NAKŁAD: 19 000 EGZEMPLARZY
ISSN: 17300878

BEZPŁATNY TYGODNIK REGIONALNY
REKLAMA

R0477/20

REKLAMA

R0478/20

9 PAŹDZIERNIKA 2020, NR 817
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

Zanieczyszczenia wód

Koronawirus na „Położniczym”
temat tygodnia str. 4

Studio Espresso
z Krzysztofem Kumorkiem

rozmowa str. 6

W sumie w województwie
dolnośląskim zakażonych koronawirusem jest około 6 tysięcy osób. Początek jesieni
pokazuje nam jak intensywna
jest skala przyrostu nowych zachorowań. Epidemia również
nie omija Wałbrzycha.
„Informuję, że w okresie od 6 października 2020 r. do 12 października
2020 r. wstrzymane zostały porody
rodzinne. Za utrudnienia przepraszamy.” Taki komunikat możemy przeczytać na oficjalnej stronie Szpitala
Ginekologiczno-Położniczego w Wałbrzychu. Okazało się, że 7 października wśród personelu szpitala wykryto zakażenie koronawirusem. Po
zgłoszeniu niepokojących objawów
przez jednego z lekarzy, zlecono wykonanie testów dla personelu. Wyniki pozytywne wykazały zakażenie u

dwóch lekarzy i czterech położnych.
Pracownicy ci zostali skierowani na
kwarantannę. Większość z pozytywnie zdiagnozowanych osób personelu
przechodzi chorobę bezobjawowo.
Wszyscy zarażeni zostali odizolowani

i przechodzą kwarantannę. Dyrektor
Elżbieta Ponczkowska publicznie informuje, że sytuacja jest opanowana.
Szpital musiał również zorganizować
pracę oddziałów.
PAS
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Gala OperowoOperetkowa
wydarzenia str. 17

Weekend marzeń
wałbrzyszan
sport str. 20-23

MAGAZYN nasza VICTORIA str. 9-16

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

Do jakich interwencji najczęściej wzywana jest straż
pożarna?
Może to śmiesznie zabrzmi,
ale działamy zarówno przy
wielkich katastrofach chemiczno–ekologicznych, jak i ratując
koty, które nie mogą zejść z
drzewa. Pożary stanowią od
50 do 55% naszych interwencji. Reszta to tzw. miejscowe
zagrożenia zlokalizowane: na
wodzie, na lądzie, pod ziemią,
w powietrzu, na drogach. Najwięcej wyjazdów jest do wypadków drogowych. Poza tym,
jeżeli pojawia się jakakolwiek
wątpliwość, kto ma udzielić
pomocy, to straż i tak zawsze
jedzie pierwsza. Mieliśmy
ostatnio zgłoszenie od starszej
kobiety. Dzwoniła, ponieważ
jej mąż, bardzo otyły - ok. 150
kg, przewrócił się i utknął w
toalecie. Pogotowie stwierdziło, że to nie ich robota, policja
podobnie, no i pojechała straż
pożarna.
Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicza,
jak często jest wzywana?
Kilka razy do roku, bo jesteśmy jedyną tak mocną grupą w
okolicy. Jeżeli coś poważnego
się dzieje, to wezwanie zawsze
przychodzi do nas. Jak np. w
związku z wybuchem w Mąkolnie, w fabryce produkującej
proch strzelniczy. Nie zachowali reżimu technologicznego
i wystrzeliło wszystko. Wybuch
był tak silny, że konstrukcje
betonowe rozleciały się w
promieniu kilkuset metrów. W
ubiegłym roku była katastrofa
budowlana w dawnej fabryce
porcelany „Wałbrzych” w Wałbrzychu. Proszę przypomnieć
sobie wybuch gazu w Świebodzicach, w budynku mieszkalnym, 3 lata temu. Zginęło
wówczas kilka osób. Do takich
katastrof jedzie najpierw straż
pożarna, a konkretnie właśnie
grupa poszukiwawczo – ratownicza, która zastaje na miejscu
gruzowisko, pod którym najczęściej są żywi ludzie, do których trzeba się dostać. Do tego

potrzebny jest sprzęt i świetnie
wyszkoleni ludzie. Żeby sprawdzić stabilizację konstrukcji budowlanej, do pracy włączamy
tachimetr, do tego dochodzą
kamery termowizyjne, wziernikowe, geofony. Do prac angażujemy także psy i po kolei
zaczynamy odgruzowywać co
się da. Najczęściej na tym etapie robimy to przy użyciu jedynie własnych rąk, bo skoro
pod spodem mogą być ludzie,
nie ma mowy o wprowadzeniu
ciężkiego sprzętu. Przez cały
czas przy tym nasłuchujemy.
Jeżeli się uda, wydobywamy
zasypanych i dalej nasłuchujemy.
W skład Waszej grupy
wchodzą specjalnie wyszkolone psy, o których Pan
wspomniał.
Obecnie mamy trzy w naszej grupie. Takie psy są szkolone na ogół w kierunku dwóch
specjalizacji: – gruzowiskowej
i terenowej. Bo nasza grupa,
która nazywa się poszukiwawczo – ratownicza, wkracza także do akcji, kiedy ktoś się zgubi,
zaginie. Zgłoszenia oczywiście,
zgodnie z ustawą, idą najpierw
na policję, a my ich wspieramy
w poszukiwaniach zaginionych osób.
Psy wykorzystywane przy
katastrofach, choćby takich jak
ta w Świebodzicach, potrafią
ze sporej odległości wyczuć
zapach człowieka, jego delikatne ruchy, albo jego ciepło. Są
jednak też psy, które szkoli się
do wyszukiwania osób już nieżyjących. Pies szkolony do poszukiwań ludzi żywych może
koło osoby nieżyjącej przejść i
nawet jej nie zauważyć.
Psy jakiej rasy pracują najczęściej w ratownictwie?
Są ustalone rasy psów, które szkoli się jako psy ratownicze, jednak nie mogą być to
psy zbyt agresywne. Muszą
być bardzo pozytywnie nastawione do życia, przyjacielskie,
takie, które chcą i lubią przebywać z ludźmi. Nasze to: Zoja
– owczarek belgijski malinois,
Chill – Nova Scotia duck tolling
retriever i Orion - golden retriever.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Anna Waligóra - Stupnicka
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Imieniny:
Arnolda, Dionizego

Międzynarodowy
Dzień Pisania Listów

18:00 Alchemia Teatralna: Maska jako źródło
teatru - lekcja teatralna - Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica
18:00 Wernisaż wystawy prac Ryszarda Klimasa
„Co ulepił?” - „Pod pretekstem’’ Art Cafe, Wałbrzych
18:00, 20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Grodno
19:00 „Pani Moru” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ - „Czarna
Chmara”
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SOBOTA

Imieniny:
Daniela, Franciszka

Dzień
Gier Planszowych

11:00 Zwiedzanie Zamku Książ z księżniczką
Anną i księciem Bolko
16:30 Rozpoczęcie sezonu MORSOWANIA
2020/2021 - Karczma Góralska - Wałbrzych
17:00 Spotkanie autorskie z Jędrzejem Pasierskim autorem książek „W imię natury” oraz
cyklu kryminalnego z Niną Warwiłow w roli
głównej - Multimedialna Filia Biblioteczna, ul.
Kasztelańska, Wałbrzych. Wstęp: bezpłatny.
Obowiązują wejściówki, dostępne w Multimedialnej Filii Bibliotecznej
18:00 Spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, autorką książki „Mała Norymberga”
- Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul.
Franciszkańska 18
18:00 „Pani Moru” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:30 Tomek Motyka – koncert -„Pod pretekstem’’ Art Caf · Wałbrzych
20:00 „Pani Moru” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ
20:00 „Taneczna Sobota” - prowadzi dj Leon –
A’ Propos, Wałbrzych
20:00 „Wieczór przy muzyce na żywo” - sala restauracyjna, Hotel Biały, Wałbrzych

REKLAMA

www.30minut.pl
„Słabością każdej mądrej idei jest to, że starają się
realizować ją głupcy.”
Marek Hłasko
Imieniny:
Aldony, Brunona
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Dzień
Wychodzenia z Szafy

NIEDZIELA

12:30 „Chodź na Słówko” - spektakl dla dzieci
(5+) - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 „Pani Moru” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
18:00 Michał Zieleń - koncert - piosenki autorskie, poezja śpiewana - „Pod pretekstem’’ Art
Cafe, Wałbrzych
Imieniny:
Maksymiliana, Witolda
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PONIEDZIAŁEK
PAŹDZIERNIK

13

WTOREK

Dzień Bezpiecznego
Komputera
Imieniny:
Edwarda, Teofila
Międzynarodowy
Dzień Noszenia Garnituru

18:00 Wieczory z kinem rosyjskim – „Assa” - Galeria Fotografii, Świdnica, Rynek 44
19:00 „108 Kostek Cukru” - Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
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ŚRODA

Imieniny:
Dominika, Bernarda
DZIEŃ
NAUCZYCIELA

19:00 „108 Kostek Cukru” - Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu
19:00 Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy: „Jezioro Łabędzie” - Hala Aqua Zdrój, Wałbrzych
22:00 Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy: „Jezioro Łabędzie” - Hala Aqua Zdrój, Wałbrzych

PAŹDZIERNIK

15

CZWARTEK

Imieniny:
Jadwigi, Teresy

Międzynarodowy
Dzień Kobiet Wiejskich

19:00 „108 Kostek Cukru” - Teatr Dramatyczny w
Wałbrzychu
R0480/20
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Województwo
Dolnośląskie

Wiadomości z regionu

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Koleje Dolnośląskie kupują nowe pociągi od bydgoskiej PESY
Koleje Dolnośląskie i
PESA Bydgoszcz podpisały
umowę na dostawę pięciu nowych pociągów. Tak
zwane ELFy 2 pojawią się
na dolnośląskich torach za
dwa lata.
Eliminacja wykluczenia transportowego to strategiczne zadanie, jakie postawiły przed sobą
władze Dolnego Śląska. Jego
realizacja polega m.in. na działaniach zmierzających do odtworzenia dawnej siatki funkcjonalnych linii kolejowych poprzez
przejmowanie i remontowanie

zamkniętych szlaków oraz na
systematycznym rozwoju samorządowego przewoźnika – Kolei
Dolnośląskich.
– Mocno stawiamy na kolej, bo
to transport szybki, bezpieczny,
ale również ekologiczny. Chcemy
zapewnić do niego dostęp wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.
Temu będą służyć nowe pociągi
naszego przewoźnika – mówi
Cezary Przybylski, Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z Bezpartyjnych Samorządowców. – Bez efektywnego transportu nie ma mowy o dynamicznym
rozwoju regionu, dlatego traktu-

jemy nasze działania jako inwestycję w przyszłość – deklaruje
Marszałek.
Wartość zamówionych pociągów to 145 milionów złotych.
Przewoźnik sfinansuje je częściowo wkładem własnym, pozyskanym z kredytu inwestycyjnego, a
częściowo środkami unijnymi w
ramach umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Nowymi składami pojedziemy na dwóch trasach: Oleśnica
– Wrocław Główny – Siechnice
– Jelcz-Laskowice oraz Wrocław Główny – Wrocław Wojnów
– Jelcz-Laskowice. Pojazdy do-

tychczas je obsługujące, zostaną
skierowane na inne linie przejmowane aktualnie od PKP PLK.
– Nowe pociągi pozwolą na
rozwój kolei aglomeracyjnej
Wrocławia. To projekt ważny z
wielu względów – uwolni miasto
od korków, pozwoli na dalszy jego
rozwój, a przede wszystkim wpisze się w naszą strategię walki z
wykluczeniem komunikacyjnym
na Dolnym Śląsku – wyjaśnia
Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa z Bezpartyjnych Samorządowców.
Nowe składy będą pojazdami
bezemisyjnymi, odpowiadającymi potrzebom osób z niepełnosprawnościami i spełniającymi
najwyższe normy. Samorząd

województwa deklaruje, że w
najbliższych latach dołoży starań, aby skorzystać z możliwości
rozszerzenia tego zamówienia o
kolejnych 20 nowych pociągów.
- Dziękuję władzom województwa, które wspierały nas na
każdym etapie. Jako przewoźnik
regionalny traktujemy każdy swój
ruch inwestycyjny jako inwestycję na rzecz województwa i jego
mieszkańców - mówi Damian
Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
Spółka przygotowuje już plany operacyjne obsługi linii przejmowanych przez samorząd, szuka również źródeł finansowania
na 20 kolejnych Elfów 2.

Na południu Dolnego Śląska powstanie nowy ZIT
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to forma
współpracy samorządów
przy realizacji regionalnych strategii rozwoju poszczególnych
obszarów
województwa. Dzięki temu
można bardziej efektywnie wykorzystać pieniądze
z Unii Europejskiej. Do tej
pory ZIT-y funkcjonowały wokół Wrocławskiego
Obszaru Funkcjonalnego,
Aglomeracji Wałbrzyskiej
i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teraz dołącza do nich
ZIT Południowego Obszaru
Funkcjonalnego.
Nowa jednostka obejmuje
powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki. Będzie realnym
i skutecznym narzędziem rozwoju terytorialnego na południu
województwa.
- Kolejny ZIT to efekt wielu rozmów i odpowiedź na potrzeby
mieszkańców południa Dolnego
Śląska. Jestem przekonany, że ten
instrument pomoże zrealizować
wiele inwestycji, które pozwolą
na dynamiczny rozwój tej części

regionu – mówi Wicemarszałek
Grzegorz Macko.
Dzięki ZIT-om samorządy
mogą skuteczniej realizować
swoje inwestycje finansowane
z Funduszy Europejskich. Skutkiem tego jest lepszy i bardziej
zrównoważony rozwój poszczególnych obszarów naszego województwa.
Z początkiem nowego roku
ruszy kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na
lata 2021-2027. Od marca Zarząd Województwa Dolnośląskiego pracuje nad ostatecznym
kształtem instrumentów terytorialnych (którymi są także ZIT-y),
jakie będą funkcjonować w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego.
Zakres tematyczny Polityki
Spójności UE na najbliższe lata
obejmuje 5 celów:
- bardziej inteligentna Europa
dzięki wspieraniu innowacyjnej
i inteligentnej transformacji gospodarczej,
- bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej
i sprawiedliwej transformacji

energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o
obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu
oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,
- lepiej połączona Europa
dzięki zwiększeniu mobilności i
udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych,
- Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie

europejskiego filaru praw socjalnych,
- Europa bliżej obywateli
dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju
obszarów miejskich, wiejskich i
przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.
Zintegrowane
Inwestycje
Terytorialne będą realizować
główne założenia ostatniego z
powyższych celów.

ZIT Południowego Obszaru
Funkcjonalnego to efekt współpracy i dialogu między samorządem województwa a samorządami lokalnymi. Do końca
października
przedstawiciele
poszczególnych obszarów mają
przekazać Zarządowi Województwa zarys strategii i planów
wraz z listą projektów do realizacji, a także informację dotyczącą
planowanej formy współpracy.

4 Temat Tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/

Śródmieście

Temat zanieczyszczenia wód jest tak długi jak rzeka. Nieprawidłowo lub celowo źle odprowadzane ścieki zanieczyszczają środowisko. W konsekwencji wszystko ląduje w naszych organizmach.
soką wrażliwością na deficyt rozpuszczonego tlenu oraz na obecność substancji toksycznych.
Niebezpieczne zanieczyszczenia
BAR - w osadach rzek Polski występuje najczęściej w stężeniach
niższych niż 50 ppm. Zazwyczaj
źródłem zanieczyszczenia barem
wód powierzchniowych są zasolone wody odprowadzane z kopalń węgla kamiennego. KADM w niezanieczyszczonych osadach
rzecznych występuje zazwyczaj
w ilościach około 1 ppm. KOBALT
- w osadach wodnych terenów
nieuprzemysłowionych najczęściej występuje w ilościach do
kilku ppm. Głównym źródłem kobaltu w środowisku jest energetyka (spalanie węgla). CHROM - w
osadach wodnych niezanieczyszczonych rzek Polski nie przekracza na ogół ilości 10 ppm. Najwyższą jego zawartość wykryto
w aluwiach Wisły (w Oświęcimiu).
MIEDŹ- w osadach wodnych nie
zanieczyszczonych rzek występuje w ilościach nie przekraczających 20 ppm. RTĘĆ - jej źródłem
w środowisku wodnym są ścieki
burzowe oraz spływy powierzchniowe z terenów znajdujących
się w strefie oddziaływania elektrowni oraz hut metali. NIKIEL- w
osadach wodnych niezanieczyszczonych rzek występuje zazwyczaj w ilościach poniżej 10 ppm.
OŁÓW- głównym źródłem ołowiu
w środowisku wodnym jest przemysł wydobywczy oraz emisja
spalin samochodowych. CYNK jego podwyższona obecność w
środowisku wodnym związana
jest z górnictwem i hutnictwem
cynku i ołowiu, eksploatacją węgla, a także z odprowadzaniem
ścieków komunalnych.
Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

www.30minut.pl

Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Zanieczyszczenia wód
Degradacja wód
Jak podają różne źródła,
główną przyczyną degradacji
wód są ścieki odprowadzane z
kanalizacji przemysłowych i komunalnych. Najczęściej są to tak
zwane zanieczyszczenia punktowe i obejmują wody zużywane w zakładach produkcyjnych i
usługowych. Ale najważniejsze
jest to, że charakteryzują się wysokim stężeniem i są odprowadzane w sposób zorganizowany.
Do zanieczyszczeń punktowych
zaliczają się także wody użyte
do celów higienicznych i gospodarczych, z gospodarstw domowych, zakładów pracy i placówek
publicznych, wody deszczowe i
roztopowe. Warto wspomnieć,
że kolejną grupę stanowią zanieczyszczenia obszarowe. Są one
spłukiwane z terenów rolniczych
i leśnych. Należą do nich nawozy
i pestycydy, środki ochrony roślin, które są niezwykle groźne z
uwagi na wysokie stężenie substancji chemicznych i brak mechanizmów kontroli. Uwagę należy także zwrócić na fakt, że na
stan wód negatywnie wpływają
zanieczyszczenia ze źródeł pasmowych. Występują one wzdłuż
szlaków komunikacyjnych i środków transportu. Nadmieńmy, że
są to zanieczyszczenia związkami
ołowiu ze spalin oraz zanieczyszczenia spłukiwane z dróg.
Zanieczyszczenia rzek
Niestety, wody rzek i jezior są
w różnym stopniu zanieczyszczone, ponieważ mają odmienny
skład chemiczny i zróżnicowaną
koncentrację zawiesin. Dla biologów i służb ochrony przyrody
najważniejszym kryterium oceny
jakości wody jest możliwość bytowania w niej trwałych, bogatych w gatunki zespołów organizmów wodnych, w szczególności
tych, które charakteryzują się wy-
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Ścieki – według Encyklopedii PWN leksem ten
oznacza wody odpadowe,
zawierające zanieczyszczenia
wprowadzone w wyniku działalności życiowej i produkcyjnej człowieka, oraz wody
opadowe takie jak deszczowe
czy z topniejącego śniegu.
Innymi słowy - spływy do kanalizacji z terenów zagospodarowanych. Jak się okazuje,
sprawa ścieków nie jest taka
prosta, gdyż dzieli się je na:
bytowo-gospodarcze, przemysłowe, opadowe, wody
dołowe (kopalniane, powstające w wyniku odwadniania
kopalń). Według źródeł ścieki
przemysłowe są przeważnie
odprowadzane razem ze ściekami bytowo-gospodarczymi
jako ścieki miejskie. Z kolei
zanieczyszczeniami ścieków

są substancje nieorganiczne (mineralne) i organiczne
rozpuszczone oraz w formie
koloidów, zawiesin i emulsji.
Szczególnie niebezpieczne
składniki ścieków to m.in.: pestycydy, związki powierzchniowo czynne, węglowodory
ropopochodne, fenole, chlorowe pochodne bifenylu, sole
metali ciężkich. Najważniejszy jest fakt, że ścieki powinno
się oczyszczać, gdyż zagrażają
one środowisku naturalnemu.
Rok temu, a także w tym roku
byliśmy informowani o zrzucaniu ścieków z lewobrzeżnej
Warszawy do Wisły z powodu
awarii kolektora oczyszczalni Czajka. Tymczasem 6 października, czyli w ostatni wtorek znów PAP poinformowała
o kolejnym zalewaniu Wisły
ściekami. Niby jesteśmy tacy
EKO, a w XXI wieku niektóre
samorządy nie radzą sobie
ze sprawą oczyszczania ścieków. Najczęściej dzieje się tak
jak lokalni samorządowcy nie
zajmują się swoją pracą tylko
uprawiają politykę. Przez to
po sieci krąży niesmaczny kawał: - Czym bawią się dzieci w
Płocku? - Klockami z Wisły.
Redaktor Naczelny
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Unia Europejska planuje w
ramach Green New Deal realizować politykę „od pola do
stołu”. Plan jest taki, aby możliwie najkrótsza droga dzieliła
konsumenta/konsumentkę
i produkujących (oczywiście
także rolników). Idealnie byłoby, gdyby zdecydowana
większość produktów była
roślinna. Dla środowiska naturalnego to bardzo ważne, dla
naszego zdrowia również.
Ostatnio mogliśmy zapoznać się z raportem, na który
powołuje się między innymi
Rzeczpospolita, którego tytuł
brzmi: Jak odżywiają się Polacy? Raport powstał dla firmy
Kukuła Healthy Food. Co z
niego wynika? Moim zdaniem
bardzo dobre wieści, otóż wegetarianizm jest dietą aż 10
proc. Polaków w wieku od 18
do 65 lat. Mało tego, kolejne
10 proc. z tej grupy planuje
jeszcze przed końcem 2020
roku sprawdzić, czy wegetarianizm jest dla nich. Oczywiście należy takie deklaracje
sprawdzić, co tez zrobili autorzy raportu i przyjrzeli się
także naszym zakupom. Wegetarianizm zyskuje wśród
Polaków na popularności,
znajduje odzwierciedlenie w
danych dotyczących sprzedaży zestawów wegetariańskich
i wegańskich oferowanych
w ramach cateringu. W ubiegłym roku sprzedaż takich
zestawów wzrosła o 50 proc.,
a w roku 2020 - już o 70 proc.
W ostatnich tygodniach
naukowcy z Loma Linda University Health potwierdzili przypuszczenia o tym, że
picie nawet jednej szklanki
mleka dziennie może zwiększyć ryzyko zachorowania na
raka piersi aż o 50 proc. Jedną
z głównych przyczyn silnych
powiązań pomiędzy spożywaniem mleka a ryzykiem
wystąpienia raka piersi jest
zawartość hormonów płciowych w krowim mleku. Większość z krów mlecznych karmi
młode, a około 75 proc. z nich
jest w ciąży.
Korelacja między tym co
zdrowe dla nas a co korzystne
dla natury jest bardzo wyraźna (w końcu jesteśmy jej częścią), ale nie chcemy często jej
widzieć. Pozdrawiam zielono
i życzę, aby to dostrzeganie
było naturalne.

Wydarzenia 5

od 18 lat
razem z Wami

GŁUSZYCA W REMONCIE
Droga
zlokalizowana
przy ul. Górnej przebiegająca wzdłuż zabudowań
mieszkalnych zostanie w
części wyłożona kamienną kostką granitową, a na
pozostałym odcinku zostanie wykonana nowa nawierzchnia
asfaltowa.
Wyremontowane zostaną
także chodniki z kostki betonowej wraz z wymianą
krawężników. Ale to nie
wszystko.
Warto zwrócić uwagę, że remont w znacznym stopniu poprawi komfort dojazdu do posesji i do sąsiednich ulic, a także
podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Natomiast kolejnym
etapem prac zaplanowanych
na 2020 rok będą remonty dróg
gminnych przy ulicach Przemysłowej i Niecałej. Zadanie pod
nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez
remont dróg gminnych ulica
REKLAMA

Górna, ulica Przemysłowa, ulica
Niecała w Głuszyc” uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości
692 744,85 złotych. Na realizację
wymienionego zadania przeznaczone zostały także środki
z budżetu Gminy Głuszyca w
wysokości 296 890,65 złotych.
Całkowita wartość zadania wyniesie 989 635,50 złotych. - Dzięki projektom złożonym przez
Gminę Głuszyca udało się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na
remont kolejnej drogi gminnej.
Tym razem jest to ulica Górna informuje Burmistrz Głuszycy
Roman Głód. Przypomnijmy, że z
Funduszu Dróg Samorządowych
Gmina Głuszyca otrzymała także w 2020 r. dofinansowanie w
wysokości 870 016,62 złotych na
realizację drugiego zadania inwestycyjnego, mającego na celu
poprawę stanu infrastruktury
dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg. Obecnie Gmina realizuje pierwszy

etap zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprzez remont dróg gminnych
ul. Częstochowska wraz z mostem i ulicy Dolna w Głuszycy”.
Ponadto w ramach środków
pochodzących z Dolnośląskiego
Funduszu Pomocy Rozwojowej
Gmina Głuszyca pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa placu postojowego wraz z oświetleniem
przy ulicy Grunwaldzkiej w Głuszycy”. Trwający obecnie remont
parkingu w pobliżu Przedszkola
Samorządowego został dofinansowany kwotą w wysokości
112 210 złotych dzięki wsparciu
i zaangażowaniu Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego
Grzegorza Macko. Władze Gminy uprzejmie proszą mieszkańców o wyrozumiałość w trakcie
trwających prac remontowych i
przepraszają za zaistniałe utrudnienia komunikacyjne.
Red./SJ
Foto: Gmina Głuszyca
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

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 restauracji „Witold” w Boguszowie-Gorcach

z Krzysztofem Kumorkiem
z pełniącym obowiązki Burmistrza Boguszowa-Gorc rozmawiał Paweł Szpur
Pochodzi Pan z Boguszowa-Gorc. To nie jest przypadek, że
pełni Pan funkcję Burmistrza
tego miasta. Jak Pan odbiera
Boguszów-Gorce w porównaniu z latami młodości?
Lata dzieciństwa spędziłem z
kolegami ze szkoły podstawowej
i podwórka przy ulicy 1-go Maja.
Wtedy mieliśmy inne problemy
i marzenia. Wówczas martwiliśmy się czy jest pogoda, gdzie
pograć w siatkówkę i pobiegać
po drewnianym pałacu, który teraz został zastąpiony przez park.
Dzikowiec i Chełmiec nie miały
przed nami żadnych tajemnic.
Później przyszły lata młodości i
wybór szkół zawodowych i liceów. Nasze priorytety zaczęły się
drastycznie zmieniać. Powiem
szczerze, naszym głównym celem jak już dorośliśmy było szukanie perspektyw. Ale z bólem
muszę stwierdzić, że pomimo
pięknego miasta, perspektyw w
Boguszowie-Gorcach nie widzieliśmy. Stąd pierwsze marzenia,
to samochód, żeby być niezależnym od autobusów linii wówczas
numer 32 tu jeżdżących. Później
nasze drogi rozchodziły się do
Wrocławia, a nawet poza granice
kraju. Holandia kiedyś też była
moim celem, na szczęście krótkim. Wróciłem i zakorzeniłem się
w regionie.
Doświadczenie
samorządowe jest, ale zapewne ono
procentuje teraz podczas wypełniania ważnej funkcji Burmistrza.
Pierwsze lata mojej kariery
zawodowej to praca analityka
finansowego w Tauron Ekoenergia w Jeleniej Górze, gdzie
zamieszkiwałem, a później dojeżdżałem. Później pracowałem
w biurze Wojewody Dolnośląskiego. Te dwa lata były poważnym doświadczeniem w zakresie
funkcjonowania
administracji
państwowej i kontaktu z samorządami i przez to poznawania z
innej perspektywy problemów i
możliwości. To doświadczenie i
doświadczenie analityczne oraz
to skąd są moje korzenie, czyli
z Boguszowa-Gorce, pozwoliły
podjąć decyzję Prezesowi Rady
Ministrów, abym pełnił funkcję
Burmistrza Boguszowa-Gorc.
Pozwoliłem sobie na wścibskość dziennikarską i zapytałem znajomych jak pracuje
komisarz. Mówią: „człowieku,
on ma tyle pracy, że zaczyna
rano, a kończy wieczorem". Czy
faktycznie tak jest?
Funkcja pełniącego obowiązki
nie daje mi możliwości wyznaczania swojego zastępcy. Co do
zasady, potocznie zwany komisarzem, a pełniący obowiązki
zastępuje organ burmistrza do
czasu rozpisania kolejnych wy-

borów. Dźwigam ten ciężar sam
wraz z najbliższymi współpracownikami z urzędu, kierownikami jednostek i sekretarz miasta.
Problemów jest dużo, pracy jest
dużo, zaległości jest dużo. To
powoduje, że faktycznie opuszczam urząd jako ostatni. Taka jest
potrzeba i czuję to wewnętrznie i
poświęcam się temu cały.
Ogrom pracy. A co było najpilniejsze do załatwienia w
gminie?
Właściwie to pierwsze sześć
dni od mojego pojawienia się w
urzędzie to wyprostowanie sprawozdawczości za rok 2019. Kolejne dni to kolejne sprawozdania,
które nie zostały dochowane w
zakresie finansów publicznych.
Niezwykle ważne i niezwykle
istotne. Tu ogromne podziękowania dla wszystkich urzędników, którzy też pracowali ciężko,
przy ich współudziale udało się
doprowadzić do właściwego rozwiązania i przedstawienia właściwych dokumentów. Pokłosie
pewnych zaniechań odczuwamy
do dziś, ciężką pracą urzędu od
rana do wieczora.
Czy mieszkańcy na chwilę
obecną mogą spać spokojnie?
Staramy się, by tak było, nie
mam kwaśnej miny dlatego, że
jestem optymistą i robię wszystko, żeby tak było. Gmina ma
ogromne szanse rozwojowe,
są pewne zaniedbania, ale nie
wszystko stracone. Jeszcze możemy walczyć i walczyć będziemy, prostować ścieżki i wytyczać
nowe.
Skoro rozmawiamy o ścieżkach, to z moich informacji
wynika, że Krzysztof Kumorek
uwielbia turystykę, rowery i
góry. Czy można to połączyć i
pomóc gminie rozwijać się turystycznie?
Tak, nie trzeba przekonywać
mieszkańców, ani osób przejeżdżających przez Boguszów-Gorce, jakie walory turystyczne miasto posiada. Niestety, mierzymy
się z innym problemem, problemem logistyki, która nie pozwala
nam w takim znaczeniu na prowadzenie stricte turystycznego
miasta. Przyjmuje się wskaźnik,
że na tysiąc mieszkańców powinno być dwa tysiące miejsc noclegowych. Nie spełniamy tego
wskaźnika pomimo prężnie działającego tu w Boguszowie-Gorcach podmiotu. Nie mamy aż tak
rozwiniętej bazy turystycznej.
Moje pasje wywodzą się z tego,
że codziennie mogłem i miałem
tę przyjemność spoglądać na
piękny krajobraz góry Chełmiec,
przejeżdżać obok góry Mniszek.
Nasz główny masyw to oczywiście Dzikowiec, ja natomiast
miałem blisko do Chełmca, który
był często moim miejscem wy-

padów. To zakorzeniło się na tyle
głęboko w mojej świadomości,
myślę też że każdego mieszkańca, że ten potencjał turystyczny
jest. Tylko do tej pory te działania
nie były na tyle skoordynowane
i zbyt widoczne, aby wydobyć tę
perłę na światło dzienne.
Boguszów-Gorce tak jak
Wałbrzych cierpi na syndrom
miasta pogórniczego. Nawet
śmiem twierdzić, że bardziej
z racji swojej mniejszości. Czy
w związku z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji, Boguszów-Gorce będzie mógł na
tym skorzystać?
Według mnie, opinii radnych,
a przede wszystkim rozmów z
mieszkańcami wiemy, że skutki
transformacji były bardzo dotkliwe. Nie mieliśmy możliwości
takich jak Wałbrzych do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej pojawiają się te możliwości poprzez
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, warto z tych źródeł korzystać i przeprowadzić prawdziwą
transformację. Natomiast nie jest
to aż tak proste jak się wydaje.
Dlaczego? Samo położenie turystyczne i walory są zauważalne.
Ale logistyka, czyli dojazd do Boguszowa-Gorc jest ograniczony.
Jesteśmy w tyglu pomiędzy dwo-

ma masywami, tyglu samorządowym z jednej strony serpentyny,
a z drugiej strony wyjazd na Kamienną Górę. Obecne trasy, w
tym budowa S3 i łączniki są oddalone, a w kategoriach pewnej
fantazji mówi się o przekopie
pod Chełmcem. Ale wszystko to
jest robione po to, aby znaleźć
otwarcie naszej gminy.
W dobie nowoczesnej inżynierii nie jest to coś trudnego?
Najbliższy nam temat obwodnicy Boguszowa-Gorc będzie już
znaczącym krokiem, ale ten temat niestety jest gdzieś schowany. Wydobywamy go na światło
dzienne i staramy się, aby wrócił
do tych możliwości szacowania
szans. Zarówno Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, jak i lo-

kalne fundusze, a także wsparcie
rządu są i będą dla miasta szansą. Trzeba jednak pamiętać, że
bez strategii i działań, a przede
wszystkim włodarza, który będzie te strategie kontynuował
i podejmował współpracę z samorządami i rządem, nie uda się
tych szans wykorzystać.
Dziękuję za rozmowę.
Oglądnij pełny wywiad
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BEZPŁATNY TRANSPORT Z WYBRANYCH
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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 rehabilitacyjREKLAMA
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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.

Pracownicze Plany
Kapitałowe (PPK)
Tematem PPK zajmowałem się
już na łamach Tygodnika na początku tego roku, w tym czasie
w wielu firmach wdrożono już
lub podjęto działania w sprawie wdrożenia Pracowniczych
Planów Kapitałowych, które są
dobrowolnym systemem długoterminowego oszczędzania,
współfinansowanym przez pracodawców, pracowników i budżet państwa. Wprowadzenie
PPK jest obligatoryjne w tym
roku w firmach zatrudniających
co najmniej 20, 50, 250 osób a od
1 stycznia 2021 roku w pozostałych podmiotach zatrudniających
i w jednostkach sektora finansów
publicznych (bez względu na stan
zatrudnienia). PPK nie wprowa-

dza osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o
ile nie zatrudnia pracowników.
Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe
i mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych.
Wysokość wpłat jest naliczana
procentowo od wynagrodzenia brutto pracownika tzn. pracodawca wpłaca 1,5% wpłaty
podstawowej plus dobrowolnie
do 2,5%. Pracownik wpłaca 2%
wpłaty podstawowej lub od 0,5%
dla osób o niższych dochodach
plus dobrowolnie do 2%. Budżet
państwa do tej puli dokłada 250
zł jako wpłata powitalna w programie plus dodatkowe 240 zł
rocznie niezależne od wysokości
dochodów pracownika. Do PPK
obowiązuje automatyczny zapis
osób zatrudnionych w wieku od
18 do 54 lat. Powyżej 55 roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do
PPK. Pracownik po osiągnięciu 60
roku życia sam zdecyduje jak wykorzystać zgromadzone środki,
które są prywatne i dziedziczone.
PPK to dodatkowy kapitał do wykorzystania, niezależnie od wysokości świadczenia po osiągnięciu
wieku emerytalnego. PPK to też
dodatkowy, pracowniczy bonus
motywacyjny tzn. wpłaty dobrowolne do 2,5% wpłacane przez
pracodawcę mogą być pozapłacowym dodatkiem mającym na
celu utrzymanie pracownika i
ewentualnie przyciągnąć nowego do firmy.
R0485/20
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STRONGMANI W VICTORII

Już 17 października Centrum Handlowe Galeria Victoria świętować będzie swoje dziesiąte urodziny.
Wkrótce upłynie dziesiąty
rok od dnia otwarcia największego w mieście cen-

trum handlowo-usługowo-rozrywkowego. Jak co roku,
z tej okazji Galeria Victoria

szykuje imprezę urodzinową, na którą zaprasza wszystkich mieszkańców Wałbrzy-

cha i okolicy. Jak zawsze na
gości będą czekać niezwykłe
atrakcje, konkursy z nagrodami, urodzinowy poczęstunek, efektowny pokaz fajerwerków oraz urodzinowa
loteria! Swoje urodziny Victoria świętować zacznie już
w najbliższy poniedziałek,
5 października. Tego dnia
ruszy loteria paragonowa, w której na wszystkich
uczestników czekają cenne
nagrody. Główną nagrodą
będzie kultowy Fiat 500.
Poza samochodem, w loterii do wygrania będą m.in.
telewizor, rower, konsola
do gier, dron czy ekspres
do kawy. W konkursie będą
mogli wziąć udział wszyscy
klienci, którzy w terminie od
5 do 17 października zrobią
zakupy na kwotę powyżej
50 zł brutto w Galerii Victoria. Przedstawiony dowód
zakupu, który spełni wymagania regulaminowe, będzie upoważniał klientów
do walki o cenne nagrody.
Finał zabawy odbędzie się
w sobotę, 17 października.
Od godziny 15:00 na gości centrum handlowego
czekać będą liczne atrakcje
m.in. konkursy z nagrodami dla publiczności, występy artystyczne oraz słodki
urodzinowy poczęstunek.
W tym dniu poznamy także
laureatów urodzinowej loterii, w tym nowego właściciela nagrody głównej - Fiata 500! Imprezę urodzinową
Galerii Victoria poprowadzi
znany wszystkim prezenter Krzysztof Ibisz. Całość
zwieńczy efektowny pokaz
fajerwerków.

Więcej na str. 5

MISTRZOSTWA W KOSZYKÓWCE

Więcej na str. 7

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ
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Pudzian i Strongmani dali show w Victorii
W pierwszy weekend września w Galerii Victoria odbyła się kolejna edycja Pucharu Polski Strongman 2020. Gościem specjalnym, a zarazem sędzią zawodów był wielokrotny zdobywca tytułu Najsilniejszego Człowieka Świata, Mariusz Pudzianowski. Dla wałbrzyszan była
to doskonała okazja, aby zobaczyć najsilniejszych ludzi w Polsce, którzy zmagali się z wyjątkowo trudnymi zadaniami. Na siłaczy czekały
takie konkurencje jak przenoszenie walizek o wadze 140 kg na odległość 40 m, przewracanie ogromnej opony na czas oraz podnoszenie samochodu umieszczonego na specjalnej platformie w czasie 60 sekund. Pokazy strongmanów to tylko część atrakcji, jakie czekały
na klientów Galerii Victoria. Pomiędzy kolejnymi konkurencjami odbyły się bowiem zawody dla publiczności, między innymi trzymanie
walizek na czas (tzw. uchwyt Herkulesa) czy też przenoszenie ich na odległość (tzw. spacer farmera).
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Stoliki

70% metal, 30% sosna,
wysokość: ok. 39 cm,
Ø: ok. 35 cm

STOLIKI DOSTĘPNE
CZARNYM

Obowiązuje od 12.10.2020 r.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów

nasza VICTORIA 5

Mistrzostwa Wałbrzycha w koszykówce 3x3
19 września w amfiteatrze Galerii Victoria odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w koszykówce 3x3. Turniej podzielony był na trzy
kategorie - U13, U17 oraz OPEN. W każdej z nich zawodnicy rywalizowali o trakcyjne nagrody pienięznę i rzeczowe.
W głównym turnieju zwycięzył zespół Piękni i Młodzi składający się z koszykarzy wałbrzyskiego Górnika - Maciej Koperski, Bartłomiej
Ratajczak oraz Marcin Wróbel. Na deser zaserwowano widzom efektowny konkurs wsadów, w którym udział wziął m.in. Piotr „Grabo”
Grabowski, wicemistrz świata w profesjonalnym konkursie wsadów, który na swoim koncie ma już ponad 50 pokazów w Polsce i za granicą. Gościem specjalnym eventu był jeden z najpopularniejszych w Polsce koszykarskich youtuberów - keepthebeat.

Ekstraliga Boksu Olimpijskiego ponownie w Victorii
2 i 3 października w Galerii Victoria odbywał się 2-dniowy turniej - II GRAND PRIX Ekstraligi Boksu Olimpijskiego. W trakcie dwóch dni
rywalizacji, na ringu, który został ustawiony w strefie eventowej centrum handlowego, odbyło się aż 25 efektownych walk.
Poza zawodnikami z kraju, w ringu oglądaliśmy także zawodników z Ukrainy i Uzbekistanu.

6 nasza VICTORIA

zapraszamy
Galeria Victoria lub bigstar.pl
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Grube wióry
Pacześ Rafał

Rafał Pacześ żyje z rozśmieszania ludzi. Jego występy na youtubie mają 50 milionów wyświetleń co czyni go najpopularniejszym polskim standuperem. Jako jedyny polski komik zapełnił katowicki Spodek! ASz Dzienik napisał o nim, że „umiłował sobie paździerze polskiej codzienności
i piętnuje je ze swoistym brutalnym wdziękiem” a jego twórczość to „solidna dawka lekarstwa na naszą kochaną polską codzienność”. Ale debiutancka powieść Rafała Paczesia to znacznie więcej niż beka z polskiej rzeczywistości. „Grube wióry” to opowieść o kasacyjnym piciu, złych
kobietach, jeszcze gorszych mężczyznach, tchórzliwych szefach i tragicznym losie przedstawicieli handlowych oraz skundlonych yorków.
Ale Pacześ napisał przede wszystkim brawurową, niebezpiecznie zabawną i bezwzględnie szczerą powieść o współczesnych mężczyznach. O
tym, jak trudno jest im dojrzeć i przezwyciężyć autodestrukcyjny pęd, ale i o tym, że potrafią głęboko kochać a najlepsze lekcje w życiu dają
im prawdziwi przyjaciele. Dwudziestojednoletni Oskar i niemal dwa razy od niego starszy Wiktor spotykają się przypadkiem. Obydwaj mają
powykręcane - zwłaszcza za sprawą własnych ojców - życiorysy, życiowe brudy za paznokciami, nieudane związki i problemy z piciem. Połączy
ich nieoczywista przyjaźń oraz szalony i zbrodniczy plan, który zaprowadzi ich nad norweskie fiordy i na krawędź katastrofy. Jego zaskakujące
konsekwencje obrócą ich życie do góry nogami. „Kiedy występuję na żywo, musze zaspokoić głód widza. A moi widzowie są głodni rozrywki,
zabawy, śmiechu. Zawsze staram się im to dawać. Dużo i szybko - do tego przyzwyczaił nas świat, w którym żyjemy. Ale pisząc “Grube wióry”
chciałem Wam powiedzieć coś, czego nie mam czasu przekazać na scenie. Teraz mamy czas. Dlatego niech wybrzmi każde słowo tej książki.
Tej historii. Zapraszam Cię do świata „Grubych Wiórów”. Nie szukaj mnie w tej opowieści. Odnajdź w niej siebie. A kto pochodzi z idealnego
domu, niech pierwszy rzuci kamieniem.” Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Anno Domini MMXX

Luxtorpeda

„Patyna, miedź, metal, czasami rdza, to taka muzyka, ten
rodzaj muzyki gramy” - tak najnowszy krążek Luxtorpedy
zapowiada Robert „Litza” Friedrich.
Na album Luxtorpedy fani musieli czekać 4 lata. W tym
czasie zostało zbudowane całkowicie nowe profesjonalne
studio OKOLITZA, a pierwszym albumem tam zrealizowanym jest właśnie Luxtorpeda „Anno Domini MMXX”.
Na płytę „Anno Domini MMXX” składa się 12 nowych
kompozycji. Wyjątkowy dodatek do każdego albumu CD
stanowić będzie płyta DVD ze wszystkimi utworami zarejestrowanymi w studio granymi na żywo oraz dokument o powstawaniu studia OKOLITZA, a także
specjalny kod do pobrania mp3 albumu, wersji instrumentalnych oraz wielu różnych niespodzianek i niepublikowanych materiałów. Na albumie pojawiło się grono znakomitych gości: Joszko Broda, Piotr Fronczewski, Maciej Jahnz, Deep (52). Okładkę nowej płyty namalowały czas, deszcz i wiatr. Jak tłumaczy sam zespół: „Wszystko potrzebuje czasu i
dojrzewania. Proces starzenia może być piękny i twórczy”. A w realizacji strony graficznej albumu Litzę wspomagał
Jakub Śpikowski, Jacek Gulczyński i Maciej „Zuch”.

Pogranicze w ogniu
Konic Andrzej
Sensacyjna karta historii dwudziestolecia międzywojennego. Naprzeciw siebie – służby wywiadowcze
Polski i Niemiec. Intrygująca opowieść o tajnej szpiegowskiej grze, misternych akcjach wrogich wywiadów i legendach ich asów. Serial opowiada historię dwóch przyjaciół - Czarka Adamskiego i Franka Relke, którzy wspólnie walczyli w powstaniu wielkopolskim. Ich drogi jednak się rozchodzą, zaczynają walczyć po przeciwnych stronach barykady. Czarek wstępuje do Wojska Polskiego, Franciszek przechodzi
na stronę niemiecką.
Obaj zostają oficerami wywiadu i z ich perspektywy widzowie przyglądać się mogą rywalizacji II Rzeczypospolitej z Republiką Weimarską.
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Gala Operowo-Operetkowa w Teatrze Idą nieść zieloną pieśń!
Zdrojowym w Szczawnie Zdroju
„Gala Operowo-Operetkowa” w wykonaniu Grupy Operowej Sonori Ensemble to wyjątkowy koncert przywodzący na myśl najwspanialsze tradycje operowe.
Gala Operowo-Operetkowa
Pełną emocji i wzruszeń kiestry Arte dei Suonatori, konw wykonaniu znakomitych, uta- ucztę z muzyką klasyczną spę- cert w ramach prestiżowego
lentowanych artystów Grupy dzą Państwo w towarzystwie cyklu „Wieczory u Attavantich”
Operowej Sonori Ensemble to sześciu znakomitych śpiewa- w Jarosławiu, spektakl „Mozarprzebojowy koncert, podczas ków – solistów scen operowych tiada” podczas festiwalu Drama
którego zabrzmią czardasze, z Pragi, Krakowa i Wrocławia. Teatralna w Tarnobrzegu.
walce, toasty, miłosne arie i due- Popisom śpiewaków towarzyWięcej informacji o zespole
ty, sceny operowe i operetkowe, szyć będzie wirtuozowska, bra- na stronie: www.sonori.pl
a także standardy jazzowe, pieś- wurowa gra fortepianowa, a
ni neapolitańskie i popularne koncert oplecie słowo wiążące.
piosenki. Przed Państwem nie- Organizatorzy serdecznie zapowtarzalna podróż muzycz- praszają!
na, pełna emocji i wzruszeń. W
Grupa Sonori Ensemble ma
programie najsłynniejsze sceny na swoim koncie ponad 350
z oper: "Carmen", "Opowieści koncertów w salach koncertoHoffmanna", "Lakme", "Don Gio- wych, teatrach i innych instytuvanni" i wiele innych, a także cjach kultury Polsce i za graniwiedeńskie przeboje operetko- cą. Do ważniejszych osiągnięć
we, jak "Księżniczka Czardasza", należą: występy z Orkiestrą
„Zemsta nietoperza” czy "Weso- Filharmonii
Zielonogórskiej,
ła wdówka". Nie zabraknie także trzykrotny występ podczas Nowirtuozowskich popisów piani- wosolskiej Jesieni Artystycznej,
stycznych oraz słowa wiążące- gdzie artyści koncertowali m.in.
go.
obok Grupy MoCarta oraz or-

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Aliny i Czesława
Centkiewiczów rozpoczyna się
kolejny rok współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej. Z tej okazji zaplanowano lekcje online
pod hasłem "Irlandia w pigułce",
konkurs plastyczny na plakat
promujący podróże w irlandzkie
rejony oraz wystawy poświęcone ważnym wydarzeniom
kulturowym i historycznym (np.
"celtyckie przebudzenie"). A
wszystko to w ramach projektu
"Irlandia w szkole".

My zaś śmiało możemy powiedzieć, że wraz z "piątką",
jak śpiewa Anna Maria Jopek w
"Zielonym królu" przy akompaniamencie grupy Carrantuohill,
"idziemy nieść zieloną pieśń" i
na bieżąco będziemy Państwa
informować o wydarzeniach
rozgrywanych w PSP nr 5 "na irlandzką nutę".
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: Fundacja
Kultury Irlandzkiej

WYGRAJ ZAPROSZENIE NA GALĘ OPEROWO-OPERETKOWĄ
Wystarczy wysłać maila z hasłem SONORI wraz z danymi kontaktowymi na adres e-mail:
sekretariat@30minut.pl w piątek 09.10.2020 do godz. 13:00.
Na laureatów czekają trzy podwójne zaproszenia.
REKLAMA
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM
Nowoczesna siłowania i sala fitness wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym powstały w IV Liceum Ogólnokształcącym. Wyposażenie kosztowało 400 tys. zł i posłuży nie tylko uczniom ale i mieszkańcom Piaskowej Góry. #Wałbrzych

Piątek, 9 października 2020
www.30minut.pl

Papież Franciszek
@Pontifex_pl
Snujmy marzenia jako jedna ludzkość, jako wędrowcy stworzeni z tego samego
ludzkiego ciała, jako dzieci tej samej ziemi, która wszystkich nas gości, każdego
z bogactwem jego wiary czy jego przekonań, każdego z jego własnym głosem,
wszystkich jako braci! #FratelliTutti
2:00 PM · 6 paź 2020

5:06 PM · 5 paź 2020

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
Bp Ignacy Dec
@BpIgnacyDec

Nie przeciwstawiajmy aktywności życiowej modlitwie i kontemplacji, ale łączmy
te dwie postawy w służbie Bogu i ludziom. Serdeczne pozdrowienia z kościoła
św. Mateusza z Pabianic, gdzie się modlił jako chłopczyk św. Maksymilian.

@MuzeumWalbrzych
Już w poniedziałek, 12 października br. drugie spotkanie w ramach projektu „Wałbrzych Miastem Porcelany - historia i teraźniejszość”, organizowane przez Stowarzyszenie Ceramików Polskich.Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie: agniazdo@
gmail.com Do zobaczenia w Muzeum!
10:30 AM · 6 paź 2020

9:09 AM · 6 paź 2020

Portal Samorządowy
@PSamorzadowy
Ok. 50 mln zł będzie kosztować budowa nowej siedziby oddziału celnego w
Przemyślu na Podkarpaciu. Inwestycja ma powstać do 2024 r. z możliwością
skrócenie tego czasu o dwa lata

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
W trudnym dla branży turystycznej czasie przeznaczyliśmy ponad 80 mln zł, które
otrzyma ponad 2 tys. dolnośląskich przedsiębiorców, których firmy poniosły straty
podczas pandemii. Nasze wsparcie dla dolnośląskiej gospodarki to ponad miliard zł
ze środków unijnych. #funduszeUE
6:22 PM · 1 paź 2020

12:51 PM · 22 wrz 2020

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE
Firma LS EV Poland kupiła w Dzierżoniowie kolejną działkę inwestycyjną o pow.
ponad 3️ha. Akt notarialny w tej sprawie podpisali wczoraj członkowie zarządu
@WalbrzyskaSSE: prezes @ArturSiennicki i wiceprezes @zielinski_kk
, prezes koncernu Lee Dongwook i burmistrz D. Kucharski.
8:34 AM · 2 paź 2020
REKLAMA

InValbrzych
@InValbrzych

Pandemia pokazała, że mamy dość zamknięcia w mieszkaniach, więc rozglądamy się za własnym skrawkiem zieleni. Jest okazja, bo Jedlina-Zdrój sprzedaje
atrakcyjne działki! Przetargi w budynku Urzędu w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska
2. Szczegółowe informacje: 74 851 09 63
11:38 AM · 6 paź 2020
R0488/20
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Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

ABC Czerniaka
Po wakacjach powinniśmy
bardziej przyjrzeć się naszej
skórze. Szczególną uwagę
zwrócić na znamiona, pieprze,
plamy, które pojawiły się po
opalaniu oraz te, które są z nami
od dawna, ale przybrały inny
koloryt lub zmieniły rozmiar.
Najbardziej
niebezpieczną
zmianą skórną jest czerniak. Jak
zatem rozpoznać najbardziej
złośliwy nowotwór skóry?
Czerniak to zmiana, która
występuje na naszej skórze.
Charakteryzuje się nierównym
kolorytem, kształtem oraz poszarpanymi brzegami. Z reguły
dotyczy ciemnych znamion,
jednak czasami występuje jako
zmiana bezbarwnikowa, blada,
różowa. Czynniki, które powodują czerniaka skóry to promieniowanie UV. Zarówno to naturalne UVA i UVB oraz sztuczne w
solarium. Druga rzecz to jasny
kolor skóry. Niestety im bledsza skóra, tym większe ryzyko
powstania czerniaka. To tego
jeszcze dochodzą obciążenia
genetyczne oraz czynniki powodujące drażnienie znamion,
częste drapanie czy pocieranie.
Co powinno wzbudzić nasz
niepokój?
Każde znamię, które zachowuje się nietypowo. Każde,
które rośnie, swędzi, krwawi.
Każde, które się zmienia i zmienia swoje zabarwienie. Ponadto wszystkie znamiona, które
pojawiają się nagle, szczególnie po wakacjach w ciepłych
krajach. Jeżeli zauważmy coś
takiego u siebie należy odwiedzić dermatologa. Ten przez
specjalne urządzenie jest w stanie dokładnie obejrzeć zmianę i
stwierdzić czy jest to nowotwór
złośliwy.
Jak się chronić?
Przede wszystkim uważajmy
ze słońcem. Nie musimy przed
nim uciekać, ale stosujmy kremy z filtrem UV i nośmy przewiewną odzież z długimi rękawami.

od 18 lat
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TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

KULA CZY KURA?
11 października o godz.
12.30 zapraszamy wszystkie dzieci od 5. roku życia
do Teatru Lalki i Aktora w
Wałbrzychu na spektakl
„Chodź na słówko” w reż.
Jerzego Jana Połońskiego.

Podczas niedzielnego spektaklu poznamy zdeformowane
przez małe dziecko słówka, które postanawiają stać się słowami potrzebnymi i znaczącymi.

Przecież wiadomo, że lepiej być
KURĄ, niż KULĄ, a TOPERZ z całą
pewnością bez „NIE” jest wybrakowany i niepotrzebny. Ale czy
na pewno? Czy inność oznacza
bycie gorszym? Czy pragnienie
bycia kimś innym jest na pewno tym jedynym pragnieniem,
które posiadamy? I jak w tym
wszystkim ma się odnaleźć JĘZYK POLSKI – kaleczony i deformowany na każdym kroku? No
i najważniejsze pytanie – czy

Kultura / Uroda 19
BRZYDKIE SŁOWA są komukolwiek potrzebne?
Spektakl porusza problem
tożsamości, który został przedstawiony w nowatorski sposób
i z dużą dawką humoru. Wspólnie z bohaterami porozmawiajmy na wesoło o języku polskim i
zanurzmy się w świecie pełnym
niespodziewanych zwrotów akcji.
UWAGA! W związku z COVID-19 przypominamy, że podczas wszystkich spektakli lub
innej wizyty w Teatrze widzowie
zobowiązani są do zakrycia ust i
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do 4. roku życia.
BILETY:
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12.
roku życia)
KASA BILETOWA TEATRU, tel.
74 666 73 41, czynna w dni:
- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 –
16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed
spektaklem
- niedziele/ godz. 11:00 –
14:00
KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl (preferowana forma zakupu)
Źródło zdjęcia: Teatr Lalki i
Aktora w Wałbrzychu

Szkocka jesień

Gdziekolwiek się nie ruszymy, wszędzie króluje moda na
kratę. Ulubiony wzór Szkotów,
Burberry i grunge'owych gwiazd
z lat 90-tych zdominował ulice,
wybiegi, domy mody, sieciówki.
Dobrze sprawdza się zarówno na
spodniach, jak i marynarkach, w
wydaniu czarno-białym i kolorowym (np. w połączeniu z czerwienią, beżem, zielenią). Buty,
płaszcz czy torebka w takim stylu
również będą hitem tegorocznej
jesieni.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Estetyczny self-service
Cierpisz na choroby autoimmunologiczne lub przejawiasz
skłonność do alergii i z tego powodu obawiasz się zabiegów
medycyny estetycznej? Szukaj
gabinetów, w których możesz
wykorzystać własne osocze bogatopłytkowe (PRP - Plateled
Rich Plasma) i komórki macierzyste. Tego typu rozwiązania
świetnie sprawdzą się przy odmładzaniu skóry: rozświetlą ją,
nawilżą i zminimalizują drobne
zmarszczki.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Wreszcie koncert.
Tak westchnąłem do siebie w czwartkowy wieczór.
Zaraz później wyobrażałem sobie, że jest rok 2019.
Rok zwykłych manipulacji, jakie znamy, i zwykłych śmierci
na jakiegoś zwykłego raka,
czy zawał.
Stoimy na klubowym,
A’propos-owym pięterku, ściśnięci jak sardynki w puszce,
nie myśląc o dyndającym na
pokuszenie, w tylnej kieszeni,
portfelu.
Wciągamy to samo, z niską zawartością tlenu, powietrze. Za tydzień połowa będzie
miała jakąś grypę.
Ale nic na to. My na to nic.
Bo nastroje nam kreuje
tego wieczoru znany zespół
Voo Voo. Z telewizji znany, dlatego tłum.
Nie drżymy o to czy zespół
zagra za te ledwo sprzedane
bilety, bo Państwo Szanowne,
kulturożercy od bezpiecznych
i sprawdzonych dań, uznają
wirusy koncertowe za cięższe
niźli te z marketu.
Tymczasem w 2020 szaleństwo łatwych do manipulowania cyfr, słany z każdego zakamarka mediów na postrach
Tobie, obywatelu, siedzący
cicho, więc bezpiecznie, bo
kazali, w przeświadczeniu rychłej śmierci z Chin, a z drugiej
strony, tam, gdzie rozsądek i
matematyka, drżymy o Voo
Voo i Voo Voo w Wałbrzychu.
Zagrali, przykryci nieco niesamowitością, teatrem
jednego artysty i nie był to
Wojciech Waglewski dobry
jak wino, a metamuzykalny
Mateusz Pospieszalski. Konsumowałoby się tę aurę w całości. Na szczęście on też ma
nazwisko. Na niego też kiedyś
Państwo przyjdą. Jeśli będzie
jakieś kiedyś i gdy nie będzie
jednej racji.
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11 medali wałbrzyskich karateków

sport na zimno

W ostatnią sobotę po ponad półrocznej przerwie spowodowanej pandemią, zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Karate Shinkyokushinkai OBI wystartowali w 21 Turnieju Karate o Puchar Burmistrza Józefowa.

Najnowsza siłownia w mieście – podróż sentymentalna
Kończyłem kiedyś IV Liceum Ogólnokształcące i
pamiętam jak źle się wtedy czułem, że jest już po
wszystkim. Niepowtarzalny klimat i wspomnienia,
z którymi nie chciałem się
rozstać. Często wracałem.
Na żywo widziałem zmiany.
Z biegiem czasu było ich coraz więcej. Zawsze jednak
miło było wracać. Emocje
ponownie ożyły podczas
otwarcia najnowocześniejszej w mieście siłowni.
Osobiście miałem w głowie
obraz starych murów. Szatni, która wydawała się za
mała i wreszcie ten genialny atlas w narożniku. Lustra
na przeciwległej ścianie.
Jakaś sztanga, materace,
może pojedyncze hantelki
i nauczyciel wydający polecenia. Trochę śmiechu.
Wylewany pot przy brzuszkach. Raz na desce, raz pod
drabinką. Za coś tam wpadła
4. Za coś innego 5.
Dzisiaj jednak lekcja na siłowni byłaby przeżyciem
kosmicznym. Najnowocześniejszy w mieście sprzęt.
Zaledwie trzy szkoły na Dolnym Śląsku taki mają. Prezydent reklamuje go mówiąc,
że takiego nie ma nawet FC
Barcelona. Kilka pomieszczeń do dedykowanych zajęć. Do tego zaplecze w postaci nowoczesnych szatni,
pryszniców, toalet. Mówiąc
serio, coś pięknego. Oczy
świeciły się wszystkim,
którzy ją oglądali. Na wspomnienie dawnych czasów
głos łamał się nawet Rafałowi Glapińskiemu.
Moja sentymentalna podróż
do czasów szkolnych kończyła się, gdy kierując się do
wyjścia ponownie mogłem
stąpać po schodach, które
tyle razy kierowały nas do
PIWNICY. Tam była nasza
siłownia. Dzisiaj schody
prowadzą do siłowni, bo
wstyd o tym miejscu mówić PIWNICA. Cieszę się, że
szkoła, która dla nas zawsze
była sportową, ma wreszcie
siłownię i to najlepszą w regionie.
JZ

W zawodach, które odbywały się w konkurencji
Kumite, wystartowało aż
250 zawodników. Wśród
nich znalazła się grupa
13 osób wałbrzyskiego
klubu. Sam turniej odbywał się w najbardziej
atrakcyjnej formule Full
Contact, która dopuszcza
wszystkie techniki karate,
co więcej pozwala na ich
używanie z pełną siłą.
Największą grupę zawodników stanowiła kategoria dziewcząt +50kg
(12-13lat). Jedną z faworytek zawodów w tym gronie była Julia Obuchowska, która ostatecznie
nie zawiodła i ponownie
stanęła na najwyższym
stopniu podium. Dobrze
poradzili sobie również
pozostali zawodnicy UKKS
Obi Shinkyokushin.
Na
drugim miejscu rywalizację skończyli 15 letni
Szymon Pomjan, który
startował w kategorii -60
kg (14-15 lat). Wyczyn

swojego starszego kolegi
powtórzyły: Ada Wołk-Łaniewska w kategorii +30
kg (9-10 lat), 7 letnia Livia
Stachura w kategorii (-25
kg) oraz Milena Gałuszkiewicz (+25kg).
Brązowe krążki zawisły natomiast na szyjach
10-letnich Kacpra Waszaka -35 kg oraz Igora Marciniaka +35kg. Podobnym
wynikiem pochwalić się
może również 17-letni
Dominik Obuchowski.
Wielkim sukcesem zakończyły się za to zawody
dla trzech zawodniczek w
kategorii +30 kg (8-9 lat).
Startujące w tym gronie
dziewczęta zajęły podium
w całości. Złoto przypadło Barbarze Wintoniak,
srebro Laurze Kuźniarz,
a brąz Lenie Kukulskiej.
Sukces jest tym bardziej
wartościowy, że wszystkie
trzy zawodniczki po raz
pierwszy w życiu startowały w zawodach.

Pozostali
zawodnicy
wałbrzyskiego klubu pomimo zajęcia miejsc poza
podium, również spisali
się na medal. Dobrze zaprezentował się Paweł
Nowak, który przegrał z
późniejszym
zwycięzcą
zawodów. Bez medalu
wróciła również Maja Gałuszkiewicz. Dobra postawa zawodniczki, która
odpadła tuż przed strefą
medalową musi napawać
trenerów dumą.
Ostatecznie UKKS Obi
Shinkyokushin wywalczyli

Miners zakończyli sezon
Pandemia stanęła na drodze futbolistów, którzy zmuszeni zostali rozegrać sezon w
systemie turniejowym w lidze drużyn 9-osobowych. Tak skonstruowana 2 Liga Futbolu
Amerykańskiego dała nam jedynie namiastkę emocji z poprzedniego sezonu, ale jak
się nie ma, co się lubi, to lubi się to, co się ma.
Wałbrzyszanie pierwszy
turniej zagrali na swoim terenie. W pierwszym spotkaniu Miners ulegli drużynie
z Zielonej Góry. W drugim
zwyciężyli Sowy z Bielawy.
Kolejne zmagania podopiecznych trenera Pawła
Sołtysiaka wyglądały już
tylko gorzej. Najpierw wałbrzyszanie zanotowali dwie
porażki. Szczególnie bolesna była ta, z zespołem ze
Szczecina. Ponownie lepsi
okazali się też zielonogórzanie. W trzecim turnieju
Miners Wałbrzych po raz
trzeci przegrali z Watahą

Zielona Góra. Doznali również klęski w pojedynku z
Armią Poznań i sezon 2020
zakończyli na 12 miejscu w
15 zespołowej stawce.
Bilans 1 zwycięstwo i 5
porażek chluby nie przynosi, szczególnie, że w zeszłorocznych rozgrywkach
nasi zawodnicy dotarli aż
do półfinału, gdzie niewiele zabrakło, by zwyciężyć
kwalifikację do 1 Ligi.
Mecze Miners Wałbrzych
w sezonie 2020:
1.
Miners - Wataha Zielona Góra 12:18

Ach ten Borcoń

Zagłębie na własnym boisku zawsze daje z siebie
100 procent. Efekty tych starań są różne. Tym razem
na Arenie Dąbrowskiego nie mogło być łatwo. O ligowe punkty mocno powalczyła Unia Bogaczowice.
Dariusz Krynicki bez
względu na liczbę puszczonych bramek, zawsze
jest na pierwszym miejscu.
Ocena gry Unii zawsze zaczyna się od jego postawy.

Tym razem wałbrzyszanie
mieli spory problem z pokonaniem bramkarza gości. Trudne nie znaczy niemożliwe.

2.
Miners - Bielawa Owls 26:20 (po dogrywce)
3.
Miners - Armada Szczecin 0:24

W odpowiedzi na gola
Wyszyńskiego, bramkę dla
Zagłębia zdobywa Szymon
Pawełek. Szybkie trafienie
Pawełka po zmianie stron
i gospodarze mogli cieszyć
się z prowadzenia. Konsekwentna gra w obronie
przy regularnych atakach
miały dać Zagłębiu kolejne
bramki. Gola zdobyli za to
goście i w 70 minucie mieliśmy ponownie remis.

w zawodach w Józefowie
aż 11 medali (2 złote, 5
srebrnych i 4 brązowe).
Jak zawsze organizatorzy
zawodów mogli też liczyć
na sztab szkoleniowy
UKKS Obi. Sensei Tomasz
Obuchowski pełnił w zawodach rolę sędziego. W
tej sytuacji trenerem wyprowadzającym zawodników na tatami była Sempai
Agnieszka Obuchowska.
JZ

4.
Miners - Wataha Zielona Góra 17:22
5.
Miners - Wataha Zielona Góra 12:24
6.
Miners - Armia Poznań 7:33
TURNIEJ W WAŁBRZYCHU
TURNIEJ W ZIELONEJ GÓRZE
TURNIEJ W POZNANIU
JZ

Ostatnie słowo należało
jednak do podopiecznych
trenera Łukasza Wojciechowskiego.
Bohaterem
Zagłębia został Jarosław
Borcoń.
Zagłębie
Wałbrzych
– Unia Bogaczowice 3:2
(1:1)
23′ 52′ Pawełek, 73′
Borcoń (k) – 17′ Wyszyński, 70′ Pański
JZ
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Weekend marzeń wałbrzyszan
Za nami doskonały w wykonaniu wałbrzyskich zespołów weekend. Swoje wyjazdowe spotkania wygrali koszykarze Górnika Trans.eu oraz siatkarki Chełmca Wodociągów. Świetny początek sezonu zanotowali również siatkarze Chełmca, dla których szczęśliwa okazała się Hala Wałbrzyskich Mistrzów.
O takich występach wałbrzyskich drużyn chcielibyśmy informować jak najczęściej. Nie da się bowiem
ukryć, iż to był weekend
marzeń naszych zespołowych
reprezentantów.
Sklasyfikowani na najwyższym, bo I-ligowym szczeblu koszykarze Górnika
Trans.eu pokonali na wyjeździe Weegree AZS Politechnikę Opolską 78:73.
To był trudny, znacznie
trudniejszy od wcześniego meczu z Kotwicą Kołobrzeg pojedynek, ale najważniejsze, iż zakończony
kolejnym triumfem podopiecznych Łukasza Grudniewskiego.
Bohaterem
aktualnego mistrza I ligi
po raz kolejny okazał się
Krzysztof Jakóbczyk, autor
20 „oczek”, którego w zdobywaniu punktów wspierali Maciej Bojanowski (14),
Marcin Wróbel (13) oraz
kapitan Bartłomiej Ratajczak (11). To cenna wygrana Rataja i spółki, tym cen-

niejsza, iż wywalczona bez
Damianów: Cechniaka oraz
Durskiego.
Komplet punktów pod
siatką
Świetny początek II-ligowych rozgrywek zanotowali siatkarze Chełmca. Po
pauzie w I kolejce spowodowanej koronawirusem w
ekipie Chrobrego Głogów,
w kolejnej odsłonie zespół
duetu trenerskiego Fabian
Kurzawiński – Janusz Ignaczak uporał się z Olavią
Oława zwyciężając u siebie
3:0. Pojedynek toczył się
pod zdecydowane dyktando wałbrzyszan, o czym
najlepiej świadczy fakt, iż
w najbardziej wyrównanej,
drugiej partii rywal zdobył
22 przy 25 punktach miejscowych. Pierwsza i trzecia
odsłona to jednostronny
popis Karola Szczygielskiego i spółki, którzy odprawili Olavię do 13 oraz 18.

W doskonałych humorach swój pojedynek
kończyły także siatkarki
Chełmca Wodociągów. Po
minimalnej, 2:3, porażce
na inaugurację II ligi, w II
kolejce Aleksandra Małodobra i jej koleżanki sięgnęły po komplet punktów
pokonując w Łasku miejscową Łaskovię 3:1. Wynik
końcowy nie odzwierciedla
charakteru spotkania, który
miał wyrównany przebieg,
ale na szczęście w decydujących momentach podopieczne Marka Olczyka
zachowały więcej zimnej
krwi odnosząc pierwsze
zwycięstwo w sezonie.
Nie zazdrościmy kibicom
Choć są powody do radości, to jednak nie zazdrościmy kibicom, którzy
nie po raz pierwszy staną
przed trudnym wyborem.
Niestety, po raz kolejny
zabrakło przepływu informacji, ale może też i dobrej
woli. Dość napisać, iż ju-

trzejsze pojedynki naszych
siatkarek oraz koszykarzy
rozpoczną się o tej samej
porze w dwóch niedaleko położonych od siebie
obiektach. O godzinie 17
w Hali Wałbrzyskich Mistrzów siatkarki Chełmca
Wodociągów podejmą Jedynkę Siewierz, a w hali
Aqua-Zdroju przy ulicy Ratuszowej do walki o trzecie
zwycięstwo z rzędu przystąpią biało-niebiescy, którzy gościć będą beniaminka I ligi – Wisłę Chemart
Kraków. Liczymy na kolejne wygrane lokalnych ekip,
a zarazem mamy świadomość, iż bez względu na
wyniki zapowiadanych potyczek największymi przegranymi będą fani, którzy
będą musieli dokonać
smutnego wyboru zamiast
cieszyć się obecnością na
obu ciekawie zapowiadających się spotkaniach.
Bartłomiej Nowak

Jak dobrze wrócić do żywiołu, czyli Szafir w akcji
Za pływakami UKS-u Szafir Wałbrzych pierwszy po dłuższej przerwie występ w oficjalnych zawodach. Chodzi o start w XIII Dolnośląskich Zawodach o Puchar Burmistrza Lubania, który podopiecznym trenerów Magdziarczyk-Kołomańskiej, Winiarskiego oraz
Wieczorek przyniósł 16 medali, w tym 4 złote krążki.
Jak przyznała trener Weronika Magdziarczyk-Kołomańska, niedawny start w Lubaniu
to doskonała motywacja do
dalszej, ciężkiej pracy. Pracy,

której dotychczasowy efekt to
16 różnokolorowych krążków
wywalczonych przez młodych
wałbrzyszan. Na ten wspaniały bilans złożyły się:

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Maja
Nazwisko: Łąpieś
Data urodzenia: 5 września 2004 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: UKS Szafir Wałbrzych (pływanie)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym jak dotąd sukcesem był udział w Mistrzostwach Polski
do lat 15 w Opolu w grudniu minionego roku. Byłam rezerwową zawodniczką do finału B. To moje największe
dokonanie, ponieważ inne mistrzowskie wyniki osiągałam na poziomie dolnośląskim, a nie ogólnopolskim. Mam tu na myśli kilka tytułów Mistrzyni Dolnego
Śląska wywalczonych na moich ulubionych dystansach, czyli 100 i 200 metrów
grzbietem.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim idolem jest Katinka Hosszú, trzykrotna mistrzyni olimpijska oraz wielokrotna mistrzyni świata i Europy. Lubię oglądać Węgierkę w akcji, która pływa
na tych samych jak ja dystansach, a także grzbietem, który, jak wspomniałam,
jest moim ulubionym stylem.
Dlaczego pływanie?
Gdy kilka lat temu zaczęłam się uczyć pływać, okazało się, że mam problemy z
kręgosłupem, tak więc pływanie miało być pewną formą rehabilitacji. Spodobała mi się ta dyscyplina sportu, dlatego dołączyłam do Szafira. A że wykazuję
w tym kierunku pewne zdolności, to już od około pięciu lat związana jestem z
wałbrzyskim klubem.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Powiem szczerze, że nie zastanawiałam się specjalnie nad tym. Ale moim marzeniem „na teraz” jest oczywiście wejście do finału Mistrzostw Polski. Myślę,
że mam spore szanse – najbliższy start to zimowe mistrzostwa, które zaplanowano na grudzień. Nie wiem czy się odbędą, ale zrobię, co w mojej mocy, aby
dostać się do finałów.

- brąz na 50 metrów stylem
motylkowym Jerzyka Carmena (9 lat)
- złoto na 50 metrów stylem motylkowym oraz brąz na
50 metrów stylem dowolnym
Mateusza Selenta (9)
- brąz na 50 metrów stylem
grzbietowym Emiliana Drausa
(9)
- srebro na 200 metrów
stylem grzbietowym, złoto na
100 metrów stylem dowolnym oraz srebro na 100 metrów stylem grzbietowym Mai
Łąpieś (16)
- srebro na 50 metrów stylem motylkowym oraz brąz na
100 metrów stylem grzbietowym Róży Garby (12)

- złote medale: na 50 metrów stylem motylkowym, na
100 metrów stylem dowolnym oraz brąz na 100 metrów
stylem grzbietowym Klaudii
Żurawskiej (18)
- brąz na 50 metrów stylem
motylkowym Michała Mrzygłoda (15)
- srebrne medale Zofii Cikoto (11) – na 50 metrów stylem
klasycznym oraz 50 metrów
stylem dowolnym
- brąz na 50 metrów stylem
klasycznym Antoniego Laszkiewicza (13)
fot. użyczone
(Łukasz Rotman)
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Dziwne transfery
Modera i Karbownika
Jakub Moder i Michał Karbownik podpisali kontrakty
z angielskim Brighton. Przy
okazji pobity został transferowy rekord Ekstraklasy (11
mln euro za Modera). Lech
zrobił świetny interes (może
zarobić jeszcze więcej), ale
ze sportowego punktu widzenia ja do obu transferów
podchodzę bardzo sceptycznie. Od dawna powtarzam,
także na łamach 30 Minut,
jaka powinna być rola managera. W skrócie - absolutnie
na pierwszym miejscu powinno się brać pod uwagę
aspekt sportowy, możliwości
rozwoju i maksymalne wykorzystanie talentu, zwłaszcza
tak młodych zawodników jak
bohaterowie
dzisiejszego
felietonu. A obawiam się, że
w tym przypadku nie do końca tak było. Mówiąc wprost,
uważam Brighton za zły wybór a wręcz bardzo zły. Po
pierwsze dlatego, że jest to
klub po prostu przeciętny i
mimo jakiegoś tam rozwoju,
takim pozostanie. Nigdy nie
przebije szklanego sufitu.
Nie powalczy o udział w Lidze
Europy, o Lidze Mistrzów nie
wspominając. W takim otoczeniu, moim zdaniem nie
ma warunków do optymalnego rozwoju zawodników
przychodzących z zewnątrz,
z innych lig. I zupełnie nie
zgadzam się z argumentami,
że taka sytuacja jest właśnie
dobra, bo nie ma takiej konkurencji, jest więcej szans na
regularną grę, że to dobra
odskocznia do silniejszego
klubu. To mogłoby być dobre w przypadku bramkarza
a nie zawodników z pola. Po
drugie jest to liga angielska
- bardzo trudna, w której
polscy piłkarze z reguły mają
problemy i ciężko im się do
panujących tam warunków
przystosować. Po trzecie
nie rozumiem też koncepcji
wypożyczenia obu zawodników do ich dotychczasowych
klubów. Bo jeżeli przez rok
jeszcze bardziej się rozwiną,
zwrócą na siebie uwagę lepszych klubów to wizja gry w
Brighton będzie już zupełnie
słaba. Generalnie boję się,
że oboje skończą jak Kapustka w Leicester. Jak zawsze w
takich wypadkach mówię, że
chciałbym się mylić, ale niestety w tych kwestiach rzadko się mylę.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Zakończenie Ligi MTB i radosny finał!
Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej ma na celu rozpowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz popularyzację zdrowego stylu życia.
Rozpoczęła się przed czteroma laty z pierwszym wyścigiem w Walimiu, natomiast w tym roku doczekała się piątej edycji.
W tym roku mamy za sobą
siedem wyścigów rozgrywanych w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zobaczyliśmy zmagania
zawodników w następujących
miejscowościach: Walim, Stare Bogaczowice, Dobromierz,
Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Jaworzyna Śląska i Wałbrzych. Pierwszy start miał
miejsce w sobotę 18 lipca
w Starych Bogaczowicach, a
finał odbył się 3 października w Szczawnie-Zdroju. Ale
warto przypomnieć historię
tych zmagań, sięgającą jesieni 1985 roku, kiedy to rozpoczęła się pierwsza edycja
wyścigów szkolnych w Wałbrzychu. Na tych wyścigach
doświadczenie zbierał najwybitniejszy z kolarzy „GÓRNIKA” Wałbrzych, a dziś ceniony
komentator Eurosport - Dariusz Baranowski. Dlatego coroczna kontynuacja zawodów
dla najmłodszych ma za zadanie również wyłonić talenty
o określonych predyspozycjach do dalszego szkolenia
wyczynowego w klubach o

profilu kolarskim. W taki sposób poszukuje się następców
wspomnianego już Darka Baranowskiego, Radka Romanika czy Majki Włoszczowskiej.
Radosny finał
W sobotę 03.10.2020 r.
na „Słonecznej Polanie” w
Szczawnie-Zdroju odbył się
ostatni, finałowy wyścig, tegorocznej V-tej edycji Ligi
MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 2020. Na urozmaiconej
trasie rywalizowała ze sobą
rekordowa liczba 181 zawodniczek i zawodników. Takiej
frekwencji nie było podczas
wcześniejszych
wyścigów.
Słoneczna pogoda i przyjazna atmosfera towarzyszyły przez cały czas zmagań
młodych kolarzy górskich.
Radne z Klubu Radnych „Kobiety dla Szczawna-Zdroju”
częstowały wszystkich pysznymi własnymi wypiekami,
słodyczami i napojami. Natomiast wszyscy uczestnicy
zawodów otrzymali przygotowane przez władze samo-

rządowe
Szczawna-Zdroju
pakiety startowe, w których
były napoje i słodycze oraz
pamiątkowe medale i certyfikaty uczestnictwa. Na zakończenie zwycięzcom wręczono
puchary, medale i dyplomy
- tak za wyścig w Szczawnie-Zdroju, jak i za klasyfikację
generalną całej tegorocznej
ligi. Nagrody wręczali: - Prezydent Miasta Wałbrzycha dr
Roman Szełemej - honorowy
patron ligi MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej, Burmistrz
Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, Przewodniczący Rady
Miasta Szczawno-Zdrój Michał Broda, Dyrektor d/s
sprzedaży Centrum Sportu
i Rekreacji „AQUA ZDRÓJ”
Rafał Palonek, Dyrektor Ligi
MTB - Prezes LKKS „Górnik”
Wałbrzych - Mateusz Rosiak,
Wiceprezes LKKS „Górnik”
Wałbrzych - Jan Paduch, Wiceprezes LKKS „Górnik” Wałbrzych - Kamil Miazga. Za
szczególną pomoc w organizacji ligi MTB - złotym medalem ligi uhonorowano Pana

Tomasza Malika - administratora obiektów sportowych w
Szczawnie-Zdroju.
Główny organizator ligi
wręczył obecnym członkom
władz samorządowych poszczególnych miast i gmin,
gdzie rozgrywano zawody,
pamiątkowe plakietki. V-ta
edycja Ligi MTB Aglomeracji
Wałbrzyskiej - 2020 przeszła
do historii. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy w
jakikolwiek sposób dołożyli
swoją cegiełkę do zorganizowania naszych wyścigów.
Klasyfikacja generalna
Warto podkreślić, że zmagania wśród zawodników
były na najwyższym poziomie. W klasyfikacji końcowej
całej ligi w poszczególnych
kategoriach zwyciężyli: w kategorii młodzik klasyfikacji
open triumfował Konrad Jeżewski, natomiast w kategorii
młodziczka klasyfikacji open
najlepsza okazała się Fijałkowska Emilia . Z kolei w kategorii Żak najlepszy okazał

się zawodnik z numerem 51 z
teamu KS OPTYK-OKULAR Jelenia Góra, a najlepszą Żakini
okazała się zawodniczka z numerem 81 również z teamu KS
OPTYK-OKULAR Jelenia Góra.
Wśród skrzatów triumfował
Kurpiewski Ryszard, a triumfatorką była Januszewicz Karolina. Klasyfikację generalną
o Puchar Prezydenta Miasta
Wałbrzycha wygrał team KS
OPTYK-OKULAR Jelenia Góra.
PAS/MR
foto:
Michał Jabłoński Fotografia
foto: Liga MTB

Zeskanuj kod i zobacz
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KUPIĘ
(3) 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
WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkanie - kawalerka, Wałbrzych Szczawienko.
Tel. 724 719 433
PRACA
(4) Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych w Polsce i w Niemczech.
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

USŁUGI
(4) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY,
ZABUDOWA,
MEBLE KUCHENNE I INNE
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692
123 981
(11) ANTENY SATELITARNE
– montaż, naprawy i ustawianie
w najlepszej cenie i najkrótszym
czasie. Tel. 606 937 229
(4) MEBLE NA WYMIAR KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY.
COM TEL. 607 218 533
(4) Naprawa TELEWIZORÓW
LCD i innych, również w domu
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW CY-

Ogłoszenia drobne 23

od 18 lat
razem z Wami
REKLAMA

R0489/20

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

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

FROWYCH Rok gwarancji na
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę
do 13 793-10-10-22 lub 74-66038-43
(1) HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 102
(4) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
(11)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
(3) Naprawa maszyn do szycia
wszelkich typów, domowe i prze-

WSZYWANIE
ESPERALU
TEL.
74 841-54-66
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.

SKUP AUT
UWAGA KONKURS !

ZA GOTÓWKĘ

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

CAŁYCH

Wystarczy, że w piątek 09.10.2020 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

mysłowe. Wałbrzych ul. Armii
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16.
Tel. 790 26 04 51
(14) 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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