowego, wysokie standardy
oferowanych usług, a także
liczne działania edukacyjne
– te i wiele innych inicjatyw
zapowiadają dolnośląskie
uzdrowiska, które podpisały dziś wspólną Deklarację
Uzdrowiskową.
Porozumienie zakłada utworzenie Dolnośląskiego Klastra
Uzdrowiskowego, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie
i pogłębianie wszechstronnej
współpracy dla osiągniecia
wspólnych korzyści w obszarze
lecznictwa
uzdrowiskowego.
Przedstawiciele tego sektora na
Dolnym Śląsku zadeklarowali
przystąpienie do klastra, w ramach którego deklarują wspólne
prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, wypracowanie
wspólnych standardów działania,
a także wymianę wiedzy i rozwój
kompetencji pracowników. - Wykorzystanie nowych szans, pojawiających się na rynku, wymaga
od dolnośląskich uzdrowisk kreatywnych pomysłów, nowych
technologii, a przede wszystkim
zjednoczenia sił. Tworząc klaster
chcemy zmienić dotychczasowe
podejście. Uzdrowiska nie mogą
być dla siebie konkurencją, powinny mówić jednym głosem i
wspólnie wypracowywać straREKLAMA

tegie rozwoju dla całej branży
– mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. W inicjatywę zaangażowane są zarówno uzdrowiska
samorządowe, jak i te z portfela
KGHM TFI S.A. W ramach porozumienia spółki chcą zwracać uwagę na dobre praktyki w racjonalnym wykorzystywaniu surowców
leczniczych, rozwój lecznictwa
balneologicznego,
edukację
zdrowotną dla pacjentów oraz
promowanie kurortów w Polsce
i poza granicami kraju. Celem
współpracy będzie także zwiększenie innowacyjności w zarządzaniu, tak aby podmioty uzdrowiskowe były jeszcze bardziej
konkurencyjne na rynku usług
turystyki medycznej. - Wiele osób
w Polsce zawdzięcza powrót do
zdrowia dolnośląskim ośrodkom
uzdrowiskowym, które zlokalizowane są w atrakcyjnych miejscach, blisko natury. Deklaracja
uzdrowiskowa połączy potencjał
wszystkich dolnośląskich spółek,
aby wysoki potencjał zasobów
naturalnych oraz kompetencje
naszych pracowników były jak
najlepiej wykorzystane – mówi
dr Urszula Bąkowska – Morawska,
wiceprezes Interferie S.A., inicjatorka projektu.
Działalność Dolnośląskiego
Klastra Uzdrowiskowego to także
konkretna idea. Uzdrowiska chcą
R0472/20

przede wszystkim uświadomić
pacjentom, społeczeństwu, że
balneologia i lecznictwo uzdrowiskowe to dziedziny medycyny odgrywające kluczową rolę
w leczeniu i zapobieganiu wielu schorzeniom. - Mamy zamiar
zabiegać o uchwalenie potrzebnych przepisów prawnych, które
optymalizowałyby działalność
uzdrowisk. Chcemy występować
z odpowiednimi postulatami i
projektami przepisów, które rozwiążą bieżące problemy branży.
Niezbędne będzie tu oczywiście
dzielenie się wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami z ekspertami podczas warsztatów szkoleń
i konferencji – mówi Zbigniew
Hajłasz, prezes KGHM TFI S.A, do
którego należy 5 dolnośląskich
uzdrowisk.
Red./UMWD
foto: UMWD

Ekologia – według Encyklopedii PWN leksem ten z języka greckiego ( oíkos ) oznacza
‘mieszkanie’,
‘gospodarstwo’,
‘środowisko’, ‚logos - słowo’,
‘umysł’, ‘rozprawa’, ‘wiedza’.
Samą definicję tłumaczy się następująco: nauka o strukturze
i funkcjonowaniu przyrody na
różnych poziomach organizacji,
ekonomika przyrody; między
organizmami tworzącymi zbiór
oraz między nimi i środowiskiem abiotycznym zachodzi
wiele oddziaływań; zbiory organizmów posiadają więc cechy
systemu i stąd nazywa się je
systemami ekologicznymi; życie
na Ziemi występuje w postaci
systemów ekologicznych, które
mogą trwać nieskończenie długo, a tworzące je poszczególne
organizmy są wymieniane w
procesach rozrodu i śmiertelności. Potocznie w obecnych
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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-

czasach ekologia, dając podstawy do działalności człowieka
w środowisku przyrodniczym,
została utożsamiona z zagadnieniami głównie ochrony środowiska przyrodniczego oraz
niszczenia; słowo „ekologiczne”
a także przedrostek eko — stały
się synonimem pojęcia „ zdrowe
środowisko”; w tym znaczeniu
występują one w wielu tekstach, np. w reklamach wyrobów
dbających o przyrodę I człowieka; utożsamianie ekologii z
niszczeniem i ochroną środowiska nie jest jednak słuszne. My
jednak większość tego wydania poświęcamy zagadnieniom
związanym z ekologią. Piszemy
o młodzieżowym strajku klimatycznym w ramach globalnej
inicjatywy Fridays for Nature,
a także o podpisaniu przez samorządowców subregionu wałbrzyskiego deklaracji dekarbonizacji. Polecamy również tekst
dr Małgorzaty Beślerzewskiej o
najbogatszych ludziach świata i
wpływie ich biznesu na środowisko, a ja na deser serwuję Wam o
sytuacji na Biegunie Północnym
w Temacie Tygodnia. Choć na co
dzień obok spraw ochrony środowiska przechodzimy prawie
obojętnie, to może dziś wzbudzimy w Was nieco refleksji, bo
za kilkadziesiąt lat to może nie
być ta sama planeta.
Redaktor Naczelny
R0473/20

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.

10 Co tam w sieci?
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Co ćwierka w sieci...
PKP_PLK_SA
@PKP_PLK_SA
Krajowy Program Kolejowy, projekty realizowane przez PLK, w opinii branży budowlanej rozpędzone i na dobrym poziomie. Duże inwestycje publiczne także ze
wsparciem #FunduszeUE będą ciągnąć rynek #budownictwo w Polsce. Projekty =
dobre podróże, rozwój #eko transportu towarów.
12:14 PM · 30 wrz 2020
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CentrumeZdrowia
@CentrumeZdrowia
Lekarz rodzinny może zlecić wykonanie testu na #koronawirus za pomocą aplikacji http://gabinet.gov.pl. Prezentujemy schemat postępowania oraz film instruktażowy jak wystawić zlecenie na badanie #COVID19 https://bit.ly/36vZqUP
@MZ_GOV_PL
8:27 AM · 30 wrz 2020

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
S.Bielawska
@bielawska_s

@WalbrzychMM
w strugach deszczu i pomimo przejmującego zimna też nie zawiódł. Brawo młodzież

@MuzeumWalbrzych
Wczorajsze spotkanie w ramach projektu „Wałbrzych miastem porcelany- historia i
teraźniejszość” zakończyło się pełnym sukcesem! Wszystkim Uczestnikom bardzo
dziękujemy. Wielką przyjemnością było gościć wszystkich Państwa!
Do zobaczenia!
1:50 PM · 29 wrz 2020

3:21 PM · 25 wrz 2020

Edward Szewczak
@edoszewczak
Ewa Jakubiec czyli dziewczyna z palmiarni, która zagrała w naszym nowym
spocie promocyjnym @WalbrzychMM
została właśnie Miss Dolnego Śląska. To jedyna osoba w obsadzie spoza Wałbrzycha. Można zatem powiedzieć, że mieliśmy nosa do castingu.
12:51 PM · 22 wrz 2020

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE wydała 2️0️. decyzję o wsparciu inwestycji
Do rodziny inwestorów #WSSE dołączyła firma VPK Brzeg - producent opakowań
z tektury falistej, która zainwestuje w miejscowości Skarbimierz-Osiedle 9️0️mln
zł m.in. w budowę nowego zakładu.
7:55 AM · 24 wrz 2020
REKLAMA

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Kupujemy nowe pociągi dla @KolejeD! To 5, 5-członowych, nowoczesnych Elfów od
@pesabydgoszcz. Nowy tabor spełni najwyższe standardy. Pojazdy z 250 miejscami siedzącymi będą klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji to 145 mln zł.
2:04 PM · 29 wrz 2020

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

Dziękujemy
@CzarniWalbrzych
za mecz. Nie ma tego złego, w końcu prowadziliście 1:0
7:34 PM · 26 wrz 2020
R0474/20
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Co tam w Starej Kopalni?
Miniony weekend minął
pod kolejną odsłoną zajęć
dla najmłodszych „Bajtel w
Kopalni” oraz Food Truck
Party. Przed nami kolejny
weekend w Centrum Kultury i Sztuki. Ciekawe jakie
atrakcje czekają w Starej
Kopalni w Wałbrzychu w
nadchodzącym tygodniu?
Przypominamy, że w sobotni poranek odbyły się kolejne
zajęcia z cyklu „Bajtel w Kopalni”. Tym razem mali uczestnicy
wraz z rodzicami mieli okazję
do poznania świata ceramiki i
porcelany poprzez zwiedzanie
Centrum Ceramiki Unikatowej
oraz obejrzenie wystawy rzeźb
ceramicznych i porcelanowych.

Następnie dzieci same tworzyły
swoje małe dzieła. Zajęcia były
skierowane do dwóch grup: w
wieku 0-2 lata oraz 3-6 lat. Warto nadmienić, że 24 października
Stara Kopalnia zaprasza ponownie na „Bajtla” - szczegóły i bilety
dostępne wkrótce na stronie internetowej obiektu. W miniony
weekend miało także miejsce
Food Truck Party. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na przybyłych gości
czekały foodtrucki z przeróżnymi przysmakami i nie brakowało
chętnych do ich skosztowania.
Z kolei w piątek, 2 października Urząd Miasta Wałbrzycha
zaprasza na koncert Haliny Frąckowiak z okazji Dnia Seniora. Wy-

WOK POLECA

Świat po mojemu
Taki tytuł nosi wystawa,
której autorami są wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu.

Poprzez fotografię, możemy
spojrzeć inaczej na znane nam
miejsca, obiekty czy sytuacje.
Dlaczego? Patrząc na fotografię
widzimy to co zobaczył jej autor w momencie gdy naciskał
spust migawki. Dla jednych fotografia jest pasją, zawodem,
dla autorów tej wystawy jest
pewną odskocznia od trudów
codziennego życia, stresu, a zarazem możliwością nauki, poszerzeniem horyzontów. To osoby zwyczajne jak my wszyscy,
którym w życiu nie wszystko się
udaje i jednocześnie jedyne w

swoim rodzaju. Obdarzone wyjątkowym, niezwykle ciekawym
spojrzeniem na świat. Pod okiem
wychowawcy poznali różne
techniki fotografowania i nurty
w fotografii stworzyli niezwykłe i
zarazem codzienne obrazy.
Otwarcie wystawy 10 października 2020, godz. 18:00,
Multimedialna Galeria Obrazu, WOK Stara Kopalnia
-------------------Maja Karteczka – koncert
Będą piosenki własne, jak i te,
które Państwo już raz lub nawet
dwa razy słyszeli.
Wszystko w ulubionych okolicach soulu i bluesa.
Bilety w przedsprzedaży: 20 zł
W dniu koncertu: 30 zł

darzenie rozpoczyna się o godzinie 18.00 w Starej Kopalni. Udział
jest bezpłatny. Liczba widzów
jest ograniczona – ze względu
na duże zainteresowanie nie
ma już niestety wolnych miejsc.
Na stronie Starej Kopalni znajduje się formularz, który należy
wydrukować, wypełnić i okazać
przy wejściu na wydarzenie. Organizatorami koncertu są: Urząd
Miasta Wałbrzycha, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz
Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
Na stronie internetowej Starej Kopalni dostępna jest oferta edukacyjna na rok szkolny
2020/2021. Pojawiło się w niej
wiele nowości. Oferta składa się
z lekcji muzealnych, warsztatów
Do kupienia w kasach WOK
oraz online bilety.wok.walbrzych.pl
Widzimy się 9 października o
godz. 19.30 w WOK na Piaskowej
Górze.
Maja Karteczka (Ludwiczak) –
wokal
Laura Ludwiczak – instrumenty klawiszowe
Paweł Ludwiczak – gitary,
loop
Jakub Ziemba- perkusja
--------------------------Nullizmatyk uczy !
Jesteś miłośnikiem rapu?
Lubisz pisać teksty? Zastanawiałeś się kiedyś jak tworzy
się bity? Myślałeś, że warsztaty ze znanym muzykiem są
poza Twoim zasięgiem? Na te
wszystkie pytania jest jedna
odpowiedź: ROBISZ TO DOBRZE! To projekt do którego

Dramatyczny Zaprasza!
Sibylle Berg
PO NAS CHOĆBY KOSMOS

2.10 / godz. 19:00
3.10 / godz. 18:00
/ DUŻA SCENA
CZAS TRWANIA: 60 MINUT
(bez przerwy)

Kultura 11

od 18 lat
razem z Wami

Sibylle Berg w swoim tekście
fantazjuje na temat pokolenia,
które obecnie wchodzi w pełną
dorosłość - millenialsów. Zajęci
stereotypowym życiem millenialsa – kanapkami z awokado i
wspomnieniami o Game Boyach
– muszą sprostać wielkiej misji,

jaką jest lot kolonizacyjny na
Marsa.
Spektakl Świątka sprawnie
operuje żartem i ironią, które
świetnie opisują naszą nową rzeczywistość.
Reżyseria: Paweł Świątek
Obsada: Karolina Bruchnicka,
Angelika Cegielska, Dorota Furmaniuk, Joanna Łaganowska,
Czesław Skwarek
--------------------------------------Jerzy Szaniawski
ŻEGLARZ
3.10 / godz. 20:00
4.10 / godz. 18:00
/ SCENA KAMERALNA
CZAS TRWANIA: 60 MINUT
(bez przerwy)

ceramicznych oraz gier terenowych. Zajęcia są przeznaczone
dla dzieci w różnych kategoriach
wiekowych i są realizowane przy
użyciu zróżnicowanych środków
i metod dydaktycznych dostosowanych do wieku uczestników.
Część oferty została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programowa kształcenia
ogólnego Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Ponadto Stara Kopalnia zaprasza na warsztaty w
Centrum Ceramiki Unikatowej –
zajęcia odbywają się codziennie,
do wyboru są dwie opcje: tworzenie małej formy rzeźbiarskiej
oraz kalkomania. W każdą środę
warsztaty odbywają się dodatkowo w godzinach popołudniowych, start o godzinie 16.30.
Szczegóły i bilety na warsztaty
są dostępne na stronie instytucji.
Red./MB
zapraszamy nie tylko fanów
Nullizmatyki.
To właśnie pod okiem Nulla –
artysty, rapera, twórcy zespołu
Trzeci Wymiar i Nullizmatyka –
nauczycie się tworzyć muzykę,
napiszecie utwór i nagracie go w
studio. A i temat jest ważny: pomoc schroniskowym psiakom w
znalezieniu domu.
Ruszamy 10 października, w
WOK na terenie Starej Kopalni.
Dołączajcie! Wszystkie warsztaty są bezpłatne, a liczba
miejsc ograniczona.
Zapisy i info: karolina@wok.
walbrzych.pl, tel. 74/66-70-953
Projekt dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
Spektakl skupia się na idei pomnika, pamięci i upamiętniania.
Przenosimy się w środek przygotowań do uroczystych obchodów rocznicy bohaterskiej
śmierci kapitana Nuta w pewnym nadmorskim miasteczku.
Nieoczekiwanie ceremonię przerywa pojawienie się młodego
badacza, który chce obalić mit
heroicznego kapitana i ujawnić
prawdę o jego życiu.
Zapraszamy na nietuzinkowy
spektakl o władzy nad przestrzenią publiczną.
Reżyseria: Wojtek Rodak
Obsada: Karolina Bruchnicka,
Joanna Łaganowska, Irena Sierakowska, Rafał Kosowski, Czesław
Skwarek, Ryszard Węgrzyn
Teatr zapraszamy również do
wysłuchania podcastów SZANIAWSKI.FM w wykonaniu naszych aktorów i zaproszonych
artystów – podcasty dostępne
online na Spotify i Soundcloud!

Od początku byłem zdziwiony pomysłem na formułę.
Od początku też jej sprzedaż
szła słabo.
Blues (Państwo, jeśli nie
chodzą, sobie wyobrażą), grany zwykle organicznie, przez
„obdartusów”, dla ludzi przy
piwie w zatłoczonym klubie.
Tu: „pod krawatem”, rachitycznie, przy stolikach, świecach,
kelnerach donoszących kolejne serie cateringu wymiatane
w przerwach między zespołami.
Taki zamysł lokalnych,
związanych z magistratem,
aktywistów.
Zaczęło się, prowadzący
przyozdobiony
elegancką
muszką zapowiedział kolejny
klon Tadeusza Nalepy. Urok,
czarny, polskiego bluesa. Później było coraz lepiej. Muzyczną jakość uratował wrocławski
skład Second Line, po nim
solo akt Cichego, przy którym
mimo brzmieniowych ograniczeń oszczędniejszego instrumentarium, energia nie spadła. Ot siła osobowości.
Wydarzenie powtórzone
3-ci rok z rzędu. Mimo przeciwności organizacyjnych, w
tym wirusowych, regularnych
przenosin terminów, czyli
nowej świeckiej tradycji. Co
samo w sobie, w przestrzeni
niecierpliwości organizatorów
niektórych dobrze rokujących,
wałbrzyskich wydarzeń, oczekujących natychmiastowych
efektów, zasługuje na szacunek.
Życzę jak najlepiej. Życzę jak najwięcej. Niech ilość
włożonego wysiłku kiedyś się
zwróci.
Trzecia edycja Bluesowego
Wałbrzycha (wcześniej Bluesowej Wiosny) wystartowała i
zakończyła się w piątek przed
tygodniem.

12 Sport
Jakub
Zima
sport na zimno

Symbole są ważne!
Air Rataj kapitanem Górnika i co ważne dla niego
i dla wałbrzyskich kibiców było to wydarzenie,
które wzruszyło wszystkich. Miło było patrzeć
na gladiatora, który na
boisku walczył jak lew,
by później jak już było po
wszystkim,
przeczytać
jego komentarz do roli, w
której wystąpił. Kapitan.
Kapitan, to brzmi dumnie.
Kapitan Górnika, to wielkie wyróżnienie. Kapitan
po Glapie, to olbrzymie
wyróżnienie i… odpowiedzialność. Cieszę się,
że przysłowiowa opaska
trafiła właśnie do takiego zawodnika. Utożsamia
się z biało-niebieskimi
barwami. Dla nas kibiców, jest kimś więcej niż
tylko wspaniałym zawodnikiem. I to właśnie przeważyło. To sprawiło, że
w klubie ktoś znowu odrobił lekcję. To wreszcie
pokazuje, że liczą się tam
ze zdaniem nas wszystkich, choć nie jest ono na
pierwszym miejscu. Ktoś
przecież rządzić musi.
Ktoś musi podejmować
ważne decyzje.
No właśnie. Ważne decyzje. Teraz czekamy na
jedną. Niezwykle ważną.
Symboliczną. Czas wyremontować stadion Górnika na Nowym Mieście.
Ostatnio kibice mieli okazję wyrazić swoje zdanie
podczas sesji Rady Miasta.
Kilka dni później złożyli
petycję w urzędzie. Niezależnie od tego, co zadecydują włodarze, kibice
mieli rację, co do jednego:
bez stadionu sukcesów
nie będzie. Bez stadionu
nie będzie sponsora. Bez
sponsora będziemy stać
w miejscu.
Symbole są ważne. Symbole budują przyszłość.
Dają nam gwarancje. Dzisiaj mamy sportowy skansen z czasów Hitlera. Też
symbol, ale… sądzę, że już
czas przenieść go do historii!
JZ
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Leśniak nie do pobicia!
Bokser rodem z Wałbrzycha Michał „Szczupak” Leśniak znów pokazał bokserską klasę. Przypominamy,
że gość jednego z ostatnich
odcinków naszego Studio
Espresso to 28-letni Mistrz
Młodzieżowców z 2011
roku, a także wicemistrz
Polski juniorów z 2010
roku. Tym razem przeciwnikiem wałbrzyszanina był
Czech Mirosłav Serbana.
Nasz bokser pokazał wielką
klasę, wygrywając na punkty z wielką przewagą, którą

wskazało trzech sędziów.
Warto przypomnieć, że Michał intensywnie przygotowywał się do walki, trenując
przez trzy tygodnie w Warszawie pod okiem trenera
Piotra Wilczeskiego. Jego
sparing partnerami byli Maciej Sulęcki, Kamil Bednarek
czy Damian Kiwior. To dziesiąte zwycięstwo „Szczupaka”.
JZ/PAS
Foto:
Tymex Boxing Promotion

Zieloni zaskakują formą
Beniaminek Wałbrzyskiej Serie A zaskakuje formą. Od początku sezonu Zieloni grają mądrze w defensywie i
wyjątkowo skutecznie pod bramką rywala. Tym razem o sile drużyny z Mokrzeszowa przekonali się podopieczni
trenera Łukasza Wojciechowskiego.
Trudność w postaci
boiska w dużym stopniu
nadawała ton grze. Nasiąknięta wodą murawa, w
wielu miejscach błoto po
kostki, nie pozwalało na
operowanie piłką. O wyniku decydować mogła jednak dyscyplina taktyczna
i przygotowanie fizyczne.
Bramka do przerwy, jaką
strzelili goście musiała
cieszyć podwójnie.
W drugiej połowie o
bramki było o tyle łatwiej,
że zmęczenie zaczynało
brać górę nad świeżością.
Zieloni w krótkim czasie
podwyższyli na 2:0. Wydawało się, że będą mieć
mecz pod kontrolą. W 56
minucie, ku uciesze miejscowych kibiców, gola
kontaktowego
zdobył
Jakub Fijałkowski. Zagłębie odważniej ruszyło do
przodu i szybko zostało
skarcone.
Przepięknym

strzałem popisał się Kamil
Hądźlik.
Nie mając nic do stracenia Zagłębie się nie
poddawało. W 90 minucie
spotkania, naciskany w
bramce Brudniak popełnia błąd przy wybiciu piłki. Ta trafia pod nogi Jakuba Fijałkowskiego i chwilę
później jest już 2:3. Jakby
tego było mało po zaledwie 60 sekundach gospodarze mogli doprowadzić do remisu. Zabrakło
odrobiny szczęścia.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z 3 punktów
zdobytych na trudnym
terenie. Zarówno w przenośni, jak i dosłownie w
przypadku
dzisiejszego
dnia. Natomiast zdajemy
sobie sprawę, że na własne życzenie sprokurowaliśmy sobie bardzo groźną końcówkę. Jako zespół
musimy pamiętać o stałej
koncentracji na wysokim

poziomie, by konsekwentnie iść po swoje przez
pełne 90 minut. Rywalizacja z Zagłębiem na pewno
pokazała po raz kolejny
kluczową rolę Czemerzyńskiego w środku boiska.
Na środku obrony z kolei
istną profesurę pokazywał
Satyła,
niejednokrotnie
kapitalnie przerywając akcję rywali. Nie rozdrabniając się nad każdym z osobna, cała drużyna pokazała
dziś dużo zaangażowania
i pozytywnej gry. W na-

szym odczuciu stwarzaliśmy sobie lepsze sytuacje
oraz bardziej kontrolowaliśmy spotkanie – mówili
po meczu przedstawiciele klubu z Mokrzeszowa.
Zagłębie Wałbrzych –
Zieloni Mokrzeszów 2:3
(0:1)
56’ 90’ Fijałkowski – 35’
Nowowiejski, 48’ Olszówka, 60’ Hądźlik
JZ

Niespodzianka w Dziećmorowicach
Herbapol Stanowice przyjechał do Dziećmorowic po zwycięstwo. Dobra gra w poprzednich spotkaniach sugerowała, że zespół ze Stanowic nie będzie miał problemów z osiągnięciem swojego celu, ale… piłka lubi płatać figle.
Na swoim stadionie Sudety pomimo odmłodzonego składu, są zawsze bardzo
niebezpieczne. Przekonała
się o tym nie jedna drużyna
z Górnikiem Wałbrzych na
czele. Zwiastunem ciekawego meczu była pierwsza
bramka, jaką zdobyli gospodarze. Już w 6 minucie
spotkania wynik otworzył
Marcin Otwinowski. Gol pobudził gospodarzy do walki

o każdy centymetr boiska.
Zaangażowanie oraz odrobina szczęścia sprawiła, że
do przerwy wynik się nie
zmienił.
Po przerwie stosunkowo
szybko wyrównał Marcin
Stolarz. Po zaledwie 4 minutach gry Stolarz ponownie trafia do siatki gospodarzy. Radość Herbapolu nie
trwała jednak długo. Nie
minęło, bowiem 60 sekund

jak Hurtig dał Sudetom powody do wybuchu radości.
W kolejnych minutach
obie drużyny starały się
grać tak, by przede wszystkim nie przegrać. Zarówno
Sudety jak i Herbapol robiły też wszystko by wykorzystać nadarzające się okazje.
Szczęście dopisało gospodarzom w ostatniej minucie
spotkania, którzy dzięki tra-

fieniu Szpindlera, zgarnęli
komplet punktów.
Sudety Dziećmorowice
– Herbapol Stanowice 3:2
(1:0)
6’ Otwinowski, 61’ Hurtig, 90’ Szpindler – 56’ 60’
Stolarz

JZ
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Zgodnie z oczekiwaniami

Dobrosław
Kowalski

Od mocnego uderzenia koszykarze Górnika Trans.eu rozpoczęli kolejny sezon Suzuki I ligi. Na inaugurację rozgrywek wałbrzyszanie pokonali Energę Kotwicę Kołobrzeg 91:85 i to, co trzeba podkreślić, pierwsza wygrana biało-niebieskich na boisku przeciwnika od ośmiu spotkań (!).
Pod wodzą nowego kapitana, Bartłomieja Ratajczaka, który zastąpił Rafała
Glapińskiego
(zakończył
koszykarską karierę), wałbrzyszanie dość pewnie
odprawili na wyjeździe
Kotwicę Kołobrzeg. Podopieczni trenera Łukasza
Grudniewskiego wygrywali
niemal od początku spotkania, a konkretnie 2 minuty, gdy za sprawą Krzysztofa Jakóbczaka (na zdjęciu)
wyszli na prowadzenie
6:5. W następnych akcjach
stopniowo
powiększali
przewagę – na 100 sekund
przed końcem pierwszej
kwarty było 25:11 dla Górników, jednak ostatni frag-

ment tej części miejscowi
wygrali 6:1 i w rezultacie
po 10 minutach było 26:17
dla gości. W kolejnych
ćwiartkach gra wciąż toczyła się pod znakiem lekkiej
dominacji
wałbrzyszan.
Nasi cały czas utrzymywali kilkupunktową przewagę, która mimo ambitnych
prób miejscowych utrzymała się do końcowej syreny. Najskuteczniejszymi w
barwach Górnika zawodnikami okazali się wspomniany Jakóbczyk – 29 punktów
oraz nasz przedsezonowy
nabytek – Maciej Bojanowski, autor 21 „oczek”.
I to między tymi panami
rozstrzygnęło się interne-

towe głosowanie o tytuł
najbardziej wartościowego
gracza pojedynku w Kołobrzegu. Zdaniem aż 82%
internautów MVP meczu z
Kotwicą został Jakóbczyk,
podczas gdy Bojanowski
otrzymał 18% głosów.
W drugiej kolejce Ratajczaka i spółkę czeka kolejny wyjazd. W sobotę nasi
zmierzą się z Weegree AZSem Politechniką Opolską,
która w miniony weekend
przegrała w Tychach 75:78.
Po raz pierwszy w nowym
sezonie duma naszego
miasta zaprezentuje się
wałbrzyskiej publiczności
w sobotę 10 października,

Wałbrzych boksem stoi
Fantastyczny wynik odniósł Jakub Krzpiet w rozegranych we Włocławku Mistrzostwach Polski
Juniorów w boksie. Po świetnych występach reprezentant Imperium Boxing Wałbrzych stanął na
najwyższym stopniu podium kategorii do 49 kg pokonując w pojedynku o złoty medal Oskara Jędrysiaka z Dzierżoniowa. To wspaniały sukces wałbrzyszanina, za którego tytułem stoi również
ciężka praca trenerów Krzysztofa Sadłonia oraz Mariusza Burzyńskiego, a także cenne wsparcie
ze strony Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.
Włocławek okazał się niezwykle szczęśliwy dla naszego Kuby Krzpieta, który
w pięknym stylu wywalczył
główne trofeum Mistrzostw
Polski Juniorów. Trofeum tym
cenniejsze, iż wałbrzyszanin
był jednym z najmłodszych
uczestników zawodów (w październiku skończy 17 lat), tak
więc w przyszłym roku stanie
przed szansą obrony niedaw-

nego tytułu. W imprezie wziął
również udział drugi z przedstawicieli Imperium Boxing –
Mateusz Piotrowski. Niestety,
w jego przypadku możemy
mówić o sporym pechu, gdyż
w początkowej fazie rywalizacji nasz pięściarz przegrał z
rozstawionym przeciwnikiem
i w efekcie zakończył swój
start na 5. miejscu.

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Robert
Nazwisko: Grabowski
Data urodzenia: 7 czerwca 1971 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Podokręg Piłki Nożnej Wałbrzych
(sędzia piłkarski)
Największy dotychczasowy sukces?
Lata temu występowałem w Koksochemii Wałbrzych, z którą grałem w „okręgówce”, choć walczyliśmy o III ligę, gdyż w tamtych czasach nie było IV ligi.
Jako sędzia główny prowadziłem mecze w IV lidze, a jako asystent jeździłem
na dawną II, czyli obecnie I ligę. Ponadto w Futsalu byłem arbitrem I-ligowym, a
obecnie jestem obserwatorem szczebla centralnego. Byłem również członkiem
Zarządu Kolegium Zespołu Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej, a teraz działam w sztabie szkoleniowym Zarządu Futsalu.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Bardzo dobrze się znałem i dla mnie był prawdziwym autorytetem ś.p. Michel
Nykiel. Raz, że był moim sąsiadem, a dwa, iż podobnie jak ja grał na prawej
obronie. On jednak miał za sobą występy w I-ligowym Górniku Wałbrzych, a ja
w ówczesnej „okręgówce”.
Dlaczego piłka nożna?
Co prawda moją przygodę z piłką nożną rozpocząłem w Górniku Wałbrzych, ale
wkrótce przeniosłem się do Koksochemii. Mieszkałem na ulicy Czajkowskiego,
a więc tuż obok klubowego stadionu. Pamiętam, że przez wiele lat, bo aż do
14, 15 roku życia regularnie grałem z moim ojcem. Niestety, uprawianie piłki
nożnej zakończyłem mając 19 lat, po poważnej kontuzji kolana, której doznałem w trakcie meczu w Jaworzynie Śląskiej. Musiałem zrezygnować z gry, ale na
szczęście nie z mojej pasji, gdyż wtedy postanowiłem zabrać się za sędziowanie.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Jako wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Wałbrzych chciałbym
odbudować Wałbrzych pod względem sędziowskim. Dlatego zachęcam młodzież do uprawiania sportu, w tym do podjęcia ciekawej i dającej duże perspektywy awansu – pracy w roli sędziego piłkarskiego.

To nie koniec dobrych wieści dla fanów boksu w naszym
mieście. Kolejne dotarły do
nas z Gliwic, gdzie rozegrano
Międzynarodowe Mistrzostwa
Śląska Kobiet. Wałbrzyski
klub reprezentowały siostry
Angelika oraz Kinga Mięgoć,
i obie zakończyły zmagania
medalami: Kinga brązowym, a
Angelika – srebrnym. Najbliższy start przed paniami już
za 2 tygodnie w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, w
których rywalizować będą w
kategorii 48 kg. W tej samej
imprezie kibicować będziemy również naszym panom,
a więc Dawidowi Mateńko w
kategorii 69 kg oraz Pawłowi
Sajdzie (na zdjęciu z prawej)
w wadze +91 kg.
Dobrego boksu nigdy za
wiele
Dlatego w tym miejscu
gorąco zapraszamy do wizy-

futbol po mojemu....

kiedy to Górnicy podejmą beniaminka – TS Wisłę
Chemart Kraków.
Suzuki I liga koszykarzy
I kolejka
Energa Kotwica Kołobrzeg – Górnik Trans.eu
Wałbrzych 85:91 (17:26,
21:20, 23:21, 24:24)
Górnik Trans.eu: Krzysztof Jakóbczyk 29 (2x3), Maciej Bojanowski 21 (1), Karol Kamiński 14 (1), Kamil
Zywert 9, Marcin Wróbel 6,
Maciej Koperski 5 (1), Jan
Malesa 4 (1), Bartłomiej Ratajczak 3 (1). Trener: Łukasz
Grudniewski
Bartłomiej Nowak
ty dzisiaj oraz jutro w Galerii
Victoria, która będzie gościć
uczestników II Grand Prix Ekstraligi Boksu Olimpijskiego.
Ze względu na koronawirusa
nie udało się co prawda zorganizować kolejnej edycji Ekstraligi Boksu Olimpijskiego,
jednak aby seniorzy oraz młodzieżowcy nie stracili sezonu,
postanowiono przeprowadzić
turnieje Grand Prix. Pierwsza
odsłona odbyła się w Bydgoszczy i jak podkreśla trener
Sadłoń, miała wysoki poziom
sportowy oraz organizacyjny.
Przed nami kolejny turniej,
który dzięki sponsorom, czyli Galerii Victoria oraz firmie
Kal-Tech-Odlew, po raz kolejny odbędzie się w galerii przy
ulicy 1 Maja 64. Początek dzisiejszych zmagań o godzinie
17, a sobotnich o godzinie 14.
W ramach Grand Prix czeka
nas nawet 20 walk jednego
popołudnia, w tym niewykluczone są sparingi zawodowców: Kamila Bodziocha z Sajdą
oraz Damiana Wrzesińskiego
z wałbrzyskim „profi” - Patrykiem Trochimiakiem.
Bartłomiej Nowak

Kiepski PR Lewego
Ostatnie zamieszanie wokół
Roberta Lewandowskiego
(oskarżenia C. Kucharskiego
i niemieckiej gazety o nadużycia finansowe) i reakcja
na nie - lakoniczne i bardzo
słabe od strony Public Relations oświadczenie rzeczniczki kapitana rep. Polski,
pokazuje to, co obserwuję
od dawna - Robert nie ma
w swoim otoczeniu odpowiednich osób, które dbałyby właściwie o jego wizerunek, nie tylko w momentach
kryzysowych jak teraz, ale
bardziej potrafiłyby wykorzystać jego potencjał marketingowy i sprawiły, aby
stał się naprawdę globalną
marką.
Ktoś powie - Lewy gra
świetnie, od wielu sezonów
utrzymuje się w topie, teraz
wygrał wszystko z klubem,
bije kolejne rekordy strzeleckie, to po co mu ktoś od
wizerunku skoro broni się
tym czym piłkarz bronić się
powinien czyli dobrą grą?
Niestety współczesny futbol rządzi się innymi prawami. I nie chodzi tu o to,
aby z jakiejś osoby robić w
publicznym odbiorze kogoś
innego niż jest na potrzeby
marketingu i reklam. Ale potrzebne są działania specjalistów, dzięki którym dany
wizerunek piłkarza przebije
się do globalnej świadomości. A tylko to powoduje, że
jest się osobą wpływową,
opiniotwórczą, ze zdaniem
której liczą się najważniejsi
na świecie.
Dlatego Beckham kojarzy
się z piłkarzem - celebrytą,
bywalcem salonów, Zlatan
ze skrajną pewnością siebie, ukształtowaną życiem
w dzielnicy imigrantów, a
Ronaldo z tytaniczną pracą.
A z czym kojarzy się Lewy? z dobrą grą w piłkę ...tak jak
kilkudziesięciu innych piłkarzy. Na tle choćby wspomnianej powyżej trójki, ale
też na tle wielu dużo słabszych piłkarsko zawodników,
wizerunek Roberta jest po
prostu nijaki! Co stwierdzam
z przykrością. I żeby mi nikt
nie zarzucił, że uwziąłem się
na naszego piłkarza. Jestem
niesamowicie szczęśliwy, że
żyję w czasach tak wybitnego sportowca z Polski a krytykuję tu tylko różne „okołopiłkarskie” sytuacje z nim
związane!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Sekrety szminek
Czy wiesz, jakie są trzy największe sekrety profesjonalnych
makijażystów, jeśli chodzi o dobór odpowiedniej szminki? Po
pierwsze - pomadka powinna
zawierać pro pigment dla uzyskania najintensywniejszego koloru. Po drugie - ważna jest pro

precyzja, czyli specjalnie wyprofilowana końcówka do aplikacji. I
po trzecie - zadbajmy o pro bazę,
która przedłuży trwałość i nawilży usta. My polecamy Creme Legend Five Star.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zapachy jesieni
Kiedy i po co?
W gabinecie pacjenci często
pytają mnie: od kiedy zacząć
wykonywać zabiegi medycyny
estetycznej? Kiedy jest odpowiedni czas na pierwszą mezoterapię igłową? Albo: w jakim
wieku stosować botox?
Niestety, nie ma jednej odpowiedzi na te pytania. Skóra
każdego z nas starzeje się inaczej i potrzebuje zupełnie czegoś innego. Wiek jest jedynie
wartością. Nie określa potrzeb
skóry, nie jest wyznacznikiem
zmarszczek oraz nie ukazuje na
jakim etapie starzenia się znajdujemy.
Przykład? 26-letnia kobieta
może potrzebować wypełnienia zmarszczek kwasem hialuronowym podczas kiedy jej
starsza koleżanka w wieku 35
lat jedynie rewitalizacji czy głębokiego odżywienia. Dlatego
właściwe pytanie jakie powinniśmy sobie zadać, chcąc rozpocząć przygodę z medycyną
estetyczną, to nie kiedy, ale
po co chcę wykonać zabiegi?
Czy ma to być tzw. profilaktyka
przeciwstarzeniowa czy może
pozbycie się już widocznych
oznak starzenia? Moja odpowiedź- profilaktyka! Zaskoczeni? Z pewnością większość
z Was myśli: jestem młoda,
jeszcze niczego mi nie potrzeba, zacznę działać jak zobaczę
pierwsze zmarszczki. To jest
błąd. Zgodnie z powiedzeniem
,,lepiej zapobiegać niż leczyć”
zdecydowanie taniej jest utrzymać skórę w dobrej kondycji,
działając profilaktycznie niż
próbować cofnąć czas, lecząc
skutki starzenia się.
Ponadto zaufaj specjaliście! Nie decyduj sam o tym, co
byłoby dla Ciebie odpowiednie. Nie szukaj nowości w internecie, nie dopytuj koleżanki
co zrobiła, że tak dobrze wygląda. Udaj się na konsultacje
i oddaj w ręce doświadczonego lekarza lub kosmetologa.
Bo pamiętaj, że nie zawsze to,
co służy koleżance będzie i dla
Ciebie odpowiednie.

O tej porze roku sprawdzą się
następujące nuty: kuszący irys,
drogocenny kwiat neroli, orientalny lotos, wanilia z Madagaskaru, kwiat Frangipani, piżmo, pig-

wa, polisander fioletowy, frezja i
gruszka.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Top dodatek
By zmienić swój „look”, wybierz niecodzienny dodatek. Od
męża, taty, brata lub chłopaka
pożycz krawat i zestaw go z białą koszulą, cardiganem oraz - dla
szyku - długimi perłami. W chłodniejsze dni zamiast szalikiem,
otul się kominem, maksi chustą
bądź wełnianym swetrem - „ko-

konem”. Zaopatrz się w biżuterię,
której splot przypomina łańcuch.
Motyw ten idealnie sprawdzi się
również przy butach czy torebkach. I wreszcie - nie zapomnij o
torebce - klasycznej, retro bądź z
zabawnym printem.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Blue Beauty
Praktyki, kryjące się pod tym
hasłem, z pewnością zadowolą
ekologów. W filozofii Blue Beauty chodzi bowiem o oszczędzanie wody czy zastępowanie jej w
kosmetyce np. wyciągiem z aloesu, a także o redukcję produkcji plastiku, trafiającego bardzo

często jako odpad do oceanów.
My możemy dopomóc w realizacji tej zaszczytnej idei, kupując
szampony suche, w piance lub
w kostce.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Ageless skin care - wiek
nie ma znaczenia!
Nareszcie możemy odetchnąć
z ulgą. Kupując krem, nie musimy bowiem już ściśle kierować
się wskazaniem wiekowym na
opakowaniu (np. 20+, 30 +, itp.).
Ważniejsze od liczb są teraz potrzeby naszej skóry, jej typ. Sķąd
ta zmiana? Żyjemy w XXI wieku,
w erze smartfonów i kompute-

rów, w środowisku skażonym
przez smog, nadmierne promieniowanie UV. Owe zewnętrzne
czynniki znacznie bardziej destrukcyjnie odbijają się na kondycji cery niż to, że się starzejemy... Ot, i cała tajemnica.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

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. Za-

opatrz się więc koniecznie w złote i srebrne kredki, a jeśli wolisz
inne kolory (np. róże, beże, brązy,
purpury) - wybierz ich metaliczne
warianty! Spadające z drzew liście
i słota, nie muszą znajdować odzwierciedlenia w ciemnym i ponurym look’u. Razem z projektantami
stawiamy na polską, złotą jesień!
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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KUPIĘ
(4) 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 ziemniaki prosto od
rolnika, odmiana GALA i VINETA. Tel. 795 602 683
PRACA
(5) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

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

REKLAMA

R0475/20

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

(5) 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
(12)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

WSZYWANIE
ESPERALU

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

74 841-54-66

TEL.
74 665-66-88
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

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

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

(5) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CYFROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43

Ogłoszenia drobne 15

od 18 lat
razem z Wami

SKUP AUT
UWAGA KONKURS !

ZA GOTÓWKĘ

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

CAŁYCH

Wystarczy, że w piątek 02.10.2020 punktualnie o godz.11:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

(4) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51
(15) 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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