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Boguszów-Gorce z kasą na turystykę
Gmina Boguszów-Gorce otrzymała blisko 3 miliony złotych ze
środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te
zostaną przeznaczone na rozwój i
poprawę funkcji turystycznych na
terenie gminy. To nie wszystko.
Będzie też nowe logo.
Mało kto zdaje sobie sprawę z
faktu, że rozpoznawalność marki, to
między innymi zapamiętywalny system identyfikacji wizualnej. Mocne i dobre logo to niemal połowa
sukcesu każdego produktu. Muszą
o tym również pamiętać włodarze
miejscowości turystycznych, chcąc
przyciągnąć do siebie gości. Dlatego
w marcu pełniący funkcję Burmistrza
Miasta, Krzysztof Kumorek, wprowadził znak marki Boguszów-Gorce.
Teraz będzie stanowił on ważny element identyfikacji wizualnej. Na logo
składają się: graficzne przedstawienie
trzech szczytów, które widnieją także
w herbie miasta: Chełmca, Mniszka i
Dzikowca, a także nazwy miasta oraz
hasło: „Mierzymy wysoko”. Symbol
ten obrazuje malownicze położenie
Boguszowa-Gorc, kolor odnosi się do
walorów turystycznych oraz lesistości
terenów i natury. Hasło zaś nawiązuje
bezpośrednio do szczytów górskich,
a równocześnie przedstawia gminę
jako ambitną i rozwijającą się. Warto
nadmienić, że już niedługo nowy znak
marki zagości na banerach oraz materiałach promocyjnych.

Jednak najważniejszą informacją
jest fakt, że w ramach rozwoju turystyki Boguszów-Gorce pozyskał blisko
3 miliony złotych na rozwój infrastruktury turystycznej. To kolejna pula środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jaka wpłynie do budżetu
gminy. Warto dodać, że jest to efekt
starania i wniosków o dofinansowanie, które w ostatnim czasie złożył
Krzysztof Kumorek, pełniący funkcję
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc,
a zarazem kandydat na to stanowisko w zbliżających się wyborach.
Przypominamy również, że w ramach
wsparcia dla gmin górskich, środki w
wysokości 2 923 156,21 złotych zostaną przeznaczone na rozwój i poprawę

funkcji turystycznych na terenie gminy. Planowane inwestycje dotyczą:
budowy rowerowych placów zabaw,
modernizacji i rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, budowy i
przebudowy tras rowerowych, Downhill i MTB, a także wiat turystycznych,
punktów widokowych wraz z infrastrukturą. Warto podkreślić, że zmodernizowany zostanie również układ
sterowania turystycznej kolei linowej
oraz zakupiony wielofunkcyjny ciągnik górski dla potrzeb OSR Dzikowiec.
Inwestycje zaplanowano w okresie
czerwiec 2021 – grudzień 2023.
PAS
foto:GB-G

Elektryczna przekładnia z Wałbrzycha
6 kwietnia Toyota Motor Manufacturing Poland uruchomiła
w Wałbrzychu produkcję elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych elektrycznych napędów
hybrydowych. Warto nadmienić, że nowa przekładnia będzie
współpracować z najnowszej generacji silnikiem o pojemności
1,5 l zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA, którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 w
Jelczu-Laskowicach.
W ramach inwestycji Toyota rozbudowała o 1700 m2 zakład Odlewni w
Wałbrzychu na potrzeby nowej linii
odlewania obudów oraz zainstalowała w obecnej hali skrzyń biegów
nowe linie obróbcze i linię montażu.
Warto podkreślić, że wraz z uruchomieniem projektu TMMP rozpoczyna
po raz pierwszy w historii produkcję

silników elektrycznych MG1 stanowiących integralną część elektrycznej
przekładni hybrydowej. Dodatkowo
jesienią bieżącego roku w Wałbrzychu
uruchomiona zostanie bliźniacza linia
przekładni a na początku przyszłego
roku kolejna linia silników hybrydowych TNGA 1,5 l. W ten sposób produkcja elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross
zostanie podwojona. W związku z
tymi projektami zakład w Wałbrzychu
prowadzi intensywne działania rekrutacyjne zmierzające do zatrudnienia

dodatkowo ponad 300 pracowników.
Po całkowitym uruchomieniu obecnych projektów w 2022 roku w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu
i Jelczu-Laskowicach funkcjonować
będzie łącznie aż sześć linii produkcyjnych głównych podzespołów hybrydowych, w tym trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz
trzy linie silników zaprojektowanych
w architekturze TNGA.
Red./TMMP
Foto: TMMP

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
z Krzysztofem Kumorkiem

pełniącym funkcję Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce,
a także kandydatem na to stanowisko w nadchodzących
wyborach samorządowych.

Jest Pan zaledwie kilkanaście tygodni pełniącym
funkcję Burmistrza Boguszowa-Gorc, a już może Pan
poszczycić się skutecznym
aplikowaniem o środki zewnętrzne dla gminy. Na co i
w jakiej wysokości zostaną
przeznaczone fundusze z programu "Maluch +" i jak skorzystają na tym mieszkańcy?
W ramach rządowego programu „Maluch+” edycja 2021
uzyskaliśmy milion złotych na
utworzenie 29 nowych miejsc
dla dzieci w wieku 6-36 miesięcy w Żłobku Miejskim nr 1.
Docelowo żłobek będzie dysponował więc 72 miejscami. Żłobek miejski jest pierwszą taką
placówką gminną w naszym
mieście, brakowało takich możliwości w Boguszowie-Gorcach.
Adaptacja budynku obejmuje
także zlokalizowanie przedszkola na 2 kolejnych piętrach.
Tutaj również udało się uzyskać
milion dwieście tysięcy złotych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace projektowe trwają, już niebawem rozpocznie się przebudowa. W sumie
od czerwca 2020 roku złożyłem
wnioski i pozyskałem dla gminy 9,5 miliona złotych, to daje
średnio 1 milion złotych na miesiąc. Środki przeznaczymy na
realizację nowych inwestycji w
naszym mieście: budowę i przebudowę chodników, przedszkola, budynku na potrzeby OPS i
rozwój infrastruktury turystycznej. Jednym z wyzwań jakie
przed nami stoją są remonty
infrastruktury drogowej, przede
wszystkim mostu w ciągu ulicy
Krakowskiej oraz ulicy Kościuszki. Czekamy na wyniki naboru
wniosków, które złożyłem w ramach Funduszu Rozwoju Dróg.
Z Pana inicjatywy i zaangażowania pozyskano środki w
wysokości blisko 3 milionów
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na
rozwój turystyki. Co zostanie
z nich zrealizowane?

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych to ogromne wsparcie
dla budżetu naszej gminy. Cieszę się, że moje starania o środki
w ramach RFiL dla gmin górskich przyniosły efekt. Przede
wszystkim stworzymy dostęp
do nowych form aktywności
sportowo-rekreacyjnej - zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nasze
miasto. Planowane inwestycje
dotyczą m.in: budowy rowerowych placów zabaw, budowy i
przebudowy tras rowerowych
Downhill i MTB, wiat turystycznych, punktów widokowych
wraz z infrastrukturą. Zmodernizowany zostanie również układ
sterowania turystycznej kolei
linowej.
Boguszów-Gorce ewidentnie stawia na rozwój turystyki. Konsekwencją takiej
polityki będzie tworzenie
chociażby nowych miejsc pracy. Dlaczego ten kierunek jest
tak ważny?
Boguszów-Gorce ma się
czym chwalić, trzeba to wykorzystać. Modernizacja i rozwój
infrastruktury turystycznej są
ważne, aby nasza gmina była
atrakcyjna jako miejsce przyjazne do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Dobra infrastruktura przyciąga turystów,
ale również osoby, które chciałyby zamieszkać w naszym
mieście. To szansa na rozwój. W
tych działaniach trzeba jednak
zachować spójność i konsekwencję. Uważam, że dotychczas brakowało tego w naszym
mieście. Na zagospodarowanie
czeka Góra Mniszek i Wzgórze
Parkowe. Pomiędzy dzielnicą
Boguszów i Gorce powinien powstać system rekreacyjnych tras
rowerowych i ścieżek pieszych,
wraz z obiektami małej architektury. Trzeba też kontynuować rozbudowę i modernizację
ośrodka sportowego „Dzikowiec”. Innymi słowy potrzebne
jest stworzenie spójnego, zintegrowanego produktu turystycznego, zmiana potencjału
naszego miasta na rzeczywiste
walory i atrakcje. To cele i wyzwania jakie stoją przed nami,
możliwe do realizacji w najbliższej perspektywie finansowania
ze środków zewnętrznych.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Piątek, 9 kwietnia 2021

/Tygodnik30minut
1

www.30minut.pl

kalendarium

„Co należy zrobić po upadku?
To co robią dzieci: podnieść się.” - Aldous Huxley

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

9 OC
Piątek

13OC
Sobota

15OC
8OC
Niedziela Poniedziałek

KWIECIEŃ

9

PIĄTEK

Imieniny:
Achacy, Hugo

19:00 PANI BOVARY (Stream online )
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych)

KWIECIEŃ
Imieniny:
Magdalena, Makary, Michał

SOBOTA
Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem
Dzień Bandurka
Międzynarodowy Dzień Agrafki
Dzień Rodzeństwa

18:00, 20:00 PANI BOVARY (Stream online)
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych)

KWIECIEŃ

11

13

Imieniny:
Filip, Gemma, Leona

NIEDZIELA
Dzień Radia
Dzień Osób z Chorobą Parkinsona

18:00, 20:00 IWANOW. CZŁOWIEK, KTÓRY ŚPI
(Stream online) (Teatr Dramatyczny Wałbrzych)

WTOREK
Dzień Scrabble
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

14

REKLAMA

Imieniny:
Berenika, Justyna

ŚRODA
Święto Chrztu Polski
Dzień Ludzi Bezdomnych
Dzień Patrzenia się w Niebo
Dzień Delfina

KWIECIEŃ

15

Imieniny:
Anastazja, Maro

CZWARTEK
Światowy Dzień Trzeźwości
Światowy Dzień Sztuki
Międzynarodowy Dzień Kombatanta

KWIECIEŃ

12

Imieniny:
Damian, Juliusz, Saba

PONIEDZIAŁEK
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki
Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy
Dzień Chomika
Międzynarodowy Dzień Załogowych
Lotów Kosmicznych
Dzień Czystych Okien
Dzień Czekolady

Walczą o Sąd Pracy
Na stronach internetowych wałbrzyskiego Urzędu
Miasta znajdziecie petycję w
sprawie likwidacji Wydziału
Pracy Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu. W obronie sądu
i pozostawienia jego siedziby
w Wałbrzychu walczą lokalni
samorządowcy i parlamen-

Imieniny:
Hermenegilda, Ida, Marcin

KWIECIEŃ

Światowy Dzień Gołębia
Międzynarodowy Dzień Jednorożca

10

KWIECIEŃ

Jeśli chcesz podpisać petycję zeskanuj kod QR

tarzyści. - Te sprawy dotyczą
najbardziej potrzebujących
pomocy ludzi, którzy na przykład stracili pracę. Są wśród
nich także niepełnosprawni
- tłumaczył Roman Szełemej,
Prezydent Wałbrzycha podczas konferencji prasowej.
R0152/21
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Rozmowa 3

Od 19 lat razem z Wami...

Studio Espresso gościło w Studio Treningowym Fit Metamorfoza

z Roksaną Ślósarczyk

z trenerką personalną, dietetyczką i uczestniczką programu
Ninja Warrior Polska rozmawiał Paweł Szpur

Byłaś już gościem w Studio
Espresso prawie dwa lat temu. O
czym rozmawialiśmy?
Wówczas rozmawialiśmy o mojej nowatorskiej metodzie bungeeFitGym Polska. Był to trening na
takich specjalnych elastycznych
gumach bungee, który nam pomaga w spalaniu bardzo dużej ilości
kalorii, nie obciążając przy tym naszych stawów.
A dziś skupimy się na tym, o
czym huczał cały internet nie tak
dawno. Jako pierwsza wałbrzyszanka wystąpiłaś w programie
Ninja Warrior Polska, w którym
trzeba wykazać się dużą sprawnością. Skąd pomysł na udział w
tego typu show?
Tym pomysłem zaraziła mnie
moja podopieczna, to ona podsunęła mi myśl wzięcia udziału w tym
programie. Jako trenerka - byłam
przecież sprawna. Zadziało się to
trochę pod wpływem impulsu. Weszłam na stronę castingową, wypełniłam swoje zgłoszenie, wysłałam
swoje zdjęcia i napisałam swoją
historię, jak również opisałam to,
czym się zajmowałam do tej pory.
Na podstawie wstępnej ankiety zostałam zaproszona na casting.
Jak wyglądał casting? Czy tak
jak w programie trzeba było skakać po tych wszystkich przeszkodach?
REKLAMA

Różni się troszeczkę. Nie jest
to takie ogromne wyzwanie czy
przedsięwzięcie jak w programie. Jest to przede wszystkim
test
sprawnościowo-wytrzymałościowy, w którym sprawdzana
jest nasza siła, nasza sprawność,
nasza koordynacja ruchowa, nasza wytrzymałość. Trzeba było na
przykład ileś razy podciągnąć się.
Były skoki, wyskoki, biegi, pompki. Dużo sprawnościowych rzeczy.
Udało mi się to przejść, więc po całym tym castingu zostałam poproszona o wzięcie udziału w programie. Chociaż - nie ukrywam - było
to dla mnie zaskoczenie, bo było
bardzo dużo uczestników, którzy
biorą udział w biegach przeszkodowych, którzy trenują pod tego
typu rzeczy. Natomiast ja pod tym
kątem jestem „świeżynką”. Nigdy
nie brałam udziału w takich treningach, czy zawodach - to była dla
mnie nowość. Tego typu programy
jedynie oglądałam, byłam zafascynowana siłą i sprawnością uczestników. Jak wyszłam z castingu, to
myślałam, że chyba do mnie nie
zadzwonią. Stało się inaczej.
Jak to wyglądało później? Ile
miałaś czasu między castingiem
a nagraniem programu na przygotowanie się?
Oj, niewiele. Jak otrzymałam
informację, że dostałam się do pro-

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Rzeczywistość jest przytłaczająca, tu raczej nikt nie ma
wątpliwości i chyba wszyscy,
jak kania dżdżu, wypatrujemy pozytywnych wiadomości.
Mam – myślę, że interesującą i
dobrą – informację.

gramu, to było zaledwie tydzień.
Na te przygotowania nie miałam
za dużo więc czasu. Pojechałam
na tor przeszkód, gdzie próbowałam poćwiczyć przede wszystkim
chwyty i swingi, loty. To były rzeczy,
z którymi ja nie miałam do tej pory
żadnego doświadczenia. Starałam
się to przećwiczyć, przygotować
sobie chwyt, przygotować sobie
dłonie. Sprawdzić ile mam tej siły
na przeskakiwanie z przeszkody na
przeszkodę. Miałam chwilę, żeby
pod tym kątem się przygotować.
Taki krótki czas to żaden czas, jeśli
chodzi o przygotowania.
To przejdźmy do samego programu. Ile spędziłaś tam czasu?
R0153/21

Czy to faktycznie tak wygląda
- jak dla nas widzów - ułamek
sekundy, rach ciach i po wszystkim?
Wygląda to zupełnie inaczej.
Nagranie tego całego odcinka zajmuje sporo czasu. Trwało to praktycznie 12 godzin. Od 8:00 do 20:00
byliśmy na planie, na tym torze. W
trakcie całych nagrań były również
nagrywane różnego rodzaju wywiady. Mało kto wie, ale jest również taka aplikacja Ninja Warriors
i w tej aplikacji można podejrzeć
każdego uczestnika.
Ciebie również?
Również mnie. Były nagrywane
wywiady pod tą aplikację, można
podglądnąć różne zajawki w czasie
programu. Nagrywaliśmy okrzyk
Ninja Warriors, były również zdjęcia w szatni i rozmowy dziewczyn
czekających na swój występ. Było
również nagrywanie backstage'u jak dopingowaliśmy uczestników,
którzy byli na torze. Były również
nagrywane rozgrzewki. Wyjście
na tor i jego przejście każdemu
uczestnikowi nie zajmowało więcej
jak trzy minuty.
Czy wcześniej pozwolono
wam wypróbować ten tor?
„Zrobienie” tego toru jest na
żywioł. Jedynie jak weszliśmy na
halę, to byli testerzy. Pokazywali
jak daną przeszkodę pokonuje się i
co trzeba zrobić. Natomiast my nie
mieliśmy możliwości, żeby wejść i
choć raz przetestować. Nasz start
był na żywioł.
Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Roksana opowiada o tym, co czuła gdy
weszła na platformę i jakie założyła sobie cele. Czy woda, do której
wpadła była zimna? Poznacie również skuteczne rady trenerki na
temat tego, jak zadbać o siebie po
zimie i po czasie spędzonym w lockdownie. Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad

W czasach pandemicznych
trudno jest odchodzić od jednorazowych
przedmiotów,
bo reżim sanitarny wymusza
(zwłaszcza w gastronomi na
„wynos”), ale – jak się okazuje –
jednak można.
W Warszawie kawa na wynos
nie musi oznaczać tony kubków
jednorazowych w śmieciach i –
co moim zdaniem istotne – pomysł realizowany jest w czasach
pandemicznych. Warto pamiętać, że im mniej jednorazowych
naczyń tym koszt jest mniejszy
– też ważne, kiedy gastronomia
ma tak bardzo pod górkę przez
Covid 19 i obostrzenia rządu. Z
tych kilku powodów zachęcam
do rozważenia pomysłu przez
nasze lokalne kawiarnie/restauracje.
W czym rzecz. Sprawa jest
banalnie prosta i tu przytoczę
jednego z twórców pomysłu,
Krzysztofa Rzymana, który
tak wyjaśnia ideę: I stało się.
Testowaliśmy to rozwiązanie
od czerwca 2019 na Brackiej
(gdzie zrezygnowaliśmy z jednorazowych wynosów). Teraz
kubki na kaucję pojawią się w
całej Warszawie dzięki TakeCup.
Jak to działa? Bierzesz kawę w
STOR, płacisz 5 zł kaucji za kubek, a przy okazji oddajesz go
w Forum, czy Waszyngtonie.
Odbierasz 5 zł, albo zamawiasz
kolejną kawę na wynos w czystym kubku. Jeden taki kubek
zastępuje 1000 jednorazowych.
Najważniejsze jest zwracanie
kubków. Niekoniecznie od razu,
można je zbierać w domu/biurze i oddać przy okazji. System
już działa w kilku miastach w
Polsce, więc jest bardzo uniwersalny i wygodny. Kubek nadaje
się w 100% do recyklingu. Mam
nadzieję, i na to się umówiliśmy,
że docelowo sam kubek będzie
zrobiony z materiału z recyklingu. Trzymam Was za słowo
TakeCup! To bardzo ważny element rozwoju. Podobne systemy działają w Berlinie i Wiedniu,
czyli można się poczuć jak „na
Zachodzie”.
To może i w Wałbrzychu skorzystamy z TakeCup!?

4 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia

W tym tygodniu Polskę i świat obiegła zaskakująca i smutna wieść. W wieku 74 lat zmarł
Krzysztof Krawczyk, legenda polskiej sceny muzycznej. Był jednym z najsłynniejszych barytonów w kraju. Miał na swoim koncie czterdzieści albumów. Informację o śmierci artysty opublikował jego menedżer i przyjaciel - Andrzej Kosmala, a potwierdziła ją małżonka Krawczyka.

REKLAMA

ochrzczony w tamtejszym
Kościele Mariackim. W 1947
wraz z bliskimi przeniósł się
do Białegostoku, gdzie jego
ojciec podjął pracę w miejscowym teatrze. W 1949
rodzina przeprowadziła się
do Poznania - tam January

www.30minut.pl

śpiewu uczył się w liceum tej
szkoły. Po śmierci ojca został
gońcem jako jedyny żywiciel
rodziny, jednocześnie kontynuował naukę w szkole wieczorowej i zdał maturę.

foto: Statki Wrocław

Piękny rejs Krzysztofa Krawczyka

Muzyczna rodzina
Nadmieńmy, że jego rodzicami byli January i Lucyna Krawczyk z domu Drapała, którzy oboje byli aktorami
i śpiewakami operowymi.
Sam Krzysztof Krawczyk urodził się w Katowicach i został
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Krawczyk rozpoczął pracę w
Teatrze Polskim w Poznaniu.
Warto również wspomnieć,
że Krzysztof uczył się w Podstawowej Szkole Muzycznej
im. Henryka Wieniawskiego.
Na gitarze nauczył się grać
samodzielnie,
natomiast
R0154/21

T jak Trubadurzy
Od 1963 roku do 1973 i
w 1976 roku był wokalistą
zespołu Trubadurzy. Zespół
ten, obok Czerwonych Gitar, był jednym z najbardziej
popularnych polskich zespołów bigbitowych. Łączył
elementy rocka z polską muzyką ludową. Dla tych, którzy
pamiętają te czasy, nieobce
będą takie przeboje jak: „Kasia”, „Znamy się tylko z widzenia”, „Krajobrazy”, „Byłaś tu”,
„Kim jesteś”, „Ej, Sobótka, Sobótka”, „Cóż wiemy o miłości”
czy „Przyjedź mamo na przysięgę”. Warto przypomnieć,
że Krzysztof Krawczyk wraz
z Trubadurami występował
na wielu festiwalach, m.in.
w Opolu, Sopocie, Zielonej
Górze i Kołobrzegu. Nie brakowało również koncertów
poza granicami, w takich
krajach jak: NRD, Związek
Radziecki, Szwecja, Jugosławia, Bułgaria. Krawczyk z
zespołem zdobył wiele nagród i wyróżnień, w tym nagrodę na Festiwalu w Opolu
za udany debiut i piosenkę
„Przyjedź mamo na przysięgę”.
Kariera solo
Począwszy od lat siedemdziesiątych aż do teraz jego
solowa kariera to pasmo
sukcesów. Wszystkich nie
sposób opisać w jednym Temacie Tygodnia. Wymieńmy
jednak chociaż kilka, tych
najbardziej znamiennych. W
1975 Krzysztof Krawczyk nagrał m.in. „Parostatek” i „Rysunek na szkle”. Zaczął wtedy
współpracę z Jerzym Milianem, który skomponował mu
wiele melodii do piosenek.
W 1977 śpiewał poezję Siergieja Jesienina wplecioną w
fabułę przedstawienia spektaklu Staroświecka komedia
Arbuzowa w Teatrze Polskim
w Poznaniu. Wygrał również
26. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu dzięki
piosence „Pogrążona we śnie
Natalia”. W sierpniu 1978 wystąpił z utworem „Jak minął
dzień” na 2. Międzynarodowym Festiwalu Interwizji.

Mimo przegranej, piosenka
jeszcze długo cieszyła się popularnością wśród słuchaczy.
Pod koniec lat 70. rozpoczął
współpracę z Jarosławem
Kukulskim, który skomponował dla niego piosenkę „To co
dał nam świat”. W 1979 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez kolejne lata koncertował m.in.
po klubach w Chicago, Las
Vegas i Indianapolis. Oprócz
tego dorabiał, pracując m.in.
jako taksówkarz, barman,
czy robotnik fizyczny – układał dachówki i budował
drewniane schody. Podczas
pobytu w USA nagrał album
pt. "From a Different Place".
Na emigracji przebywał do
1985. Na początku 1985 nagrał płytę pt. "Wstaje nowy
dzień", a w czerwcu zdobył
drugą nagrodę na 22. KFPP
w Opolu dzięki wykonaniu
piosenki „Nie przesadza się
starych drzew”. Z kolei w
1986 jego utwory „Za tobą
pójdę jak na bal”, „To jest po
prostu rock and roll”, „Pokochaj moje marzenia”, „Wstaje
nowy dzień” i „Ostatni raz zatańczysz ze mną” cieszyły się
popularnością w telewizyjnych plebiscytach. W 1990
roku Krawczyk ponownie
wyemigrował do USA, gdzie
nagrał płytę pt. "Eastern Country Album". W swoim repertuarze ten niezwykły artysta miał również piosenki
Elvisa Presleya, Stevie'ego
Wondera i Prince'a. Nasz
mistrz sceny stworzył także
niezapomniane duety, m.in.
z Muńkiem Staszczykiem w
piosence "Lekarze dusz", z
Edytą Bartosiewicz w piosence "Trudno tak (razem być
nam ze sobą)" czy z Goranem Bregoviciem, z którym
nagrał płytę "Daj mi drugie
życie" i hit "Mój przyjacielu".
Z pewnością Krzysztof Krawczyk przejdzie do kanonu
nieśmiertelnych legend polskiej muzyki.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Źródła i cytaty:
www.rp.pl
www.rmf24.pl
wiadomosci.onet.pl
www.krzysztofkrawczyk.eu
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Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Już mi się nie chce...
Po świątecznej przerwie
chcę wrócić jeszcze do
ostatnich meczów reprezentacji Polski. I muszę
przyznać, że chyba pierwszy raz w życiu miałem, już
przed spotkaniem z Węgrami, takie dziwne uczucie
...że nie chce mi się tego
oglądać a przed telewizor
siadam z obowiązku i przyzwyczajenia. Czułem po
prostu zmęczenie reprezentacją i to nie zmęczenie jej
przeważnie ostatnio marną
grą ale tą całą otoczką - liczeniem punktów, czy remis z Węgrami wystarczy w
ostatecznym rozrachunku
do baraży czy nie, dywagacjami nad taktyką Paulo
Sousy i czy w ogóle to on
powinien zostać selekcjonerem itp. Męczyło mnie to
i chyba dalej będzie męczyć
...bo jakie to ma znaczenie
czy my zdobędziemy z danym przeciwnikiem punkt
czy trzy, czy zagramy w barażach i czy zakwalifikujemy
się na mistrzostwa skoro i
tak nic tam nie ugramy. I nie
piszę tego jako typowy polski malkontent tylko chodzi
mi o to, że takie pojedyncze
„sukcesiki”, którymi podniecają się tzw. „eksperci”
niczego w naszym futbolu
nie zmienią. Na chwilę zamażą tylko jego prawdziwy
obraz. Niestety, znaczna
część piłkarskiego środowiska „kisi” się w takich dywagacjach, nie dostrzegając,
że tylko głęboka reforma
(a nie zmiany marketingowe) pozwolą na zbudowanie czegoś trwałego na lata,
wprowadzenie
ciągłości.
Tylko wtedy nasza reprezentacja będzie naprawdę
silna i poważnie traktowana
przez najsilniejszych rywali,
przed losowaniem eliminacji nie trzeba będzie prowadzić rozważań czy w grupie
lepiej mieć Azerbejdżan czy
Andorę a najlepszy piłkarz
na świecie będzie dodatkowo napędzał taką drużynę a
nie ona będzie go ciągnęła
w dół.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Młodzież szturmuje siatkarskie szczyty
Patrząc na tegoroczne wyniki juniorów młodszych KPS-u Chełmca można śmiało powiedzieć, iż podopieczni Tomasza Botwiny zrealizowali przedsezonowe cele ze sporą nawiązką. Ta nawiązka to niedawny awans do półfinału Mistrzostw Polski,
czyli najlepszej „16” w kraju.
Koniec marca przyniósł
dość niespodziewany, ale
jak najbardziej zasłużony
awans młodych wałbrzyszan do półfinałów Mistrzostw Polski w siatkówce. Co prawda na początek
turnieju chłopcy Botwiny
przegrali z gospodarzami imprezy – Chemikiem
Bydgoszcz 0:3, jednak w
kolejnych potyczkach odprawili Astrę Nowa Sól
3:0, SMS Police 3:0 oraz
SKPS Dunajec Nowy Sącz
3:1, dzięki czemu nasi reprezentanci znaleźli się
w najlepszej „16” kraju.
Warto również dodać, iż
MVP zwycięskich spotkań
zostali kolejno: Michał
Sulanowski, Damian Pietrzykowski oraz Bartek
Nackowski. Wszyscy w
barwach KPS-u Chełmca.
Kolejnę odsłonę zmagań o medale Mistrzostw

Polski zaplanowano na 30
kwietnia – 2 maja, ale jak
przyznał trener Fabian Kurzawiński z wałbrzyskiego
klubu, niewykluczone, iż
ze względu na trwające
obostrzenia turniej odbędzie się w innym terminie.
Rywalami Chełmca będą
Enea Energetyk Poznań
(gospodarz), RCS Czarni
Radom oraz Jastrzębski
Węgiel. Jak przyznał Kurzawiński, najtrudniejszymi przeciwnikami będą
na pewno rówieśnicy z
Jastrzębia-Zdroju, którzy
są prawdziwymi kolekcjonerami medali i trofeów,
a także zespół ze stolicy Wielkopolski. - Nasi
chłopcy zrobili i tak bardzo dużo, znacznie ponad
to, czego oczekiwaliśmy,
bo awans do półfinałów
to naprawdę rewelacyjny
wynik, który osiągnęli, co
warto podkreślić, po 25

latach przerwy (!). Oczywiście, nie mielibyśmy nic
przeciwko, aby Wałbrzych
znalazł się w finale, ale o
to będzie niezwykle trudno biorąc pod uwagę fakt,
iż tylko trzech graczy reprezentuje rocznik 2004,
podczas gdy pozostali są
rocznika 2005, a więc o
rok młodsi -, tłumaczył Kurzawiński.
Informując o sukcesach
ekipy trenera Botwiny
warto również wspomnieć
o seniorach wałbrzyskiego klubu. Jak doskonale
pamiętamy, prowadzony
przez trenerów Kurzawińskiego oraz Ignaczaka zespół zajął 6. pozycję i w
rezultacie w ostatni weekend lutego zakończył tegoroczne zmagania utrzymując miejsce w II lidze.
Obecnie trwają przygotowania do kolejnego sezo-

nu. Na razie pod względem personalnym, gdyż
nasi panowie są wciąż w
cyklu treningowym. Jak się
dowiedzieliśmy, działacze
prowadzą zaawansowane
rozmowy ze sponsorami,
a także z zawodnikami, a
tych jest naprawdę wielu,
którzy chcieliby dołączyć
do Chełmca. Na pewno
w przyszłym sezonie w
barwach KPS-u nie zobaczymy Macieja Leńskiego,
który chce się skupić na
pracy trenerskiej. Ponadto
nowym prezesem OSiR-u
Świebodzice został Jarosław Pizuński, choć popularny „Pizun” nie wyklucza, iż w miarę możliwości
wesprze drużynę swoim
sporym doświadczeniem
sportowym.
Bartłomiej Nowak

Trzymamy kciuki za Kubę Krzpieta
Po raz pierwszy w historii Imperium Boxing Wałbrzych reprezentant klubu wystąpi w Mistrzostwach Świata. Chodzi o Kubę
Krzpieta, który w najbliższych dniach powalczy o medale w kategorii 52 kg.
Pięknie i harmonijnie roz- łoń bardzo wierzy w swego rego oczywiście nie zabrakMłodzieżowe Mistrzostwa
wija się kariera młodego wał- podopiecznego, choć z dru- nie w Kielcach. - Nie będę w Świata w boksie
brzyszanina, który w nadcho- giej strony nie ukrywa swych ringu, ale postaram się być
Skład reprezentacji Polski
dzący weekend rozpocznie obaw. - Jedziemy powal- jak najbliżej Kuby. W sobotę
Kobiety: Natalia Kuczeww Kielcach walkę o medale czyć o medale, ale podcho- losowanie, a pierwsze walki ska (48 kg), Alexas Kubicka
Mistrzostw Świata. Mimo mło- dzę ostrożnie do występów po weekendzie -, powiedział (51 kg), Karolina Ampulska
dego wieku Kuba jest już dość Krzpieta. Może się bowiem Sadłoń.
(54 kg), Julia Szeremeta (57
utytułowanym pięściarzem, zdarzyć, iż nasz zawodnik wykg), Izabela Rozkoszek (60
Przygotowania Kuby do kg), Wiktoria Tereszczak (64
gdyż na swym koncie ma trzy gra z Kubańczykiem, a potem
tytuły Mistrza Polski, a także przegra z Czechem. Tu wszyst- kieleckich mistrzostw trwały kg), Barbara Marcinkowska
sięgnął po 5. miejsce w Eu- ko jest możliwe -, tłumaczył od sześciu miesięcy, w trakcie (69 kg), Daria Parada (75 kg),
ropie. Trener Krzysztof Sad- szef klubu z ulicy Pługa, któ- których wałbrzyszanin wziął Martyna Jancelewicz (81 kg),
udział w licznych zgrupowa- Oliwia Toborek (+81 kg)
nich kadry narodowej, a także
Mężczyźni: Oskar Jędrysiak
KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA międzynarodowych turnie- (49 kg), Jakub Krzpiet (52 kg),
jach. Dość poinformować, iż Marcel Materla (56 kg), Paweł
Imię: Maciej
w niedawnej imprezie Krzpiet Sulęcki (60 kg), Oliwier ZaNazwisko: Byra
zajął 2. miejsce w zawodach mojski (64 kg), Mateusz Urban
Data urodzenia: 11 maja 1986 roku
Pseudonim sportowy: Byrek
na Litwie przegrywając w fina- (69 kg), Adrian Timofiejczuk
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)
le z Hiszpanem. Prezentując (75 kg), Sebastian Kusz (81
Największy dotychczasowy sukces?
poniżej skład reprezentacji kg), Jakub Straszewski (91 kg),
Dla mnie największym sukcesem zawodowym, choć nie mogę powiedzieć, że
sportowym, jest to, że wiele razy w krótkim czasie potrafiłem postawić na nogi
Polski warto odnotować spo- Jakub Domurad (+91 kg).
zawodników Chełmca Wałbrzych. Moim osobistym, i tu mogę powiedzieć, że
ry sukces Dolnoślązaków. Aż
sportowym sukcesem jest również motywacja jako nauczyciela wychowania
fizycznego dziewcząt Zespołu Szkół Nr 5, a wcześniej „Ceramika” do ciężkiej i
trzech z grona dziesięciu pięśfot. użyczone
wytężonej pracy, co owocowało między innymi świetnymi wynikami na arenie
ciarzy
pochodzi
bowiem
z
naBartłomiej
Nowak
miejskiej oraz wojewódzkiej w piłce nożnej szkół ponadpodstawowych.
Kto jest twoim idolem sportowym?
szego województwa. Oprócz
Moim największym idolem był Szymon Kołecki. „Kołek” zmagał się z bólami i
Krzpieta są to Oskar Jędrysiak
wieloma urazami kręgosłupa, na co jako fizjoterapeuta zwracałem szczególną
uwagę. Kołecki imponował mi silną wolą i ogromną ambicją, dzięki czemu był
(DKB Dzierżoniów) oraz Matew stanie odnieść olbrzymi sukces, a więc wywalczyć złoty medal Igrzysk Olimpijusz Urban (Bojan Boks Lubań).
skich. Dla mnie to dodatkowa satysfakcja, bo bardzo się interesowałem się podnoszeniem ciężarów.
Niestety, mimo ubiegłoroczDlaczego siatkówka i fizjoterapia?
nych, doskonałych wyników
Zawsze pociągała mnie medycyna, dlatego po szkole średniej zdecydowałem się
na AWF – chciałem w ten sposób połączyć pasję do sportu z atrakcyjną przyszłośna poziomie młodzieżowym
cią zawodową. Do siatkówki trafiłem za sprawą trenerów Janusza Ignaczaka oraz
oraz seniorskim w repreDarka Ratajczaka, a później trenera Fabiana Kurzawińskiego. Wspomniani szkoleniowcy budowali nowy zespół, nowy sztab i zapytali mnie czy nie chciałbym
zentacji pań próżno szukać
ich wspomóc jako fizjoterapeuta. Dla mnie była to duża przyjemność, gdyż jak
sióstr Angeliki i Kingi Mięgoć.
wspomniałem, zawsze chciałem być blisko sportu.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Choć nasze medalistki wzięły
Chciałbym jak najdłużej pozostać przy zespole Chełmca i wraz z chłopakami
udział w szerokim zgrupowaświętować w przyszłości awans do PlusLigi, co uważam za jak najbardziej realny
cel. Jeśli zaś chodzi o moje prywatne, choć również zawodowe cele, to planuję
niu kadry, to ostatecznie mirozwinąć gabinet w klinikę, aby stać się największym w regionie centrum wspiestrzostwa obejrzą na ekranie
rania sportowców po kontuzjach.
komputera.
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Chcą awansować

sport na zimno

Kacper Jesiołowski, II trener
zespołu.
Słowa trenera potwierdza
doskonale radząca sobie na
siatce Julia Rzeczycka.
- Dzięki całemu sztabowi
szkoleniowemu
jesteśmy
bardzo dobrą, silną i zgraną
drużyną. Atmosfera w klubie
jest wspaniała. Trenerzy znakomicie prowadzą treningi,
co przekłada się na wygrane
mecze. W środę zakończyłyśmy mikrocykl ciężkich
przygotowań do turnieju.
Jesteśmy przygotowane w
110% na 5 - setowe boje.
Obiecuję, że każda z nas będzie walczyć o każdy punkt
i każdą piłkę. Naszym celem
jest zajść jak najwyżej i dostać się do turnieju finałowego o 1 ligę. Przed meczami jestem skoncentrowana
i nastawiona do wygranej

jak wszystkie dziewczyny.
Bardzo się cieszę, że jestem
częścią tego wspaniałego
teamu. I mogę dołożyć swoją cegiełkę, aby osiągnąć
wspólnie upragniony awans.
Jestem dumna, że gram w
Chełmcu!
Bojowe nastroje i chęć
zwycięstwa nastrajają pozytywnie, ale żeby nie było tak
pięknie, to i nie obyło się bez
problemów.
- Kadrowo niestety nie
wszystko potoczyło się po
naszej myśli. Dwie nasze
podstawowe
zawodniczki
borykają się z problemami
zdrowotnymi i nie będą mogły zagrać w turnieju półfinałowym. Wierzę jednak, że
zmienniczki poradzą sobie

równie dobrze i w niedzielę
będziemy cieszyć się wspólnie z wymarzonego awansu
- dodał trener Jesiołowski.
Ze względu na problemy
zdrowotne w Tomaszowie
nie zagrają Karolina Olczyk
i Agata Olejniczak. Ich miejsce zajęły Aleksandra Machura i Julia Urbanowicz.
Siatkarki wałbrzyskiego
Chełmca w turnieju półfinałowym zagrają z:
09.04 | AZS AWF Warszawa (g. 16:00)
10.04 | Tomasovia Tomaszów Lubelski (g. 18:30)
11.04 | Wieżyca Stężyca
(g. 11:00).
JZ

Serce drużyny o półfinałach
Gra w półfinałach dla wielu wałbrzyskich siatkarek będzie dużym wydarzeniem. Na ten moment najlepszym osiągnięciem sportowym. Jak do tego podchodzą Aniołki Olczyka? Swoimi przemyśleniami podzieliła się z nami rozgrywająca
Chełmca, Oliwia Łuszyńska.

Za wami sezon zasadniczy, za który należą wam
się brawa. Gra w turnieju
w Tomaszowie Lubelskim
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Jakub
Zima

Najbliższy weekend będzie bardzo pracowity - także i
dla naszych siatkarek, które w Tomaszowie Lubelskim już
od 9 kwietnia rywalizować będą w półfinałowym turnieju o
awans do I ligi siatkówki kobiet. Gra na Lubelszczyźnie już
jest historycznym osiągnięciem klubu. Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca nie muszą też już nic udowadniać. Nie muszą, ale mogą. Czy sprawią nam wiosenny prezent?

- Do Tomaszowa Lubelskiego jedziemy po awans
do turnieju finałowego i z
takim właśnie nastawieniem
przygotowaliśmy się przez
ostatnie dwa tygodnie. Trenowaliśmy intensywnie, a
dziewczyny były pod dużym
obciążeniem.
Skupiliśmy
się przede wszystkim nad
dobrym
przygotowaniem
fizycznym, które będzie kluczowe, aby wytrzymać trudy
trzydniowego turnieju. Reszta pracy była skierowana na
dopracowanie kilku małych
elementów w taktyce zespołowej, które zdarzało się, że
szwankowały podczas rundy zasadniczej. Dziewczyny prezentują się obecnie
bardzo dobrze, co pokazały
również mecze kontrolne.
Jestem przekonany, że są gotowe na walkę o I ligę - mówi

SPORTOWY
WAŁBRZYCH

jest swoistego rodzaju
nagrodą. Kiedy jednak
dostaje się taką szansę,
każdy chce się zaprezentować najlepiej jak potrafi. Dużo trenowałyście
przed wyjazdem?
Przez ostatnie trzy tygodnie trenerzy bardzo
zadbali o naszą formę.
Przygotowania do turnieju dały nam popalić. Nie
raz, nie dwa przychodziliśmy na trening z zakwasami po poprzednim
dniu, ale wiemy, że
to zaprocentuje
i przyniesie
wiele
korzyści, kiedy
już przyjdzie
do poważnej
gry. Im więcej
potu na ćwiczeniach, tym
mniej krwi w
boju.
A jak się
czujecie men-

talnie? Czy trenerzy pracowali też nad tym elementem?
Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawione. Wiemy, że jesteśmy w formie
i możemy sporo zdziałać.
Na turnieju półfinałowym
chcemy się dobrze pokazać, zagrać najlepiej,
jak umiemy, ale przede
wszystkim cieszyć się
tymi chwilami. W końcu
nie zawsze zdarza się taka
szansa.
Część ekspertów uważa jednak, że jedziecie
się uczyć i na dziś to koniec waszych możliwości.
Zgadzasz się z tą opinią?
Nie znalazłyśmy się w
najlepszej ósemce Polski
przypadkiem, tak samo
jak inne zespoły, z którymi się zmierzymy. Jesteśmy świadome tego, że
dużą rolę będzie odgrywała dyspozycja w po-

szczególnych dniach oraz
wola walki, której mamy
pod dostatkiem.
Denerwujesz się?
Pierwszy raz będę grać
na takim poziomie, więc
jestem dość zestresowana. Ale jest to stres motywujący do działania. Na
pewno jestem też mocno
podekscytowana i ciekawa nowego doświadczenia. Szczerze mówiąc,
chciałabym już być na
miejscu i grać pierwszy
mecz. Nie mogę się doczekać.
[chwilę po zakończeniu rozmowy Oliwia Łuszyńska dodała jeszcze...]
Jeszcze tak od siebie,
obiecujemy, że będziemy
walczyć o każdą piłkę i
zaserwujemy niepowtarzalne emocje wszystkim
kibicom.
JZ

HEJT PARK
Nie lubię tego programu.
Zdecydowanie
bardziej
wolę LIVE PARK. Robią
świetną robotę na naszych
boiskach. Wystarczy obejrzeć mecz naszej Ekstraklasy, by zrozumieć o co chodzi. No ale wróćmy do tego
pierwszego parku. Naprawdę nie lubię. Budowanie
popularności na mówieniu
tego, co komu ślina na język
przyniesie...
To tak jak z Kubą Wojewódzkim i jego programem. Był,
ale się skończył. To samo
trafi pomysłodawców tego
czegoś, co widzimy i słyszymy od ludzi traktowanych
przez wielu, jako znawców
sportu, piłki nożnej przede
wszystkim. Oj, pojechałem
po bandzie, pisząc znawców.
Obserwując ich zachowanie,
dochodzę do wniosku, że to
jest zwyczajnie głupie. Nasuwa się więc pytanie, czy
nasze społeczeństwo też
jest głupie, że musi dostawać taką formę rozrywki?
Może jednak jestem głupi,
że do mnie to nie trafia.
Nie potrafię też zrozumieć,
co kierowało między innymi takich dziennikarzy jak
twórca Misji Futbol, którą
uwielbiali wszyscy. Dzisiaj
o tym samym ma traktować
Program Sportowy, który
stworzył Mateusz Borek.
Tylko bliżej mu do tegoż tak
bardzo
znienawidzonego
przeze mnie parku. Przestałem oglądać.
Przestałem, bo mam dość
oglądania głupich komentarzy, wypowiedzi zarówno
prowadzących, jak i gości
pokroju Wojciecha Kowalczyka, którzy mówią co im
ślina na język przyniesie.
Czasami jest to tak głupie,
że aż dochodzą mnie myśli,
że ten program celowo nastawia się na głupich gości.
Atmosfera w studio pozwala
im się nakręcić do tego stopnia, że śmieją się już wszyscy. Z głupoty. Tylko czyjej?
Gości czy tego co usłyszeli.
Nie chcę znać odpowiedzi.
Po prostu przestałem to
oglądać i lepiej się z tym
czuję.
JZ
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O awans z drugiego miejsca

www.30minut.pl

Biało-niebiescy ustawili się w uprzywilejowanej sytuacji w decydującej rozgrywce. Zarówno w ćwierćfinałach, jak i półfinałach będą mieli przewagę własnego parkietu. Trudniejszym, przy założeniu, że Górnik się tam znajdzie, wydaje się być wyzwanie w rywalizacji z Czarnymi Słupsk, którzy w obecnym sezonie wygrali rundę zasadniczą.

lei oznacza również, że w
przypadku remisu 2:2, decydujący mecz rozegrany
zostanie na wałbrzyskiej
ziemi.

Pierwszym przeciwnikiem wałbrzyskiej drużyny
będzie trudna, wymagająca ekipa z Opola. Według wszelkich prawideł
i wciąż obowiązującego
terminarza, pierwsze mecze play-off zaplanowane
zostały na 10 i 11 kwietnia. Co oznacza, że już w
tych dniach w hali Aqua
Zdrój zobaczymy w jakiej
dyspozycji są zawodnicy
obydwu zespołów. Jeśli

opolanie będą grać tak jak
choćby w ostatnim meczu przeciwko Górnikowi,
o awans wcale łatwo nie
będzie.
Mecze
ćwierćfinałowe zaplanowane zostały
w poniższy sposób. Gramy do trzech wygranych.
Przewaga parkietu daje
Górnikowi
możliwość
rozpoczęcia
rywalizacji
we własnej hali, co z ko-

- Opolanie grają swobodną koszykówkę, obwodowi nie mają problemu łamać pierwszą linię
obrony, dobrze penetrują,
mają także kilku strzelców. Nie jestem wróżką,
nie będę typował wyniku
tej serii. Jestem nauczony,
że spotkanie trzeba wygrać na boisku, podnieść
piłkę z parkietu, wywalczyć ją. Jeżeli podejdziemy do meczu skoncentrowani, o wynik powinniśmy
być spokojni – mówił były
kapitan Górnika, Rafał
Glapiński.

1 mecz|10.04| Górnik Trans.eu Wałbrzych –
Weegree AZS Politechnika
Opolska
2 mecz|11.04| Górnik Trans.eu Wałbrzych –
Weegree AZS Politechnika
Opolska
3 mecz|17.04| Weegree
AZS Politechnika Opolska
– Górnik Trans.eu Wałbrzych
4 mecz|18.04| Weegree
AZS Politechnika Opolska

– Górnik Trans.eu Wałbrzych
5 mecz|21.04| Górnik Trans.eu Wałbrzych –
Weegree AZS Politechnika
Opolska
Wygrany z tej pary
zmierzy się ze zwycięzcą
pojedynku WKK Wrocław
– Miasto Szkła Krosno.
JZ

Plan gier 1 rundy (seria
do 3 wygranych):

Biało-niebiescy wśród najlepszych
Podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego pokonali w ostatniej kolejce ligowej sezonu zasadniczego Dziki Warszawa i z drugiego miejsca awansują do
fazy play-off. Wygrana w stolicy była jedynie przysłowiową “kropką nad i” bardzo udanego rozdania.

Górnik wygrał zdecydowanie. Biało-niebiescy przeważali przez
większość
spotkania.
Byli bezapelacyjnie lepsi w pierwszej i drugiej
kwarcie, ale prawdziwy
popis gry dali w ostatnich 10 minutach. Doskonała postawa przyniosła też rezultat w
postaci wyniku (36:17
dla Górnika).
Dobry mecz zagrali Krzysztof Jakóbczyk

i Maciej Bojanowski.
Obaj rzucili dla wałbrzyskiej drużyny po
16 punktów. Wałbrzyscy zawodnicy zostali
docenieni przez własne
środowisko. W pierwszej piątce sezonu zasadniczego znalazł się
Krzysztof
Jakóbczyk,
który osiągnął średnią
17,2 punkty na mecz.
Warto zaznaczyć, że jest
to drugi wynik w stawce Suzuki 1 Ligi. Maciej

Bojanowski został też
zawodnikiem miesiąca.
Pozostali
koszykarze Górnika również
byli bardzo wysoko w
indywidualnych klasyfikacjach. Dwukrotnie
w gronie najlepszych
znalazł się Kamil Zywert. Charyzmatyczny
zawodnik z wynikiem
5,4 asysty zajął 5. miejsce w rankingu, czwarte
zaś wśród przechwytujących. W dwóch kate-

goriach uplasował się
również Damian Cechniak. Wałbrzyski środkowy znalazł się na 2.

miejscu wśród blokujących oraz na piątym w
klasyfikacji zbiórek.
JZ
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Słowo na piątek

PAWEŁ SZPUR

Sto – nie będzie żadnym
wielkim odkryciem, jeżeli napiszę, że liczba sto jest liczbą
naturalną następującą po 99
i poprzedzającą 101. Z historii
pamiętamy „sto dni Napoleona” od jego powrotu z Elby
do powtórnej abdykacji. Często podsumowujemy sto dni
nowo zaprzysiężonego rządu.
To właśnie pierwszych sto dni
daje niejako przykład zmian,
jakie wprowadza nowa władza. Ale przejdźmy do rzeczy.
To wydanie Tygodnika 30 minut, które teraz czytacie jest
moim setnym wydaniem, a
jednocześnie mija dwa lata od
kiedy pełnię funkcję redaktora
naczelnego. Dokładnie dwa
lata temu „dałem się” rzucić na
głęboką wodę, nie pracując
wcześniej w żadnym periodyku
tylko prowadząc cykl wywiadów Studio Espresso. Miałem
chęć i pomysły, a także dozę
zaufania ze strony wydawcy. To
jednak nie wystarcza. W każdej
firmie, a w szczególności w mediach, potrzebny jest zespół.
To musi być zespół, w którym
każdy może zagrać doskonale na tej samej pozycji. Zespół
pracuje na rozwój, a rozwój to
zmiany. Jeśli pobierzecie na
stronie www.30minut.pl w zakładce e-gazeta wydanie 739,
to zobaczycie jak zaczynaliśmy
dwa lata temu wprowadzać
zmiany. Zmiany nie polegają
tylko i wyłącznie na wielkości czcionek, sposobie pisania
LID-u, a także grafice. Zawsze
uważam i będę uważał, że gazetę tworzą ludzie. Nie wystarczy jeden czy dwóch redaktorów, by na odpowiedniej ilości
stron „wyskrobać” odpowiednią liczbę znaków. To autorskie
teksty, które możecie przeczytać oprócz informacji budują
w Was opinię i interakcje. Albo
się z kimś zgadzacie, albo macie własne zdanie. To pozwala
wyrobić opinię i dać do myślenia. Dlatego dziękuję całemu
zespołowi i współpracującym
autorom kolumn za to, że
wspólnie tworzymy nie bezduszny periodyk informacyjny,
ale pewną integralną część regionalnego społeczeństwa.
P.S.
Zerknijcie na www.30minut.pl
- tam też zaszły zmiany!
Redaktor Naczelny

Wydarzenia 9

Od 19 lat razem z Wami...

Masz psa? Uważaj zmiana przepisów!
Od 250 złotych do 500
złotych może kosztować
właściciela spacer ze swoim
psem. Dotyczy to przypadku niespełnienia nałożonych zobowiązań w nowych
przepisach.
Uwaga! Ważna informacja nowe przepisy zaczną obowiązywać od soboty, a dokładniej
od 10 kwietnia. Zgodnie z rozporządzeniem z 26 marca 2021
roku zostanie zaostrzone prawo
względem właścicieli czworo-

nogów. Uwaga - karze podlegać
będą opiekunowie psów, które
biegają bez smyczy w miejscu
publicznym. Grozi za to mandat
250 złotych. Ważne jest słowo
„opiekunowie” - jest ono kluczowe, bo mandat grozi nie tylko
właścicielowi czworonoga, ale
również temu, kto faktycznie
sprawuje nad nim opiekę. Dotkliwe kary grożą też za brak kagańca i smyczy podczas przewożenia
zwierzęcia publicznymi środkami transportu. Warto zwrócić

uwagę na fakt, że kary będą w sytuacjach, gdy pies jest trzymany
na nieogrodzonej posesji, a nie
ma smyczy czy kagańca.
Bardziej dotkliwe będą kary
w przypadku, kiedy pies jest rasy
uznawanej za agresywną. Dotyczy to także psów ras, które nie
zostały wpisane na listę ras niebezpiecznych, ale mają one agresywne usposobienie. Tu eksperci
wymieniają głównie amstaffa czy
dobermana.
PAS

Budżet Obywatelski w Boguszowie-Gorcach
Trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego w
Boguszowie-Gorcach. Od
22 marca do 6 kwietnia
można było zgłaszać propozycje projektów. Teraz czas
na ich weryfikację, która
potrwa do 22 kwietnia.
- Budżet obywatelski to przede wszystkim finansowanie
potrzeb najbliższych mieszkańcom. To oni zdecydują, jakie lokalne inicjatywy zostaną zrealizowane - komentuje Krzysztof
Kumorek, pełniący funkcję Burmistrza Boguszowa-Gorc. Plac
zabaw, siłownia zewnętrzna, a

może doposażenie OSP? Do dyspozycji jest 160 tysięcy złotych,
w podziale na poszczególne
dzielnice miasta. I tak: 60.000 zł
przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy
Boguszów (razem z Krakowskim
Osiedlem), 42.400 zł przeznacza
się na projekty zlokalizowane na
terenie dzielnicy Gorce, 3. 33.600
zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy
Kuźnice Świdnickie oraz 24.000
zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie dzielnicy
Stary Lesieniec. Autorzy projektów, które nie przeszły weryfi-

kacji mają możliwość odwołać
się w terminie od 23 kwietnia do
12 maja. Z kolei publikacja ostatecznej listy zweryfikowanych
projektów, które będą poddane pod głosowanie, informacja
o miejscach wyznaczonych do
głosowania oraz pełne opisy
projektów nastąpi do 14 maja.
Głosowanie na zakwalifikowane
projekty odbędzie się pomiędzy
20 maja a 7 czerwca. Ogłoszenie
wyników konsultacji w sprawie
Budżetu Obywatelskiego nastąpi do 11 czerwca 2021 roku.
PAS

Pomóżmy Agnieszce
Żadna chwila, żaden moment nie jest dobry na taką
diagnozę, to nie czas na taką
walkę! Ale czy kiedykolwiek
pojawiłaby się dobra pora,
by usłyszeć, że chorujesz na
śmiertelną chorobę? Że zaczynasz walkę o życie i nie
wiadomo, czy wygrasz?
U 35-letniej Agnieszki Olenkiewicz zdiagnozowano guza
prawego oczodołu. - Przede mną
niewyobrażalnie ciężka droga i
wojna z rakiem. Twoje wsparcie
da mi nadzieję! Dlatego, bardzo
proszę o pomoc! Mam na imię
Agnieszka i mam 35 lat - czytamy w apelu młodej mamy. W
ostatnim czasie mocno pogorszył się jej wzrok i udała się na

rutynową kontrolę do okulisty.
Po dokładnym badaniu, dostała
pilne skierowanie do szpitala. Po
badaniu tomografem, a następnie rezonansem lekarze potwierdzili - spełnił się zły sen i najgorszy z możliwych scenariuszy
- NOWOTWÓR. Jej dramatyczna
walka z rakiem rozpoczęła się
kilka miesięcy temu i właśnie
trwa. Stawką jest wzrok, zdrowie
i najcenniejsze - życie. Diagnoza
wywróciła jej świat, dosłownie
do góry nogami, ciężko było jej
pogodzić się z tą informacją. Już
nic nie jest takie jak dawniej. Niebawem może stracić wzrok i nie
wiadomo jak dalej guz będzie się
rozwijał. W Agnieszki przypadku
leczenie nie jest refundowane,
lekarze proponują jedynie ra-

dioterapię, która niszczy wzrok
całkowicie, nie usunie guza, ale
możliwe, że go zatrzyma.
Tylko jeden lekarz zdecydował się na operację, która jest
bardzo kosztowna. Zabieg polega na wykonaniu resekcji guza
przy zachowaniu nerwu wzrokowego. Operacja będzie dopiero
początkiem czasochłonnej walki, zostanie jeszcze chemioterapia, konsultacje i profilaktyka.
- Muszę być silna i staram
się teraz cieszyć każdą możliwą
chwilą z córeczkami, mężem i
całą rodzinną, którzy są dla mnie
ogromnym wsparciem, nie poddam się! Dlatego proszę o małą
pomoc, najmniejszy gest. Wierzę, że uda mi się pokonać chorobę. Wygrać tę nierówną walkę!
- apeluje Agnieszka. Udało się
zebrać ponad 24 tysięcy złotych,
brakuje około 39 tysięcy. Możesz
pomóc Agnieszce, wpłacając na
operację poprzez portal zbiórkowy siepomaga.pl
Kliknij w link i wpłać!

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Tak sobie myślę, z perspektywy coraz bardziej bezpiecznej,
że miniony miesiąc spędzony w
objęciach covida, przypominał
rozprawę filozoficzną, porównywalną z tą autorstwa profesor Brach-Czainy, którą marzec
bezpowrotnie nam odebrał.
Covid wypełnił wszystkie
szczeliny istnienia, zalał je półprzezroczystą materią, przez
którą nawet w największych
ciemnościach przebija się
światło. Dawne bolączki znikają jedna po drugiej. Głęboko w
noc rozmyślam, jak przekuć to
błogosławieństwo w stan permanentny, bojąc się, że kiedyś
ta nowa chemia mózgu wyczerpie się niczym cudowne źródełko. Bo jak tu nie uzależnić się od
nowego porządku, w którym
pani ze śmietnikiem wysypującym się z jej pokrzywionej głowy za każdym razem, kiedy tylko otworzy usta, nagle milknie,
osadza się tym swoim cuchnącym brudem gdzieś daleko, ale
już poza tobą, przysycha jak
błoto, aby w końcu rozkruszyć
się i bezpowrotnie zniknąć?
Nie wiem, dlaczego nikt
nie trąbi o tych wspaniałych
skutkach pobocznych covida,
uczącym od nowa, że miejscem
śmieci jest śmietnik, ten historii
też.
Nowy porządek uwypukla na powrót ludzkie iskierki.
Błyszczą się, jak wtedy, kiedy
ulubiona fryzjerka patrząc na
twoją posiwiałą głowę udaje,
że wcale nie jest tak źle, a kiedy
wasz wzrok spotyka się w tafli
lustra, puszcza do ciebie oko
mówiąc, że światło w salonie
mają beznadziejne. I wtedy, kiedy twój ulubiony pan, u którego kupujesz rajstopy od 20 lat,
upewnia się z szarmancko, czy
jesteś eseczką czy emeczką, tak
na metr siedemdziesiąt pięć,
choć oboje wiecie, że eseczką w
kategorii rajstop to ostatni raz
byłaś raczej w przedszkolu, epizody z emeczką dawno masz
już za sobą, a do 1,75 brakuje
Ci z dobrych 8 centymetrów i
przyszłego życia. Daj pan eleczkę, odpowiadasz i oboje jak zawsze wybuchacie śmiechem. To
się na powrót zauważa po covidzie. Tak trzeba żyć.
Tymczasem kwiecień kruszy
się zawadiacko a to gradem, a
to śniegiem. Świergoli na potęgę okolicznym ptactwem.
Nic nie brzmi tak dobrze, jak te
poranne trele. Już lubię tego
nowo przybyłego jegomościa.

10 Kultura / Uroda
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MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Kosmetyk naturalny
czy syntetyczny?
Kosmetyki naturalne w
ostatnim czasie cieszą się
dużą popularnością. Większość osób uważa, że są bezpieczniejsze od syntetycznych. Czy mają rację?
Poziom
bezpieczeństwa
kosmetyku nie ma nic wspólnego z tym czy jest to produkt
syntetyczny czy naturalny. Zarówno jeden jak i drugi podlega tym samym normom oraz
badaniom, dzięki którym zostaje dopuszczony do sprzedaży. Dlatego mitem jest, że
kosmetyk naturalny jest bezpieczniejszy od syntetycznego.
A czy kosmetyk naturalny
jest lepszy od syntetycznego? Nie można oceniać ich w
kategorii lepszy czy gorszy.
Wszystko zależy od tego, jaki
jest w nim składnik aktywny
i jak działa na skórę. Jest to
oceniane i deklarowane przez
producenta. Skóra każdego z
nas ma inne potrzeby, dlatego
dla jednej osoby dany kosmetyk będzie odpowiedni, dla
innej nie. Warto też zaznaczyć,
że kosmetyk naturalny, który
pozyskiwany jest z surowców
roślinnych zawiera w sobie
wiele różnych związków, które mogą wywoływać reakcje
alergiczne. Kosmetyki syntetyczne natomiast posiadają
składniki, które zostały dobrze
poznane i przebadane, dzięki
temu wywołują mniej reakcji
niepożądanych.
Podsumowując, kosmetyki naturalne nie są w żadnym
względzie bezpieczniejsze i
skuteczniejsze od tych syntetycznych. Naturalność jest
niewątpliwie pewnego rodzaju trendem współczesnego
świata, przez co producenci
decydują się częściej na ich
produkcję. Naturalny czy syntetyczny, zgodnie z wymogami prawa podlega tym samym
rygorom i ocenie bezpieczeństwa. Dlatego bez obaw możemy stosować jeden i drugi.
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Zadbaj o skórę rąk
Na skutek wzmożonego stosowania środków dezynfekujących i myjących skóra naszych
rąk narażona jest na wysuszenie
bądź - co gorsza - na egzemę.
Warto zatem dobrać odpowiedni krem pielęgnacyjno-odżywczy, który poprawi odporność
immunologiczną dłoni i zasili ich
florę bakteryjną. My polecamy
preparaty prebiotyczne, mające

w swym składzie również ceramidy. Dzięki nim zapewnimy sobie nawilżenie, zapobiegniemy
odwodnieniu i uszkodzeniu delikatnego naskórka. Aby efekty
były jeszcze bardziej widoczne,
możemy również zastosować
maskę do rąk z tej samej linii.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Depilacja i co dalej?
Skóra po zabiegu depilacji zarówno mechanicznej, jak i woskiem - wymaga właściwej pielęgnacji. Warto zatem stosować
łagodząco-chłodzące żele, balsamy czy kremy z aloesem, gliceryną, zieloną herbatą, mocznikiem,
mentolem, alantoiną, proteinami pszenicy. Przeciwdziałają one
powstawaniu zapalenia mieszków włosowych, wykazują działanie antyseptyczne i wspomagają gojenie mikrouszkodzeń.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Paznokcie pod lupą
Jeśli borykacie się z problemem zniszczonych paznokci,
zachęcamy was do sięgnięcia
po produkty zawierające olejek
z drzewa herbacianego, proteiny jedwabiu i ekstrakty z liści
oregano. Substancje te mają
właściwości przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne. Dobrze jest, gdy
preparat wzbogacony został także o olej tamanu. Dzięki niemu
bowiem zregenerujemy, wzmocnimy i wygładzimy płytkę, a także odżywimy i nawilżymy skórki.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Kwas szikimowy

Jego nazwa wywodzi się z
języka japońskiego i wiąże się
z anyżkiem gwiaździstym (Shikimi). W porównaniu do innych
kwasów, ten nie podrażnia i nie
wywołuje zaczerwienień, dlatego też idealnie nadaje się dla
osób z cerą wrażliwą i problematyczną. Produkty na bazie tej
substancji rewelacyjnie radzą
sobie z niwelowaniem blizn potrądzikowych i wygładzaniem.
Wykazują także działanie antybakteryjne i antygrzybiczne, odblokowują pory, hamują rozwój
zaskórników i stanów zapalnych,
zatrzymują wodę, przez co skóra
się nie wysusza.
Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Opadł już kurz świąteczny,
zrobił miejsce przerażeniu
wśród tych śmiałków, którzy
mieli dziś odwagę wstąpić na
wagę i ujrzeć serniczki zmieniające się w puchatą liczbę,
odkładające się luźno tu i ówdzie, ponad paskiem.

Tak samo opada kurz po
śmierci Krzysztofa Krawczyka, niezaprzeczalnie ikony
polskiej muzyki pod każdym
względem, ile by się nie natrząsać, oglądając memy.

Skrolowanie mediów społecznościowych stało się,
chwilę po tej wiadomości,
ciężką pracą, bo wiadomo:
każdy tęskni i jednak wielki to
artysta był i znało się go osobiście, co widać na załączonym zdjęciu.

Mechanizm tradycyjnego
doceniania po śmierci, bo artyście rzeczywiście w tym momencie robi to wielką różnicę,
nie zadziałał jednak prawidłowo. Tydzień temu, na kilka
dni przed śmiercią, trubadur
otrzymał Fryderyka za całokształt.

I poszedł. Jak gdyby to
oznaczało, że ma już wszystko
i nie ma już po co grać w życie.

Jaki w tym kontekst wałbrzyski, bo o kulturze w Wałbrzychu przecież to rubryka?

O tym opowieści snuć
mogą dawni pracownicy hotelu Sudety. O nim i innych
wielkich.
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DREWNO
OPAŁOWE,
KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA
Tel. 502-686-045
z dowozem do klienta

PRACA
Firma Serene zatrudni pracowników do opieki osób starszych
w Polsce i w Niemczech. Kontakt
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl
Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany.
Również osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. 734 108 163

NIERUCHOMOŚCI
Piaskowa Góra 27m2, mieszkanie
słoneczne, pokój, jasna kuchnia,
przedpokój, łazienka + WC, balkon 5m2, piwnica. Mieszkanie na
4 piętrze z windą. Centrum Piaskowej Góry. Cena: 120 000 zł,
mieszkanie po remoncie. W opcji
możliwy garaż. Tel. 603 115 394 po
17:00.
USŁUGI
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE
KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
Remonty łazienek, układanie glazury, instalacje gazowe, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

Jeśli Twoje okna
PCV mają 5 lat,
wymień w nich
uszczelki na nowe.

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

TANIO!
Tel. 74 843 22 84,
605 430 006

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

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

Naprawa TELEWIZORÓW LCD
i innych, również w domu klienta.
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH
APARATÓW
CYFROWYCH
Rok gwarancji na usługę. Czynne
od 9 - 17 w sobotę do 13 793-1010-22 lub 74-660-38-43
PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT KAS PANCERNYCH;
PRACE PORZĄDKOWE. TEL.
74 841 66 66; 502 308 696
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130
Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Armii Krajowej
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790
26 04 51

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

Remonty mieszkań pod klucz,
centralne ogrzewanie, elektryka,
kafelki, gładzie na mokro, remonty łazienek. Tel. 513 022 801
Usługi budowlane, malowanie,
tynkowanie, panele, płytkowanie,
łazienki itp.Tel.666 201 604.

KUPIĘ
Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła kolorowego i inne.
Tel: 500834769

Takie ogłoszenie
W RAMCE
możesz mieć już

399 zł *

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