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Wielkie RETRO derby!

Kochane dzieci, drodzy uczniowie!

Głowa nie jest od parady
i służyć ci musi dalej.

Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali!

Płynie w rzece woda,
chłodna, bystra, czysta.

Tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane
gdy zobaczysz w borze,
nie zrywaj! nie zjadaj!
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie.
Jaka rada stąd wynika?

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 i rozpoczęcia wakacji Redakcja Tygodnika "30 minut" życzy 
wszystkim słońca, uśmiechu na twarzy, przygód, dobrej zabawy i zdrowia!

A przy okazji dedykujemy wam wierszyk Wiery Badalskiej pt. „Wakacyjne rady”.
Dbajcie o siebie podczas wypoczynku!

Zespół Redakcyjny „30 minut”

Czas na wielkie piłkarskie wi-
dowisko. Już w sobotę 26 czerw-
ca o godzinie 15:00 na stadionie 
Gwarka w dzielnicy Podgórze 
zmierzą się CZARNI LWÓW z Wał-
brzycha kontra LECHJA LWÓW z 
Dzierżoniowa. To wspaniałe pił-
karskie historyczne widowisko, 
którego nie możecie przegapić!

Retro Liga jest ogólnopolskim sto-
warzyszeniem sportowo-historycz-
nym skupiającym zespoły odtwarzają-
ce polskie kluby sportowe działające 
w II RP i nieistniejące po 1939 roku. 
Głównym założeniem tego projek-
tu jest wskrzeszenie rozgrywek piłki 
nożnej opartych na przedwojennych 
przepisach, strojach i klimacie. - Gra-
my w prawdziwych butach z tamtej 

epoki ręcznie szytych, a także strojach 
– tłumaczy zawodnik Czarni Lwów Da-
riusz Kalisz, który jest gościem Studio 
Espresso. Rozgrywki ogólnopolskiej 
Retro Ligi zainaugurowano w 2019 
roku. Wówczas pierwszym Mistrzem 
Polski została drużyna Lechji Lwów z 
Dzierżoniowa. Natomiast w 2021 roku 
do rywalizacji przystąpiło osiem ze-
społów. Retro piłkarskie derby będą 
połączone z piknikiem, nie może Was 
tam zabraknąć!

PAS
Fot. Dariusz Kalisz

rozmowa str. 6

Studio EspressoStudio Espresso
z Dariuszem Kaliszemz Dariuszem Kaliszem
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z Bartłomiejem Madziara 
kierowcą rajdowym i wyścigowym
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PIĄTEK

Imieniny:
Pawła, Beaty, Piotra

Dzień Ratownika WOPR

CZERWIEC

29
WTOREK

Imieniny:
Prospera, Łucjii

Światowy Dzień Smerfa

 Imieniny:
Pawła, Jana

Dzień Szwagra

CZERWIEC

30
ŚRODA

LIPIEC

1
CZWARTEK

,,Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości”.
Paulo Coelho, Alchemik

CZERWIEC

26
SOBOTA Imieniny:

Lucyny, Emilii, Władysławy

Dzień Asteroid

Imieniny:
Mariana, Ottona, Haliny

Dzień Psa

Imieniny:
Marii, Władysława

Święto Marynarki Wojennej

CZERWIEC

27
NIEDZIELA

12:00-16:00 Rozpoczęcie wakacji z Lokomotywą 
Tuwima - Rodzinna zabawa (Muzeum Kolejnictwa 
na Śląsku).
19:00 Spektakl ,,RZYWOT część pierwsza: rozpada-
jąca się biografia” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
20:00-22:00 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne Zwiedzanie- Noc Świętojańska- 
edycja dla dorosłych (Zamek Książ Wałbrzych).

15:00 Świętojański EKOPIKNIK (Park Centralny 
Świdnica).
19:00 Premiera ,,RZYWOT część pierwsza: rozpada-
jąca się biografia” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
19:00 Koncert Symfoniczny: Zakończenie 43 se-
zonu artystycznego (Filharmonia Sudecka Wał-
brzych).
20:30-22:00 Nocne Zwiedzanie- Noc Świętojańska-
-edycja dla rodzin z dziećmi (Zamek Książ Wał-
brzych).

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-17:00 Wystawa Grupy Kontrast (Stara Kopal-
nia Wałbrzych).
19:00 (Z)DOLNY ŚLĄSK-KONCERT - Dzierżoniów

9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
18:00-20:00 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby 
Michała Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA).
20:00 Dni Młodego Teatru (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).

10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:00-16:00 Rozpoczęcie wakacji z Lokomotywą 
Tuwima - Rodzinna zabawa (Muzeum Kolejnictwa 
na Śląsku).
12:30 Spektakl ,,Tajemniczy Ogród” (Teatr Lalki i 
Aktora Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,RZYWOT część pierwsza: rozpada-
jąca się biografia” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
18:00 Koncert Edyty Geppert (Filharmonia Sude-
cka w Wałbrzychu).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
19OC 21OC 23OC 25OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Ireneusza, Leona

Narodowy Dzień Pamięci 
Poznańskiego Czerwca 1956

CZERWIEC
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PONIEDZIAŁEK
9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-17:00 Wystawa Grupy Kontrast (Stara Kopal-
nia Wałbrzych).
12:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

Jak wyglądał twój ostatni 
sezon w Wyścigach Samo-
chodowych na Mistrzostwach 
Polski? W jakiej klasie starto-
wałeś i z jakim rezultatem?

Ostatnio sezon był bardzo  
trudny ze względu na Covid. 
Zdecydowałem się na starty 
samochodem otwartym (for-
muła), Radical Sr8 generującym 
moc 430 km przy wadze 700 
kg. To bardzo szybkie auto roz-
pędzające się do 100 om/h w 
3s. Niestety mieliśmy ogromne 
problemy z awaryjnością sprzę-
tu, dlatego sezon 2020 jest do 
zapomnienia. 

Media branżowe podają, 
że z wyścigów płaskich prze-
chodzisz na rajdy. Skąd taka 
zmiana?

Zmieniam dyscyplinę w tym 
sezonie, ale na wyścigi górskie, 
w których nasz rodzinny team 
Madziara Motorsport planuje 
wystawić 2 samochody w ca-
łym sezonie Górskich Samo-
chodowych Mistrzostw Polski. 
W GSMP ściga się z sukcesami 
mój tato (Subaru Impreza) i pla-
nuje w tym roku bronić tytułu 
Mistrza Polski. Po kolejnym se-
zonie na torze potrzebowałem 
też nowych wyzwań, dlatego 
postanowiłem dołączyć do taty. 
Rajdy, o których wspomnia-
łeś, traktuję jako bardzo dobry 
trening. Także plan na 2021 to 
GSMP.

Do tej pory siedziałeś za 
kierownicą Subaru Imprezy, 
BMW E90 i wspomnianego 
Radicala. Natomiast w tym 
roku zasiadasz  za kierownicą 
BMW E36 M3. Dlaczego taka 
zmiana?

Cała moja kariera wyścigowa 
jest związana z BMW, dlatego 
przy wyborze samochodu do 
wyścigów górskich tył napęd 
był preferowany. BMW e36 to 
lekki pojazd z bardzo moc-
nym silnikiem. Obecnie pojazd 
generuje moc 380 km, waży 
1120 kg i posiada sekwencyjną 

skrzynię biegów. Jest bardzo 
konkurencyjne w klasie samo-
chodów napędzanych na tylną 
oś. W tym sezonie wygrałem 
wszystkie wyścigi i prowadzę w 
klasyfikacji Rwd oraz klasie 2b 
Mistrzostw Polski.

Niebawem przed tobą Wy-
ścig Górski Czarna Góra 2021. 
Gdzie odbędzie się start i jak 
przygotowujesz się do niego?

Czekam na ten start od po-
czątku sezonu, bo to jedyny 
wyścig odbywający się na Dol-
nym Śląsku. Zawody rozgrywa-
ne są w Siennej obok Stronia 
Śląskiego. Zaledwie 80 km od 
Wałbrzycha, więc na pewno od-
wiedzi mnie sporo znajomych. 
Na większość zawodów jeździ-
my 600 km. Zapraszam oczy-
wiście kibiców do śledzenia 
moich startów na żywo lub w 
social mediach Instagram Bar-
tlomiej_madziara i FB Madziara 
Motorsport.

Przygotowuję się standar-
dowo, oglądając onboardy z 
poprzednich lat, analizując tra-
sę, wizualizując sobie tor jazdy. 
Robię to wyjątkowo podczas 
wakacji w Chorwacji. 

Co poradzisz kierowcom 
szykującym się na wakacyjny 
wyjazd?

Sprawdzenie wszystkich 
płynów eksploatacyjnych, zerk-
nięcie czy nie ma pod autem 
jakiś wycieków. Stan ogumie-
nia. Ustawienie odpowiednio 
wyższych ciśnień w oponach, 
ponieważ będziemy jechali za-
ładowanym samochodem, za-
pewne w kilka osób.Należy też 
pamiętać o odpowiednim za-
bezpieczeniu bagażu i niewoże-
niu niczego w miarę możliwości 
na tylnej półce. Przy awaryjnym 
hamowaniu rzeczy tam się znaj-
dujące lecą jak pocisk. 

Pozdrawiam - Bartek Madziara
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur

REKLAMA R0283/21



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Na Dolnym Śląsku rusza projekt profilaktyki raka płuca

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc dołączyło do 
Ogólnopolskiego Progra-
mu Wczesnego Wykrywa-
nia Raka Płuca. Badania 
wykonywane metodą 
niskodawkowej tomogra-
fii komputerowej mają 
poprawić świadomość 
dotyczącą tego schorze-
nia, polepszyć jego wy-
krywalność na wczesnym 
etapie rozwoju, a także 
zwiększyć zasób kadry 
medycznej przeszkolonej 
w diagnostyce i leczeniu 
tej choroby.

Program wykrywania raka 
płuca realizowany jest w całym 
kraju, który został w tym celu 
podzielony na 6 makroregio-
nów. W każdym z nich wybrano 
podmiot realizujący badania, 
a te finansowane będą w 85% 
z funduszy unijnych i 15% z bu-
dżetu państwa. 

- Zależy nam, aby choroby no-
wotworowe były wykrywane na 
możliwie najwcześniejszym eta-
pie, ponieważ znacznie zwiększa 
to szanse na wyleczenie pacjenta. 
Jednocześnie umożliwiamy Dol-
noślązakom dostęp do nowoczes-
nej diagnostyki. Gorąco zachęcam 
do uczestnictwa w programie 
badań profilaktycznych – mówi 
Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
z Bezpartyjnych i Samorzą-
dowców. 

Dolnośląskie Centrum Cho-
rób Płuc we Wrocławiu jest part-
nerem w konsorcjum, które rea-
lizuje program w makroregionie 
śląskim obejmującym woje-
wództwa: dolnośląskie, śląskie 
i opolskie. Pozostali uczestnicy 
konsorcjum to Śląski Uniwer-
sytet Medyczny, Uniwersytecki 
Szpital Kliniczny w Opolu oraz 

Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny nr 1 w Zabrzu. W sumie 
konsorcjum dysponuje budże-
tem sięgającym niemal 4 miliony 
złotych, a projekt będzie realizo-
wany do maja 2023 roku. 

- Badania niskodawkowym to-
mografem komputerowym to ko-
lejne działania w zakresie prewen-
cji nowotworowej podejmowane 
przez marszałkowskie jednostki. 
W tym projekcie łączymy siły Dol-
nośląskiego Centrum Chorób Płuc 
z Dolnośląskim Centrum Onkolo-
gii. Chcemy się skoncentrować na 
niezwykle niebezpiecznym raku 
płuca. U większości pacjentów ob-
jawy raka płuca pojawiają się gdy 
choroba jest silnie zaawansowa-
na, co powoduje, że rak jest trudny 
do leczenia – wyjaśnia Marcin 
Krzyżanowski, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
z Prawa i Sprawiedliwości. 

W ramach swoich zadań Dol-
nośląskie Centrum Chorób Płuc 
ma możliwość pozyskania około 
1000 pacjentów i przeprowa-
dzenia 2370 badań tomografem 
komputerowym. Osobami do 
których skierowany jest projekt 
są:

 • Osoby w wieku 55-74 
lat z konsumpcją tytoniu więk-
szą lub równą 20 paczkolat, 
z okresem abstynencji tytonio-
wej nie dłuższym niż 15 lat,

 • Osoby w wieku 50-74 
lat z konsumpcją tytoniu większą 
lub równą 20 paczkolat, z okre-
sem abstynencji tytoniowej nie 
dłuższym niż 15 lat, u których 
stwierdza się jeden z czynników 
ryzyka

- ekspozycja zawodowa na 
krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, 
kadm, azbest, związki arsenu, 
spaliny silników diesla, dym ze 
spalania węgla kamiennego, sa-
dza, 

- ekspozycja na radom,
- indywidualna historia za-

chorowania na raka, przebyty 
rak płuca, w wywiadzie chłoniak, 
rak głowy i szyi lub raki zależne 
od palenia tytoniu,

- historia chorób płuc: prze-
wlekła oburacyjna choroba płuc 
(POChP) lub włóknienie płuc 
(IPF).

Ścieżka pacjenta w programie 
profilaktyki raka płuca obejmuje 
III etapy:

 I. Wizyta kwalifika-
cyjna – koordynator programu 
na podstawie ankiet i wywia-
du z pacjentem dokonuje jego 
kwalifikacji do wykonania bada-
nia, objaśnia potencjalne dalsze 
ścieżki postępowania w przy-
padku wykrycia zmian nowo-
tworowych lub ich braku.

Etap ten ma również charak-
ter edukacyjny, koordynator jako 
osoba przeszkolona w poradni-
ctwie antytytoniowym przed-

stawi uczestnikowi możliwości 
pozbycia się nałogu i sposoby 
walki z nałogiem.

 II. Wizyta - badanie 
NDTK - wykonywane jest ba-
danie niskodawkowej tomo-
grafii komputerowej z opisem 
wszystkich zmian stwierdzanych 
w płucach, śródpiersiu, sercu, 
naczyniach wieńcowych, ścianie 
klatki piersiowej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem guzków 
płuca jako zmian mogących od-
powiadać wczesnemu rakowi 
płuca.

 III. Wizyta wyniko-
wa - podczas tej wizyty lekarz 
pulmonolog lub torakochirurg 
objaśnia pacjentowi wynik jego 
badania, charakterystykę wykry-
tych zmian. Planuje i przedsta-
wia dalszą ścieżkę postępowania 
pacjenta, możliwych zabiegów 
inwazyjnych, a także dodatko-
wego badania NDTK po upły-
wie 6-ciu lub 3-ch miesięcy. Ze 
względu na szeroki zasięg bada-
nia i możliwości wykrycia zmian 
innych niż nowotworowe, lekarz 
w trakcie wizyty wynikowej in-
formuje również o koniecznych 
konsultacjach z innymi specjali-
stami np. kardiolog, chirurg na-
czyniowy, endokrynolog.

Po wykonaniu wszystkich 
trzech etapów pacjent wraca na 
początek swojej ścieżki po upły-
wie czasu wskazanego przez le-
karza na wizycie wynikowej albo 
ponownie wykonuje badanie 
NDTK i przechodzi pełną ścież-
kę. Jeśli ze względu na wielkość 
i charakter zmian wykrytych 
w badaniu został skierowany do 
diagnostyki i zabiegu operacyj-
nego, nie wraca już na ścieżkę 
badań przesiewowych.

- Dzięki nowoczesnej techno-
logii pozwalającej na wczesne 
wykrywania raka płuc, wiele osób 
będzie mogło zacząć profilaktykę 
już na początkowym etapie cho-
roby. Rak płuc to jeden z najczęś-
ciej wykrywanych nowotworów 
– jako Zarząd Województwa chce-
my zwiększyć świadomość ludzi 
na jego temat oraz maksymalnie 
zniwelować wszelkie ryzyko zwią-
zane z tą chorobą – mówi Grze-
gorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
z Prawa i Sprawiedliwości. 

Każdego roku w regionie 
odnotowuje się około 2 tys. no-
wych przypadków raka płuca, 
a w Polsce to ok. 23 tys. Z da-
nych zebranych i analizowanych 
przez Dolnośląskie Centrum 
Onkologii wynika, że na terenie 
Dolnego Śląska wśród nowo-
tworów występujących u męż-
czyzn rak płuca dotyka aż 17,5% 
osób, a wśród kobiet - 10,4%.

- Badania przesiewowe raka 
płuca zapewniają pacjentom 
kompleksowość opieki i ciągłość 
nadzoru w przypadku wykrycia 
zmian nowotworowych, co zwięk-
sza wykrywalność nowotworów 
we wczesnym stadium zaawanso-
wania, dając większe możliwości 
diagnostyczne i terapeutyczne, 
a co za tym idzie większe szanse 
na zdrowie społeczeństwa – pod-
sumowuje Ireneusz Pawlak, 
torakochirurg, onkolog, Dy-
rektor Medyczny Dolnoślą-
skiego Centrum Onkologii.

Rejestracja dostępna jest 
w dni robocze w godzinach 
8.00-15.00, a numer, na który 
należy zadzwonić aby umówić 
się na wizytę kwalifikacyjną to 
71 726 25 25 .

Dzięki szerokiemu zasięgowi badania tomografem komputerowym, podczas jednej wizyty moż-Dzięki szerokiemu zasięgowi badania tomografem komputerowym, podczas jednej wizyty moż-
na wykryć różnego rodzaju zmiany w organizmie pacjenta, nie tylko nowotworowena wykryć różnego rodzaju zmiany w organizmie pacjenta, nie tylko nowotworowe

Badania będą wykonywane m.in. w pracowni tomografii komputerowej w Dolnośląskim Centrum Badania będą wykonywane m.in. w pracowni tomografii komputerowej w Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we WrocławiuOnkologii we Wrocławiu
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Kosmiczna turystyka
Od lotu w kosmos Jurija Gagarina mija właśnie 60 lat. Od tego momentu człowiek suk-

cesywnie podbija ten podniebny obszar - choć na razie bliski, to wkrótce poleci na Marsa. 
Oprócz misji badawczych, których relacji jesteśmy naocznymi świadkami, równolegle roz-
wija się turystyka kosmiczna, która niebawem ma się stać czymś tak samo naturalnym jak 
wakacje na Zanzibarze.

Zdjęcie tygodnia Dworzec Szczawienko 
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Lato to dla mnie czas 
największej uczty. Przyro-
da eksploduje obrazami, 
dźwiękami i zapachami. 
Aromaty kwiatów, rosy, sia-
na (i tak mogłabym wymie-
niać jeszcze długo) stale 
unoszą się w powietrzu. I 
do tego dochodzą jeszcze 
smaki! Dla takiego „rośli-
nożercy” jak ja, to idealny 
moment w roku, jedyny tak 
bogaty w warzywa i owoce.

Oczywiście widzę ceny w 
marketach i na straganach. 
Kiedy czereśnie, truskawki i 
bób kosztują połowę pensji 
minimalnej, można stracić 
apetyt. W tym roku mam 
nadzieję zajadać się tym, co 
posadziłam i posiałam, ale 
nie tylko.

Piszę dzisiaj z dobrą wia-
domością, ale o niej za chwi-
lę. Po pierwsze, kiedy przyj-
rzycie się pochodzeniu tych 
czereśni, bobu itd., to okaże 
się, że przypłynęły do nas na 
przykład z RPA. Po drugie, 
pamiętajmy, że lato przy-
szło późno, a owoce i warzy-
wa, które rosną w naturalny 
sposób potrzebują czasu, 
aby urosnąć. Jeśli na stra-
ganie w czerwcu będą wiś-
nie czy ogórki gruntowe, to 
ogromna szansa, że pocho-
dzą z „mega szklarni”, takich 
jak ta w Siechnicach, której 
łuna światła jest widoczna 
nie tylko we Wrocławiu, ale 
nawet w Świdnicy. To teraz 
dobra widomość. Gmina 
Kamienna Góra postanowi-
ła skrócić drogę produktów 
od rolników do naszych 
stołów i stworzyła platfor-
mę zakupową pod adresem 
zziemi.pl i zachęcam do roz-
ważenia takich zakupów. Po 
pierwsze wiemy co jemy, po 
drugie zarabia na tym lokal-
ny rolnik, po trzecie nie za-
nieczyszczamy środowiska 
dodatkową drogą na przy-
kład z RPA i do tego mamy 
bezpieczne płatności.

Pozdrawiam zielono i za-
praszam na kolejny tydzień, 
w następnym artykule bę-
dzie nadal o jedzeniu!

Czym jest turystyka kos-
miczna?

Jest to forma indywidualne-
go podróżowania w przestrzeń 
kosmiczną dla przyjemności, za-
początkowana w XXI wieku. Na-
tomiast warto podkreślić, że od 
roku 2001 turystyka kosmiczna 

osiągalna jest w sferze finanso-
wej wyłącznie dla bogatych osób 
oraz instytucji. A co najważniej-
sze - obecnie transport ten rea-
lizowany jest dzięki rosyjskiemu 
programowi podboju kosmosu. 
Warto również wspomnieć, że 
wśród głównych atrakcji turysty-

ki kosmicznej wymienić można 
unikatowe doznania, dreszcz i 
podziw towarzyszące spoglą-
daniu na Ziemię z przestrzeni 
kosmicznej, które astronauci 
określają jako przeżycia wysoce 
intensywnie stymulujące umysł. 
Dodatkowo jest to niewątpliwie 

społeczne wyróżnienie, które 
staje się udziałem kosmicznego 
turysty, czy odczucia związane z 
nieważkością. 

Konkurencja już jest
Obecnie trwa wyścig zbrojeń 

w trzech różnych konkurencyj-
nych firmach, należących do mi-
liarderów. Pierwszą z nich jest fir-
ma astronautyczna brytyjskiego 
miliardera, sir Richarda Bransona 
- Virgin Galactic. Druga to nale-
żąca do Jeffa Bezosa, założyciela 
Amazona, firma Blue Origin. Trze-
cia to Space X Elona Muska, ta 
która obecnie wysyła w kosmos 
astronautów we współpracy z 
NASA.

Virgin Galactic
Rozwijająca swój potencjał 

lotów turystycznych w kosmos, 
ogłosiła już możliwość dokony-
wania płatnej rezerwacji biletów 
na loty suborbitalne z zapowia-
danej na nieodległą przyszłość 
nowej puli miejsc. Wstępne zapi-
sy zbierane są online za pośred-
nictwem stworzonej przez firmę 
platformy o nazwie One Small 
Step. Ma ona przygotować od-
biorców do właściwej kampanii 
sprzedaży biletów, nazwanej One 
Giant Leap. Żeby ustawić się w 
kolejce po bilet, należy wypełnić 
internetowy formularz i zapłacić 
1 tys. USD wpisowego. 

Blue Origin
Należąca do Jeffa Bezosa, za-

łożyciela Amazona, firma Blue 
Origin na 20 lipca zaplanowała 
pierwszy suborbitalny turystycz-
ny lot w kosmos na pokładzie 
statku New Shepard. Warto nad-
mienić, że jedno z miejsc prze-
znaczono dla osoby, która wygra 
bilet w aukcji internetowej. Nie 
wiadomo jeszcze, ile ma on kosz-
tować. Jednak według szacun-
ków agencji Reuters na podsta-
wie cen przedstawionych przez 
konkurenta Blue Origin – Richar-
da Bransona i jego Virgin Gala-
ctic, za pierwszy komercyjny lot 
w kosmos trzeba będzie zapłacić 
nawet 200 tys. dolarów, czyli nie-
mal 800 tys. złotych.

Space X
Zamierza zorganizować pierw-

szy w historii w pełni komercyjny 
lot w kosmos. Bilety na ziemską 
orbitę kupił 37-letni amerykań-
ski miliarder. Na pokład zabierze 
jeszcze trzy osoby, jedna zostanie 
wyłoniona w drodze losowania. 
Misja statku Crew Dragon zapla-
nowana została na drugą połowę 
2021 r., w locie weźmie udział 
przeszkolony przez Axiom do-
wódca statku oraz trzech prywat-
nych astronautów. Spędzą oni ok. 
8 dni na pokładzie Międzynaro-
dowej Stacji Kosmicznej.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.wnp.pl/tech

https://www.fly4free.pl
https://www.space24.pl

https://cyfrowa.rp.pl
https://tvn24.pl/biznes

https://przystaneknauka.us.edu.pl
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WYBORY DO RADY WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ 
STARY ZDRÓJ

NIEDZIELA 27 CZERWCA 2021 OD 9:00 DO 18:00

Już w najbliższą niedzielę wspólnie wybierzemy Radę Wspólnoty Samorządowej 
Stary Zdrój.

Aby Rada wspólnie i zgodnie działała na rzecz mieszkańców powinna być jedną 
drużyną. Drużyną osób godnych zaufania i zaangażowanych w działania na rzecz 
mieszkańców dzielnicy.

Taką drużynę udało nam się wspólnie utworzyć.
Monika Kiecher, to oddana żona i mama swoich dwóch córek. Ale zarazem facho-

wiec pedagog, bez wątpienia jej wiedza i wykształcenie będą potrzebne w organi-
zacji przedsięwzięć dla dzieci. Danuta Kądziołka, choć już na emeryturze, to również 
fachowiec, gdyż całe swoje życie zawodowe poświęciła na pracę z dziećmi. Paweł 
Kądziołka wie jak rozwiązywać problemy społeczne, jego doświadczenie z pracą 
z prawnikami pozwoli na uruchomienie bezpłatnych porad prawnych w siedzibie 
wspólnoty. Z kolei Sandrze Lelakowskiej nie jest obca działalność społeczna. Dzię-
ki pracy zawodowej wie jak pomagać osobom z wykluczeniem społecznym. Witold 
Otręba w poprzedniej kadencji wiele razy udowodnił swoje mocne zaangażowanie 
w organizację lokalnych przedsięwzięć. Nikt tak jak Ryszard Paryła nie zna lokalnych 
problemów, wszak mieszka na Starym Zdroju blisko 40 lat. Wspaniałą postacią w na-
szej drużynie jest Irena Raszka. Pisze i czyta bajki dla dzieci. Nagradzana w dziedzi-
nie kultury. Jej wkład w działalność na rzecz dzieci będzie nieoceniony. O taneczne 
wieczorki dla seniorów zadba Janusz Sawrycz. To muzyk, który doskonale zna się na 
organizacji imprez. Monika Szymak doskonale rozumie potrzeby naszych czworo-
nogich przyjaciół, a osoba z empatią do zwierząt jest potrzebna w Radzie. Nikomu 
tak nie zależy na dobru dzielnicy jak Alicji Zamielskiej. Jej rodzina mieszka na Starym 
Zdroju od pokoleń, a wnuczki uczęszczają tu do szkoły. To osoba o prawdziwym lo-
kalnym patriotyzmie. Doświadczenia w Radzie nie można odmówić Barbarze Walko-
wiak. Dwie kadencje temu aktywnie działała, organizując świetne przedsięwzięcia 
dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. To właściwa osoba na właściwym miej-
scu. Podobnie jest z Justyną Wronką. Jej zaangażowanie przy organizacji lokalnych 
imprez jest na wagę złota. Była bardzo aktywna w poprzedniej kadencji. Jej mąż, 
Marek Wronka, już złapał bakcyla działalności społecznej. Sam chętnie zgłosił się do 
wyborów, ponieważ nie tylko tu mieszka, ale również pracuje. Listę naszej drużyny 
zamyka Paweł Szpur, o którym nie muszę wiele pisać, bo każdy wie, że zawsze moż-
na na niego liczyć.

Właśnie taka powinna być Rada Wspólnoty Samorządowej – jedna drużyna, 
działająca wspólnie z zaangażowaniem. Rozumiejąca potrzeby mieszkańców.

Warto przypomnieć, że od powstania Rady Wspólnoty Samorządowej jej siedziba 
nie była remontowana. To dzięki mojej osobistej interwencji u Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha dr Romana Szełemeja i jego przychylności doprowadziliśmy do remon-
tu lokalu w czasie pandemii.

Było to bardzo ważne przedsięwzięcie, gdyż świetlica ta ma służyć mieszkańcom 
dzielnicy i być miejscem aktywnej działalności członków Rady Wspólnoty Samorzą-
dowej.

Dlatego ważne jest, by nowa Rada Wspólnoty Samorządowej Stary Zdrój potrafiła 
spożytkować właściwie to miejsce na rzecz mieszkańców dzielnicy.

Proszę Państwa o oddanie głosów na pierwsze piętnaście osób na liście wy-
borczej do Rady Wspólnoty Samorządowej w najbliższą niedzielę 27 czerwca 
2021 roku.

Każdy z Państwa ma 15 głosów, dlatego proszę oddać je na naszą drużynę.  

Z poważaniem Anatol Szpur

LIST RADNEGOLIST RADNEGO
ANATOLA SZPURANATOLA SZPUR
DO MIESZKAŃCÓWDO MIESZKAŃCÓW
STAREGO ZDROJU STAREGO ZDROJU 

Szanowni Mieszkańcy Szanowni Mieszkańcy 
Starego Zdroju!Starego Zdroju!

2 MONIKA KIECHER

1 ANATOL SZPUR

3 DANUTA KĄDZIOŁKA

4 PAWEŁ KĄDZIOŁKA

5 SANDRA LELAKOWSKA

6 WITOLD OTRĘBA

7 RYSZARD PARYŁA

8 IRENA RASZKA

9 JANUSZ SAWRYCZ

10 ONIKA SZYMAK

11 ALICJA ZMIELSKA

12 BARBARA WALKOWIAK

13 JUSTYNA WRONKA

14 MAREK WRONKA

15 PAWEŁ SZPUR
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

Z pasjonatem biegania, wielokrotnym uczestnikiem maratonów i ultramaratonów, zawodni-
kiem retro drużyny piłki nożnej, a także podróżnikiem łodzią po Odrze rozmawiał Paweł Szpur

 Dariuszem Kaliszem

Oglądnij pełen wywiad
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Kiedy zacząłeś biegać? Czy 
to były lata dzieciństwa?

Zaczęło się w szkole podsta-
wowej. Zacząłem się wyróżniać, 
zauważono mnie i trafiłem do 
lekkoatletycznego klubu Górnik 
Wałbrzych. Chciałbym dodać, że 
coś w genach miałem, bo akurat 
mój dziadek był mistrzem Polski 
na trzy kilometry z przeszkodami. 
Notabene - biegał z Paavo Nurmi 
i z Kusocińskim.

Z samym Kusocińskim bie-
gał?

Oczywiście, mam nawet zdję-
cia w domu.

Na pewnym etapie zająłeś 
się także bieganiem w marato-
nach i ultramaratonach. Skąd 
pomysł, by pójść w taką pasję?

Człowiek chce zawsze cze-
goś więcej. Były trzy kilometry z 
przeszkodami, pięć, dziesięć, pół-
maraton, maraton już pierwszy 
pamiętam. Fajnie wyszedł, nota-
bene - mój wynik, poniżej trzech 
godzin, jako ósmy wałbrzyszanin 
w historii chronologicznie uzy-
skałem. Pomyślałem - to jak ma-
raton, to czego nie spróbować 
czegoś więcej? Takim przesko-

kiem z maratonu była "setka" w 
Kaliszu, czyli sto kilometrów. To 
był 1995 rok, a mój wynik to 9 
godzin i 50 minut. Wówczas na 
100 kilometrów satysfakcjonował 
mnie bardzo.

Czy to było wyczerpujące 
dla twojego organizmu?

To jest męczące, bo biegnie 
się maraton, a przebiegnięcie stu 
kilometrów to nie są dwa marato-
ny. Tak samo jak biegnie się ma-
raton, to nie są dwa półmaratony. 
To jest zupełnie inna historia. Ma-
raton zaczyna się tak naprawdę 
po 30 kilometrze. Tak samo sto ki-
lometrów, jest maraton, pięćdzie-
siąt, sześćdziesiąt i wtedy wiado-
mo, że zmęczenie rośnie.

Biegałeś nie tylko w Polsce, 
ale również poza granicami. 
Gdzie?

Ja pracowałem 18 lat na ko-
palni w takiej firmie, gdzie na 
kontrakty wyjeżdżałem. Byłem 
cztery i pół roku na Węgrzech, 
tam biegałem w miejscowości 
Dorog, tam zająłem fajne dru-
gie miejsce. Później biegałem w 
Niemczech jak byłem na kontrak-
cie, a także w Hiszpanii. Wiadomo 

- w Czechach to często biegałem 
bo mamy blisko.

Który z tych startów najle-
piej wspominasz?

Maraton w Berlinie, polecam. 
To jest najlepsza impreza z mo-
ich. Dalej nie było mi dane poje-
chać, na przykład do Londynu.

Z polskich maratonów są 
takie, w których nadal biegasz 
i do nich wracasz. Co to są za 
maratony?

Wiadomo -  Sudecka Setka, 
która niebawem się odbędzie, ale 

z ultra to jest taki bieg, do które-
go mam sentyment. To jest bieg 
w Wieliszewie za Warszawą. Bie-
gamy 63 kilometry, ponieważ 63 
dni trwało Powstanie Warszaw-
skie. Każdy kilometr za jeden 
dzień Powstania Warszawskie-
go. To bieg, który mnie wzrusza, 
będę tam zawsze wracał.

Jak to się stało, że trafiłeś na 
ten bieg?

Przez przypadek na Faceboo-
ku zobaczyłem, że bieg powstaje. 
Jestem patriotą, biegam w biegu 
Tropem Wilczym. Zauważyłem, 
że bieg ma 63 kilometry. Każ-
dy kilometr symbolizuje jeden 
dzień Powstania. Pomyślałem - 
poświęcę się, pobiegnę i co roku 
tam biegam. W tym roku będzie 
start idealnie w dzień wybuchu 
Powstania Warszawskiego, czyli 
1 sierpnia.

Jak przygotowujesz się do 
maratonów?

Wiadomo, że już nie popra-
wię swoich rekordów życiowych 
na żadnym dystansie, ale teraz 
trzy lub dwa razy w tygodniu 
wystarczy. Organizm jest już do 
tego przyzwyczajony, wcześniej 
trenowałem cztery, pięć razy w 
tygodniu. Potrafiłem wbiegać 
na Chełmiec od poniedziałku do 
piątku, a w sobotę czy niedzielę 
były zawody. Teraz troszeczkę te 
treningi zelżały. Ale dużo jeżdżę 
na rowerze i pływam czy gram w 
piłkę. Jakoś to wszystko uzupeł-
nia się, że forma jest.

Czy specjalnie dbasz o die-
tę?

Powiem szczerze, że kiedyś 
to tak, potrafiłem przez dwa lata 
nie zjeść kawałka ziemniaka czy 
mięsa. Jadłem same warzywa czy 
węglowodany, a teraz to nawet 
potrafię raz w miesiącu golonkę 
zjeść i nic się nie dzieje.

Jak trafiłeś na kolegę, z któ-
rym przepłynąłeś całą Odrę?

Przypadek. W Rawiczu roz-
grywany jest bieg 24-godzinny, 

biegamy po Plantach. Startuje 
10 zawodników. Wypadła im jed-
na osoba z drużyny, koleżanka z 
okolic, która tam startowała szu-
kała jakiegoś szaleńca. Do kogo 

zadzwonić? Do Darka. Nawet nie 
pytałem się, co i jak - tylko kie-
dy. Tam poznałem się z Arturem 
Elingiem – naprawdę super oso-
ba. Zbudował sam rower, którym 
przejechał ze Świnoujścia do Trój-
styku. Artur sam zbudował łódkę 
canoe. Chciał przepłynąć z Boga-
tyni przez Nysę Łużycką - byłoby 
to trudne. Więc wyruszyliśmy z 
miasta Wąsosza.

Czy ty do tego pływania łód-
ką musiałeś się jakoś przygoto-
wać?

Tak. 10 maja Artur zaprosił 
mnie pierwszy raz i zrobiliśmy 
pewien odcinek rzeką Baryczą 20 
kilometrów.

To nie jest kajak?
Prawdziwa łódka canoe jest 

wydrążona z jednego pnia drze-
wa cedrowego. Jest to bardzo 
drogie. Kolega sam robił tą łód-
kę z listewek sosnowych przez 9 
miesięcy.

Kiedy wystartowaliście?
Wystartowaliśmy dokładnie 5 

czerwca z Wąsosza aż do Dziwno-
wa. W sumie dokładnie 495 kilo-
metrów w 11 dni. Etapy nie były 
równe, na przykład przez deszcz.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o swojej kolejnej 
pasji, jaką jest gra w retro druży-
nie Czarni Lwów. Zeskanuj kod i 
oglądaj pełen wywiad.
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W dniu 18.06.2021 r. o godzi-
nie 12:00 w Urzędzie Miejskim 
w Boguszowie-Gorcach odbyła 

się XXXVI sesja nadzwyczajna 
Rady Miejskiej. W obecności 
wszystkich radnych, ustępu-

jącego burmistrza, przedsta-
wicieli urzędu miejskiego i 
jednostek organizacyjnych, sa-
morządowców oraz przybyłych 
gości wybrana w przedtermi-
nowych wyborach na burmi-
strza miasta Sylwia Dąbrowska 
złożyła wobec rady ślubowanie 
o treści: „Obejmując urząd bur-
mistrza miasta, uroczyście ślu-
buję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Urbaniak skierował sło-
wa podziękowań w stronę nowej 
pani burmistrz oraz ustępującego 
burmistrza Krzysztofa Kumorka, 
który pełnił tę funkcję przez ostat-
ni rok. W swoim przemówieniu 
burmistrz Sylwia Dąbrowska pod-
kreśliła, że jej najważniejszym za-
daniem jako nowego gospodarza 
miasta będzie działanie na rzecz 
mieszkańców Boguszowa-Gorc 
w oparciu o współpracę i zaanga-
żowanie. Na koniec posiedzenia 
pani burmistrz odebrała gratu-
lacje z rąk przybyłych gości, a po 
zakończonej sesji spotkała się 
przed Ratuszem z mieszkańcami, 
którzy ze względu na obowiązu-
jący reżim sanitarny nie mogli być 
obecni na ślubowaniu.

Red.
Fot. UM BG

Ślubowanie burmistrza w Boguszowie-Gorcach Nazwa obwodnicy
- ostatni etap konkursu

Komisja konkursowa wy-
brała, spośród nadesłanych, 3 
nazwy: Europejka, Europejska 
oraz Obwodnica Zachodnia 
Wałbrzycha im. Roberta Schu-
mana.

Teraz wszystko w rękach 
mieszkańców. Tym, którzy nazwi-
ska nie kojarzą, przypominamy, 
że Robert Schuman, to francuski 
polityk, współtwórca projektu - 
planu Schumana, który stał się 
podwaliną Unii Europejskiej. Sta-
ło się to we współpracy z Jeanem 
Monnetem, a ogłoszenie planu 
uznane zostało za symboliczną 
datę narodzin UE.

Jakkolwiek Państwo nie za-
głosują na pewno w jakiś sposób 
będzie to obwodnica europej-
ska. Co na to przeciwnicy Unii? 
Zawsze zostaje nie korzystać.

PL

Głosowanie za pośredni-
ctwem strony, czyli oczywiście 
tylko dla ludzi Internetu:

https://walbrzych.konsultuje.
pl/ankieta/konkurs,WF5R

Zasady głosowania:
1. Termin: od 15 czerwca do 

15 lipca 2021 roku.
2. Uczestnicy: wyłącznie 

mieszkańcy Wałbrzycha.
3. Każdemu przysługuje tylko 

jeden głos, który można oddać z 
jednego urządzenia.

4. Oddanie głosu jest jed-
noznaczne z oświadczeniem o 
zapoznaniu się z regulaminem 
oraz odpowiedzialnością za po-
danie nieprawdy wynikającą z 
art. 233 par 1 KK.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Grzegorz  
Nazwisko:   Będziński 
Data urodzenia: 19 kwietnia 1980 roku 
Pseudonim sportowy: Beny 
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi
Wałbrzych (siatkówka) 
Największy dotychczasowy sukces?
Największy sukces to 3. miejsce w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska z kadetami klubu 
TS Juventur Wałbrzych. W minionym roku 
wywalczyłem wraz z juniorkami Chełmca 
Wodociągów 4. miejsce w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska. Podczas pracy w Głuszycy również sięgnąłem, i to dwukrotnie, po 4. 
miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska z miejscowym UKS-em, w którym pełniłem 
funkcje prezesa i trenera. W ubiegłym roku jedna z moich podopiecznych sięgnęła po 
srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Chodzi o Aleksandrę Machurę, 
która dostała powołanie na Turniej Nadziei Olimpijskich. A w tym roku w tym samym 
turnieju złoty medal zdobyła kolejna z moich wychowanek – Maria Górska. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Z racji tego, że wcześniej pasjonowałem się sportami motorowymi, moim idolem był 
Carlos Sainz. Podobał mi się jego styl jazdy i wyniki osiągane w tej wymagającej dy-
scyplinie sportu. 
Dlaczego siatkówka?
W 1991 roku trafiłem do Szkoły Podstawowej Nr 13, gdzie nauczycielem wychowa-
niach fizycznego był Jacek Sobczyk, który jednocześnie był trenerem młodzieżowych 
zespołów w Chełmcu. To właśnie on zaraził mnie pasją do siatkówki, wziął mnie do 
swojego zespołu, a potem prowadził w drużynie młodzików. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć?
Moim głównym celem jest przygotowanie zawodniczek do występów w pierwszym, 
seniorskim zespole naszego klubu, a w dalszej przyszłości do gry w reprezentacji 
Polski. 
fot. użyczone 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Subiektywna historia
mistrzostw Europy - EURO ‚96
Tak jak pisałem w poprzednim 
odcinku moich EURO wspomnień 
dotyczącym mistrzostw z 1992 
roku był to ostatni „romantyczny” 
turniej piłkarski. Od lat 90-tych 
nastąpiła gwałtowna komercjali-
zacja sportu, zwłaszcza futbolu. 
Stał się on biznesem a każde mi-
strzostwa świata czy Europy pro-
duktem, który musiał być perfek-
cyjnie przygotowany i sprzedany. 
Szedł za tym zakrojony na wielką 
skalę marketing i festiwal spon-
sorów. Angielskie mistrzostwa z 
1996 roku były inne niż wszystkie 
poprzednie. Pierwszy raz wzięło 
w nich udział szesnaście zespo-
łów. To spowodowało, że na EURO 
zadebiutowało kilka reprezenta-
cji, które wcześniej przy wielkiej 
konkurencji nigdy do turnieju 
finałowego się nie zakwalifiko-
wały jak Bułgaria, coraz silniejsza 
Turcja i powstała po rozpadzie 
Jugosławii - Chorwacja. Hasłem 
imprezy było „Football comes 
home” -czyli futbol wraca do 
domu. Dla Anglików było to wiel-
kie wydarzenie bo po trzydziestu 
latach organizowali wielką piłkar-
ską imprezę. Dlatego też byli sta-
wiani w roli głównych faworytów 
do końcowego triumfu, choć jako 
gospodarz nie grali w elimina-
cjach a na poprzedni mundial w 
ogóle się nie zakwalifikowali. Ich 
forma mogła być niewiadomą a 
poza tym ich najlepszemu wów-
czas strzelcowi Alanowi Sheare-
rowi liczono już minuty bez gola 
w kadrze. Ale przełamał się on już 
w pierwszym meczu ze Szwajca-
rią a w całym turnieju zdobył pięć 
goli i został królem strzelców. 
Anglicy musieli zadowolić się jed-
nak brązem po porażce karnymi w 
półfinale z drużyną Niemiec. Na 
angielskim EURO ostatnie chwile 
chwały przeżył Paul Gascoigne 
a jego bramka na 2:0 w grupo-
wym meczu ze Szkocją stała się 
ikoniczna. Gol „Gazzy” podobnie 
jak lob Karela Poborskiego nad 
Vitorem Baią w ćwierćfinale Cze-
chy - Portugalia to dwa symbole 
tamtego turnieju. A właśnie Czesi, 
którzy zostali wicemistrzami byli 
największą sensacją. Od tamtych 
mistrzostw rozpoczęły się wiel-
kie kariery właśnie Poborskiego, 
Bergera, Smicera, Nedveda czy 
Bejbla, którzy za chwilę dołą-
czyli do największych klubów 
w Europie. Euro wygrali Niemcy 
(mimo prowadzenia Czech 1:0) po 
dwóch golach Olivera Bierhoff’a, 
który najpierw doprowadził do 
remisu, a jego gol w piątej minu-
cie dogrywki przy bezradnie od-
prowadzającym piłkę wzrokiem 
do bramki Petrze Koubie zakoń-
czył mecz (obowiązywała zasada 
tzw. złotego gola) i zapewnił pod-
opiecznym Bertiego Vogsta koń-
cowy sukces..
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Przed nami ciekawie zapowiadający się IV Turniej Im-
perium Boxing Kal-Tech-Odlew. Na pięściarskie pojedynki 
zapraszamy w sobotę do Hali Wałbrzyskich Mistrzów przy-
pominając, iż tym razem kibice mogą zasiąść na trybunach 
obiektu zlokalizowanego w centrum naszego miasta. 

Bokserzy zapraszają

Punktualnie o godzinie 12 
rozpocznie się jutro w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów tur-
niej, za którym stoi Imperium 
Boxing Kal-Tech-Odlew. Jak 
poinformował trener Krzysz-
tof Sadłoń, pomysłodawca 
oraz organizator imprezy, do 
udziału zgłosiło się około 90 
zawodników, co przełoży się 
na 30 walk, od adepta po se-
niora, od kategorii 40 kg po 
superciężką. Swój start za-
deklarowała między innymi 
czeska drużyna z Rosjanami 

czy Uzbekami w składzie. 
Oprócz nich w Wałbrzychu 
pojawią się pieściarze z całe-
go kraju, w tym co oczywiste, 
silna ekipa Imperium Boxing 
- klub z ulicy Pługa repre-
zentować będzie około 10 
zawodników. - Na ringu wy-
stąpią między innymi siostry 
Kinga oraz Angelika Mięgoć, 
które zmierzą się z rywalkami 
z Czech. Z tymi samymi, z któ-
rymi niedawno zmierzyły się 
i wygrały w Pradze, ale tym 
razem wymienią się przeciw-

niczkami -, powiedział trener 
Sadłoń.

Jak wspomnieliśmy, wstęp 
na sobotni turniej w HWM 
jest darmowy. Organizato-
rom zależy bowiem na po-
pularyzacji boksu na Dolnym 
Śląsku oraz Wałbrzychu, co 
jest szczególnie istotne te-
raz, po zniesieniu obostrzeń 

związanych z obecnością na 
imprezach sportowych. Ju-
trzejszy turniej to również 
pierwszy z testów dla klubu 
Imperium Boxing, który jak 
niedawno informowaliśmy, 
w listopadzie zorganizuje 
Mistrzostwa Polski w boksie 
seniorów i seniorek. . 

Bartłomiej Nowak

Jednostronne derby
Nie było niespodzianki w derby Wałbrzycha, w których 

Zagłębie zmierzyło się z liderem klasy A – Górnikiem. Choć 
po kwadransie na tablicy wyników widniał zaskakujący re-
mis 1:1, to ostatecznie ekipa trenera Marcina Domagały 
zwyciężyła aż 11:1.
Do rywalizacji, o której w 
wielu punktach naszego 
miasta informowały spe-
cjalnie przygotowane na tę 
okazję plakaty oraz banery, 
doszło na stadionie przy uli-
cy Ratuszowej. Pierwotnie 
spotkanie miało się odbyć 
na Dąbrowskiego, jednak z 
racji sporego zainteresowa-
nia pojedynek przeniesiono 
na pobliski stadion, choć w 
roli gospodarzy wystąpiło 
Zagłębie. 

Derbowa konfrontacja za-
częła się planowo, bo od 
gola niepokonanego w tym 
sezonie Górnika. W 8 mi-
nucie Marcin Kobylański 
precyzyjnie przymierzył z 
17 metrów, a piłka niczym 
w rywalizacji Polski ze Sło-
wacją odbiła się od słupka, 
następnie interweniujące-
go Mateusza Łobodzińskie-
go, aby powoli minąć linię 
bramkową. Wynik 1:0 utrzy-
mał się bardzo krótko, gdyż 
w 12 minucie Przemysław 
Dobiega popisał się pięk-
nym lobem sprzed pola kar-
nego całkowicie zaskakując 
Radosława Brzezińskiego. 

Podenerwowani nieocze-
kiwanym przebiegiem me-
czu biało-niebiescy błyska-
wicznie ruszyli do natarcia 
i w 20 minucie mieliśmy 
2:1 dla Górnika, a na listę 
strzelców wpisał się po raz 
pierwszy tego dnia Piotr 
Krawczyk. Niewiele ponad 
kwadrans później prowa-
dzenie gości podwyższył 
Kobylański, a z ważniej-
szych momentów pierwszej 
połowy należy wspomnieć 
o stłuczonym kolanie lidera 
Górnika – Damiana Chajew-
skiego, którego zmienił Mi-
chał Bartkowiak. 

I to właśnie „Bartek” wraz 
z Krawczykiem okazali się 
w drugiej odsłonie królami 
polowania. Wracający bo-
wiem do dawnej dyspozycji 
po kontuzji Bartkowiak trzy-
krotnie pokonał „Łobo”, po-
dobnie jak Krawczyk, a po-
nadto do siatki trafili Dawid 
Rosicki i Mateusz Sobiesier-
ski. Warto wspomnieć, iż 
po zmianie stron na boisku 
pojawiło się dwóch 15-lat-
ków: Marcin Bikowski oraz 

Sebastian Domek, którzy 
dołączyli tym samym do 
swego rówieśnika – Oskara 
Nowaka. Co więcej, dla Do-
mka był to debiut w senior-
skiej drużynie. 

Na zakończenie z Unią
W ostatnim meczu obec-
nego sezonu Sobiesierski 
i spółka podejmą w nie-
dzielę o godzinie 14 Unię 
Bogaczowice. Jak się nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy, 
w składzie miejscowych 
najprawdopodobnie za-
braknie kurującego kolano 
Chajewskiego, a także Pa-
tryka Rzeszotko, który już w 
3 minucie mocno ucierpiał 
w starciu z Łobodzińskim i 
w rezultacie konieczna była 
wizyta w szpitalu. 

XXVI kolejka klasy A
Zagłębie Wałbrzych – Gór-
nik Wałbrzych 1:11 (1:3)
Bramki: 0:1 Marcin Koby-
lański (8), 1:1 Przemysław 

Dobiega (12), 1:2 Piotr 
Krawczyk (20), 1:3 Marcin 
Kobylański (37), 1:4 Michał 
Bartkowiak (51), 1:5 Piotr 
Krawczyk (56), 1:6 Michał 
Bartkowiak (58), 1:7 Michał 
Bartkowiak (63), 1:8 Dawid 
Rosicki (70), 1:9 Piotr Kraw-
czyk (72), 1:10 Piotr Kraw-
czyk (76), 1:11 Mateusz So-
biesierski (90)  
Zagłębie: Łobodziński, P. 
Smoczyk, Kostko, W. Smo-
czyk, Wojciechowski, Mlo-
stek (70 Krut), Janiszewski, 
O. Michalak (83 Bukina), M. 
Dobiega, P. Dobiega (53 Gó-
recki), Fijałkowski. Trener: 
Łukasz Wojciechowski
Górnik: Brzeziński (63 Bi-
kowski), Smoczyk, Orzech, 
Frączek (60 Sowik), Rze-
szotko (46 Biskup), Rosi-
cki, Kobylański, Nowak (64 
Domek), Chajewski (39 
Bartkowiak), Sobiesierski, 
Krawczyk. Trener: Marcin 
Domagała

Bartłomiej Nowak 
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Czas na orgazm…
Wszyscy podniecili się me-
czem z Hiszpanią. Wcześ-
niej informacją, że koszy-
karski Superpuchar Polski 
rozstrzygnie się 1 września 
w Wałbrzychu. Wreszcie, że 
rzekomo nasi koszykarze 
dostaną więcej kasy, by wy-
pełnić zadanie „Ekstraklasa 
dla Wałbrzycha”.
Trochę jednak wszystkim 
opadło, jak okazało się, że z 
klubu już odeszli Bojanowski 
i Koperski. Może trzeba bę-
dzie wziąć niebieską tablet-
kę żeby wytrzymać w eufo-
rii, zanim szefostwo Górnika 
w końcu ogłosi, kto wstąpi w 
szeregi biało-niebieskiej ar-
mii. Chodzą głosy, że trudno 
jest podpisać nowe umowy, 
że nie są zbyt atrakcyjne, że 
wspomniani żołnierze liczyli 
na więcej.

[…]

Wróćmy do biało-czerwo-
nych. Nie dość, że będą się 
bić na rosyjskiej ziemi, to 
jeszcze muszą przetrwać Po-
top Szwedzki… a może rację 
ma mój kolega Paweł Szpur, 
który publicznie stwierdził, 
że „cóż że ze Szwecji”. Kie-
dyś świat bał się polskiej Hu-
sarii. Dzisiaj przydałyby się 
nam skrzydła żeby dogonić 
jej sławę. Inaczej przydadzą 
się tabletki antyzawałowe.

Grunt jednak, że Polska 
Policja pilnuje polskich ki-
biców. Pilnuje, jak to żar-
tobliwie określił jeden z 
funkcjonariuszy w radiowym 
sprawozdaniu, przed miej-
scowymi policjantami. Praw-
dziwy matrix. W każdym 
razie, przynajmniej na razie, 
niebieskich tabletek nie 
potrzebujemy. Podniecamy 
się meczem, który może nas 
wprowadzić do raju lub ze-
słać do piekła. Po ostatnim 
gwizdku będziemy Souse 
kochać, albo Zouze zwalniać.

Jeśli byłoby mi dane wy-
bierać, oczywiście wolę ten 
pierwszy wariant. Wolę żeby 
z podniecenia mi stał i rósł… 
Tym głodnym, którym chleb 
na myśli, oświadczam, że 
mówię o entuzjazmie, ale je-
śli wam urosło z innego po-
wodu, to gratuluję wigoru.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Herbata z setką na koncie
Herbapol Stanowice na mecz do Gorc pojechał po komplet punktów. Podopieczni Piotra Szukalskiego nawet nie wyobra-

żali sobie innego rozwiązania. Pierwsze bramki padły jednak po blisko pół godzinie gry.

Gospodarze starali się 
zatrzymać rozpędzonego 
rywala. Dobrze poukłada-
na gra Herbapolu dopro-
wadziła jednak do kilku 
groźnych sytuacji już w 

pierwszym kwadransie ry-
walizacji. Górnik starał się 
odgryzać, ale nawet jeśli 
udało się zbliżyć do pola 
karnego przeciwnika, bra-
kowało skuteczności. Tą 

wykazali się Białecki z Le-
sińskim, którzy w przecią-
gu zaledwie 5 minut zdo-
łali dwukrotnie umieścić 
piłkę w siatce.

Tuż po zmianie stron, 
trzeciego gola zdobył Kac-
per Żybura i w zasadzie 
mecz był już rozstrzygnię-
ty. Później jeszcze wynik 
spotkania ustalił Damian 
Januszek. Było to setne 
trafienie Herbapolu w koń-
czącym się sezonie. Cieszą 
się z tego przedstawiciele 
klubu spod znaku herbaty.

- W niedzielne popo-
łudnie zmierzyliśmy się 
w Gorcach z miejscowym 

Górnikiem. Mecz rozgry-
wany był w dość trud-
nych warunkach, ale i to 
nie przeszkodziło nam w 
zdobyciu kolejnych punk-
tów. Warto też zauważyć, 
że w tym spotkaniu padła 
100 bramka, którą zdobył 
nasz zespół w bieżącym 
sezonie.  Jesteśmy jedną 
z trzech drużyn w naszej 
grupie, które przekroczyły 
ten magiczny próg. Brawo 
Herbata - cieszą się w Sta-
nowicach.

Górnik Boguszów Gorce 
- Herbapol Stanowice 0:4 
(0:2)

JZ

Podobnie jak w poprzed-
nich latach tegoroczna edycja 
Alkatraz rozegrana została na 
asfaltowym boisku Zespołu 
Szkół Politechnicznych „Ener-
getyk”. W zawodach wzięło 
udział 13 spośród 15 zgło-

szonych zespołów. Uczestnicy 
przyjechali do Wałbrzycha z 
całej Polski. Mogliśmy zatem 
zobaczyć ekipy z Warszawy, 
Gorzowa Wielkopolskiego, 
Dzierżoniowa, Wrocławia czy 
Wschowej. Nie zabrakło rów-

nież przedstawicieli z nasze-
go miasta.

Ostatecznie po całodnio-
wych zmaganiach laur zwy-
cięstwa przypadł drużynie 
Bad Company (Michał Bo-
rzemski, Rafał Gapiński, Mate-

usz Myślak, Damian Pieloch i 
Adam Adranowicz) Obrońcy 
tytułu sprostali wymaganiom 
swoich fanów i wywalczyli ty-
tuł drugi raz z rzędu.

JZ

Mecze w pełnym słońcu 
przy niemal bezwietrznej po-
godzie, zawsze są trudne. Nie 
inaczej było i tym razem. Go-
spodarze starali się zatrzymać 

rywala z daleka od własnego 
pola karnego, ale dobrze tego 
dnia dysponowany był To-
masz Lewandowski, któremu 
wielokrotnie udało się zła-

mać szyki obronne Podgórza. 
Pierwszy gol dla Mineralnych 
padł już w 6 minucie meczu. 
Dobrze pod bramką rywala za-
chował się Marcin Łysakowski. 
W zaledwie kilka minut samo-
bójcze trafienie Brzezińskiego 
wyrównało stan meczu.

Kiedy wydawało się, że na 
przerwę obie ekipy zejdą z za-
ledwie jedną zdobyczą, dwu-
krotnie bramkarza gospoda-
rzy pokonał Tomasz Czechura. 
Po zmianie stron piłkarze Pod-
górza zaatakowali bardziej 
odważnie. Udało im się nawet 
strzelić bramkę kontaktową, 
ale w odpowiedzi na zrywy 
miejscowej drużyny, po raz 

drugi na listę strzelców wpisał 
się Marcin Łysakowski.

- Na mecz do Podgórza je-
chaliśmy z jednym celem - 
zdobyć 3 punkty i już w przed-
ostatniej kolejce zapewnić 
sobie wicemistrzostwo ligi. 
Na boisku gospodarzy nie 
dało się grać pięknie, ale gra-
liśmy skutecznie. Bramki dla 
nas strzelali Czechura, Łysa-
kowski i Filip Brzeziński. Bar-
dzo dobrze tego dnia wyglą-
dał też Tomek Lewandowski, 
który napędzał nasze ataki. 
Cel został zrealizowany, także 
na pochwałę zasługuje cała 
drużyna - mówił po meczu 
trener MKSu.

Podgórze Wałbrzych - MKS 
Szczawno Zdrój 2:4 (1:3)

JZ

Bad Company wygrywa Alkatraz 2K21

Mineralni wygrywają na Podgórzu

Powrót turnieju Alkatraz 2K21 był dla miłośników koszykówki wyczekiwanym wydarzeniem. Kiedy w zeszłym roku pande-
mia nie pozwoliła rozegrać zawodów, zrobiło się smutno. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że tegoroczna impreza okazała 
się wielkim sukcesem.

Podgórze na własnym stadionie jest zespołem, który potrafi zaskakiwać każdego rywala. Tym 
razem wałbrzyszanie o punkty walczyli z wiceliderem rozgrywek, MKS-em Szczawno Zdrój.
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-Najtrudniejszy okazał się 
mecz z zespołem gospoda-
rzy wygrany przez nas 1:0 
po kapitalnej akcji Krystiana 
Worskiego, który wspólnie z 
Patrykiem Laskiem zaskoczyli 
defensywę rywala i umieścili 
piłkę w bramce na 2 minuty 
przed końcem meczu. Pa-
tryk Lasek został najlepszym 
strzelcem turnieju, a najlep-
szym zawodnikiem wybrano 
Wojciecha Derkacza z naszego 
klubu – cieszył się z wyników 
swoich podopiecznych trener 
Mirosław Furmaniak.

Zwycięstwo w turnieju było 
kolejnym sukcesem młodzi-
ków Victorii w jubileuszowych 
turniejach. 

- Wygraliśmy wcześniej 
także turniej z okazji 100-le-
cia Wawelu Ruda Śląska, ale 
nasz kolejny sukces nie byłby 
możliwy gdyby nie współpra-
ca z Górnikiem Nowe Miasto i 
prezesem Sebastianem Raci-
niewskim – tłumaczy trener.

Współpraca pomiędzy klu-
bami trwa już od dłuższego 
czasu i obaj szkoleniowcy są z 
niej zadowoleni.

-Graliśmy systemem tramp-
karzy czyli 11 x 11. Z rożnych 
powodów brak kilku zawod-
ników uniemożliwiłby nam 
start w turnieju. Z pomocą 
przyszedł Górnik Nowe Miasto 
użyczając nam kilku zawodni-
ków. Zagranie w turnieju przy 
temperaturze 36 stopni bez 
zmienników nie byłoby moż-
liwe. Stąd nasze serdeczne 
podziękowania dla Prezesa i 
zawodników Górnika Nowe 
Miasto. Bez Waszej pomocy 

nie udało  by się nam – dodaje 
Mirosław Murmaniak.

Victoria w turnieju wystą-
piła w następującym składzie: 
MARTIN BARAŃSKI – KRYSTIAN 
WORSKI, PATRYK LASEK, ŁU-
KASZ RACINIEWSKI, PIOTR 
WOJCIECHOWSKI, WOJCIECH 
DERKACZ, MAKSYMILIAN SO-
KOŁOWSKI, MARCEL TARA-
SIUK, BARTOSZ LESIAK, PAWEŁ 
JASTRZĄBEK, DAWID NOGAJ-
CZYK, HUBERT GRZYMIAŃSKI, 

ALAN BARAŃSKI, FILIP MA-
TUSZKO.

Bramki dla Victorii zdoby-
wali: PATRYK LASEK 5, ŁUKASZ 
RACINIEWSKI i KRYSTIAN 
WORSKI po 3, oraz PAWEŁ 
JASTRZĄBEK, MAKSYMILIAN 
SOKOŁOWSKI, HUBERT GRZY-
MIAŃSKI, PIOTR WOJCIE-
CHOWSKI i MARTIN BARAŃSKI  
(z karnego) po 1. , 

JZ

Goście grali brawuro-
wo. Mieli swoje lepsze i 
gorsze momenty. Nie wy-
korzystali kilku świetnych 
zagrań Podczaskiego. Raj-
dy skrzydłowych były do-
brze blokowane przez go-
spodarzy. Wygrana Miners 
nic jednak wałbrzyszanom 
nie dała. Do awansu do 
play-off zabrakło kilku 
małych punktów. Sprawia 

to, że Górnicy kończą se-
zon na 5 miejscu w tabeli 
rozgrywek Polskiej Futbol 
Ligi 2.

Miners Wałbrzych - Wil-
ki Łódzkie 7:6 (0:0, 7:0, 
0:6, 0:0)

JZ

Victoria zwycięża w Wielkopolsce!

Miners wygrywają na zakończenie sezonu

W niedzielę 20 Czerwca drużyna młodzików Victorii wzięła udział w turnieju zorganizowanym z okazji 100-lecia klubu Pogoń 
Skalmierzyce z województwa wielkopolskiego. Wałbrzyszanie okazali się zdecydowanie najlepsi wygrywając wszystkie mecze, 
tracąc przy tym zaledwie jedną bramkę. 

Wałbrzyscy zawodnicy zagrali kolejny raz bardzo dobry mecz w defensywie. Dodatkowo byli również skuteczni w ofen-
sywie. Na uwagę zasługują również trzy przechwyty Ivana Oleksiuka oraz bardzo konsekwentna gra na rozegraniu Bartosza 
Raszewskiego, który jednocześnie został wybrany MVP spotkania.

Awans celem Górnika w nowym sezonie
Przedstawiciele Górnika Trans.eu Wałbrzych, sponsora tytularnego i miasta, ogłosili podczas wspólnej konferencji 

prasowej chęć zwiększenia nakładów finansowych na klub, który w kolejnym sezonie Suzuki 1 Ligi Koszykówki ma wal-
czyć o awans do ekstraklasy.

- Dobrze zorganizowana 
struktura klubu jest efek-
tem prawie 10 lat wspól-
nej pracy. Zaangażowane 
są w nią niemal te same 
osoby i właśnie ta ciągłość 
jest bardzo ważna. Teraz 
trzeba zapewnić, by wraz 
z organizacją podniósł się 
również poziom sportowy, 
a to wiąże się z zawodni-
kami. Do osiągania suk-
cesów potrzebne są też 

pieniądze. Dziś jesteśmy 
gotowi zwiększyć wspar-
cie finansowe dla Górnika. 
Bardzo dziękuję za ostatni 
sezon. Zapewniliście nam 
sporą dozę emocji i wiele 
radości. Ponownie zaak-
centowaliśmy to, że Wał-
brzych koszykówkę ma w 
sobie - mówił prezydent 
Roman Szełemej.

JZ

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Wybory -  według Ency-
klopedii PWN jest to sposób 
powoływania obywateli do 
pełnienia funkcji publicznych 
w organach państwowych, a 
także w organach samorzą-
dowych, partii politycznych 
i in. organizacji społecznych, 
przez głosowanie na wysunię-
tych kandydatów lub ich listy.

W prawie konstytucyjnym, 
w drodze wyborów jest wy-
łaniany parlament, lokalne 
organy samorządowe, także 
prezydent państwa. Wybory 
muszą mieć charakter wolny 
(tzn. nie mogą istnieć poli-
tyczne ograniczenia dla zgła-
szania kandydatów i prowa-
dzenia kampanii wyborczej).

Są jednak mniejsze wybo-
ry, ale jakże ważne. Już nie-
bawem, bo w najbliższą nie-
dzielę, odbędą się wybory w 
Wałbrzychu do Rad Wspólnot 
Samorządowych. To najbar-
dziej lokalne i zarazem naj-
ważniejsze wybory w mieście. 
Wybieramy społeczników, 
ludzi z pasją i zaangażowa-
niem, którzy nawet nie będą 
otrzymywać wynagrodzenia 
za swoją funkcję społeczną 
w mieście. Wybory te rów-
nież są inne, ponieważ każdy 
głosujący ma 15 głosów. Dla-
tego ważne jest kogo wybie-
rzemy. Ja również kandyduję, 
bo sprawy dzielnicy, z którą 
jestem mocno związany bli-
sko 20 lat - leżą mi na sercu. 
Ale nie startuję sam tylko z 
drużyn, która działa wspól-
nie z moim ojcem, aktywnym 
lokalnym samorządowcem. 
To bardzo ważne kto będzie 
miał wpływ na to, co będzie 
się działo w twojej dzielnicy. 
W przypadku Starego Zdroju 
wystarczy w niedzielę między 
godziną 9:00 a 18:00 przyjść 
do siedziby Rady Wspólnoty 
Samorządowej Stary Zdrój 
– świetlicy przy ulicy Armii 
Krajowej 37 i skreślić pierwsze 
piętnaście osób na liście. To z 
czystym sumieniem będą do-
brze oddane głosy. Polecam. 

Redaktor Naczelny
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Nawierzchnia na ul. 
Gwarków, dawniej Antka 
Kochanka, patrona bezro-
botnych i zasiłków, boha-
tera armii Dąbrowskiego, 
została poprawiona.
Uwaga tekst humorystyczny, 

zawierający śladowe ilości sarka-
zmu, rzadko - z wiadomych po-
wodów - rozumianego.

Pamiętająca zapewne śred-
niowiecze (żart), a na pewno 
starsza niż prawo jazdy redakto-
ra, droga „na skróty” prowadząca 
od dzielnicy Sobięcin do ulicy 
Wysockiego, z ładnym widokiem 
na Starą Kopalnię (największą 
atrakcję turystyki poprzemysło-
wej w Polsce, perłę lokalnego 
górnictwa, którą zwiedził już 
każdy wałbrzyszanin, głównie 
dzięki szczepieniom), wypełnio-

na została częściowo asfaltem. 
„Zabytkową” kostkę miejscami 
pozostawiono, ale ulica nadaje 
się teraz do jazdy z prędkością 
nawet do 30 km/h bez urywania 
samochodowego zawieszenia!

Naturalnie, w konsekwencji 
poprawy komfortu jazdy, nie 
należy spodziewać się zwiększe-
nia bezpieczeństwa. Gdy tylko 
kierowcy poczują wiatr we wło-
sach ruch samochodowy może 
się zagęścić. Znamy to dobrze z 
każdej, polskiej drogi.

Strzeżcie się piesi na zabytko-
wym chodniku.

I uwaga! Znak STOP, przejazd 
kolejowy, ruchliwa trasa kolejo-
wa.

PL
Fot. PL

Stał się cud Rodzinny Piknik Sportowy w Boguszowie-Gorcach
Już w ten piątek z Boguszowa-

-Gorc wystartują biegacze biorący 
udział w 32 ½ edycji Sudeckiej Setki. 
A już na drugi dzień, w sobotę, 26 
czerwca, Gmina Boguszów-Gorce 
oraz OSiR zapraszają do udziału w 
Rodzinnym Pikniku Sportowym, któ-
ry odbędzie się w ramach Setki na 
stadionie przy ul. Kusocińskiego. W 
programie imprezy m.in. oprawa mu-
zyczna, którą zapewni DJ Bartez, tor 
przeszkód CANMAGEDON, konku-
rencje sportowe i animacje dla dzieci.

Podczas Pikniku, jak i podczas ca-
łej Sudeckiej Setki odbędą się dwie 
zbiórki charytatywne do puszki:

pierwsza dla dwuletniej Natalii 
Falikowskiej

druga dla Ewy Trybańskiej bie-
gaczki i nauczycielki W-F z naszego 
miasta.
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Co ćwierka w sieci...

dolnośląska Policja

Artur Marlinga

Zamek Książ @DPolicja

@MarlingaArtur 

@Zamek_Ksiaz

2:12 PM · 23 cze 2021

8:47 PM · 22 cze 2021

12:30 PM · 23 cze 2021

23 czerwiec br. to kolejny dzień, kiedy dolnośląscy policjanci prowadzą działania 
na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz miasta Świebodzice. 

Projekt #budujemyWilcze wspiera bardzo dużo instytucji i firm.W ostatnich dniach 
miałem okazję spotkać się z Prezesem #EkoCarboJulia i odebrać symb. czek na 
wsparcie finansowe #HBOWilcze. Dziękuję Panie Prezesie za hojność, otwartość i 
wsparcie doposażenia kuchni w Wilczu 

#HOTnews - Zamek Książ w Wałbrzychu jest zachwycający! Wakacje 2021 będą 
niezapomniane bo u nas naprawdę jest aż tak zielono, a bogata oferta eventów 
pęka w szwach  fot. @GdeszCom
@Dolny_Slask  @POT_GOV_Pl @PolandtravelUS @MiejscaPolski

S. Bielawska
@bielawska_s

9:19 PM · 22 cze 2021

Na przekór wszystkim i pomimo deszczu powitaliśmy dziś lato w Śródmieściu 
@WalbrzychMM  Było wesoło i kolorowo dzięki wałbrzyskim instytucjom kultury 
@MuzeumWalbrzych   
@Stara_Kopalnia

In Valbrzych
@InValbrzych

11:51 AM · 23 cze 2021

Wielki sukces @InValbrzych Po dzisiejszym przetargu śmiało ogłaszamy 3 rzeczy:
Budynek po byłym CKU będzie miał nowego nabywcę za kwotę 1 mln zł.
Kwota ze sprzedaży nieruchomości przy udziale InVałbrzych przekroczyła 10 000 
000,00 zł  Dopiero się rozkręcamy!

Anna Żabska 
@AZabska

6:30 PM · 23 cze 2021

Ta apteka w czeskim Kuks robi niesamowite wrażenie! Cały barokowy kompleks 
dzieli od Wałbrzycha tylko 50 km. Od dzisiaj w ich punkcie informacji turystycz-
nej można zobaczyć makietę @Zamek_Ksiaz, która zaprasza do Polski 

Łączy nas piłka
@LaczyNasPilka

9:18 PM · 23 cze 2021

Paulo Sousa: Mój kontrakt kończy się z końcem eliminacji do mistrzostw świata. 
Chciałbym, abyśmy mogli razem dalej pracować, bo wykonaliśmy pracę, aby ta 
drużyna była zjednoczona i w przyszłości możemy być silniejsi. 

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

4:08 PM · 23 cze 2021

Ponad 2,2 mld euro dla Dolnego Śląska w nowym budżecie unijnym! Od początku 
negocjowaliśmy jak najwyższą kwotę alokacji dla @Dolny_Slask
. Nasze działania zakończyły się sukcesem! Utrzymamy dynamiczne tempo rozwo-
ju regionu i rozpoczniemy nowe inwestycje z myślą o Dolnoślązakach!

REKLAMA R0289/21



Promocja 15
www.30minut.pl

Piątek, 25 czerwca 2021
Od 19 lat razem z Wami...

REKLAMA R0290/21



16 Wydarzenie /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 25 czerwca 2021

REKLAMA R0291/21



Kultura  17
www.30minut.pl

Piątek, 25 czerwca 2021

Lato otworzyło się pełnym 
tropikiem, czerwiec wybuchł 
jak samobójca oklejony ładun-
kiem termojądrowowym, a 
jego soczyście krwiste wnętrz-
ności rozlały się strumieniami 
na zaskoczonych zdrowiem 
kulturożerców.

Pisałem już o tym, ale teraz 
dopiero znalazłem odpowied-
nio barwny zestaw słów.

Ostatni weekend sezonu ar-
tystycznego (ten teraz), zlany z 
pierwszym weekendem waka-
cji i jednocześnie pierwszym 
braku szkoły. Muszą Państwo 
coś z tym zrobić. 

Teatr Dramatyczny propo-
nuje premierę „RZYWOTU” w 
piątek i powtórki w sobotę i 
niedzielę. Spektakl jest „DO-
PEŁNIENIEM PRZEDSTAWIENIA 
POSTAĆ DNIA ZREALIZOWA-
NEGO W TEATRZE POLSKIM W 
PODZIEMIU WE WROCŁAWIU 
W 2018 ROKU” jak oznajmiają 
wielkie, teatralne litery w opi-
sie wydarzenia. W niedzielę o 
16:00 Teatr proponuje „Brak 
i obecność. Sceny z Walden-
burga i Wałbrzycha” - spacer 
startujący z Rynku, a dla spa-
cerowiczów tańszy bilet na 
wieczorny, opisany wcześniej, 
świeży spektakl.

„Lalki” na Brzechwy zapra-
szają w niedzielę na „TAJEMNI-
CZY OGRÓD” - opowiadający 
o perypetiach osieroconej w 
Indiach angielskiej dziewczyn-
ki – Mary Lennox.

Dużo muzyki również: mie-
roszowska Piwnica pod Zielo-
nym Kotem - koncert .Comin 
+ Soul Blast, Harcówka - wał-
brzyscy muzycy i koncert cha-
rytatywny, w Filharmonii OFSF 
oraz Edyta Geppert, Zamek 
Książ - „Muzyczny Bukiet dla 
Księżnej Daisy” i dziś (piątek) 
pierwsze od miesięcy wydarze-
nie w - ukochanej przez wielu - 
kawiarni artystycznej „Pod Pre-
tekstem”, w ogródku. Wietrzę 
wielki powrót, pani Joanno :)

Nieco dalej od nas trwa fe-
stiwal Kieślowskiego, w nie-
dzielę gość specjalny - Jerzy 
Stuhr. Zieleń i spokój Sokołow-
ska gratis.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Poniedziałki zapętlają się 
jak piosenka na liście znanych 
hitów, na którą kiedyś zawsze 
się czekało, a dziś jej melodia 
męczy i irytuje. Nerwowo szu-
kasz klawisza „next”, ale ten, 
który znajdujesz nie działa, 
została po nim tylko ziejąca 
prostokątna bezkresna dziu-
ra - trampolina do wczesnej 
młodości - twojej i radiood-
biorników z odtwarzaczami 
kaset, na guzikach których od-
grywało się Beethovena pod 
nieuwagę rodziców. 

Świat spomiędzy ram epi-
demii przyspieszył, jak gdyby 
chciał nadrobić stracony już 
na zawsze czas. Nowa covi-
dowa prędkość kosmiczna 
jest bezlitosna, tnie czaso-
przestrzeń lśniącym ostrzem. 
Pustoszy ciepłe poranki peł-
ne niewysłowionych obiet-
nic, pokonuje z mistrzowską 
precyzją grawitację długich 
jasnych wieczorów. Dzień ro-
dzi się tylko po to, by za chwi-
lę zniknąć za mgłą ulotnych 
wspomnień, pokonanych 
przez nadal szwankujące try-
biki pamięci krótkotrwałej. 
To pewnie dlatego cieszą tak 
bardzo te pojedyncze przebły-
ski, chwilki wyrwane zakrzy-
wionej spirali, w której więzi 
nas czas. Ten obłędny zapach 
czerwcowych wieczorów, za 
który odpowiedzialność bio-
rą delikatne główki przejrza-
łych już kwiatów kuszących 
bujną obfitością wonnych 
płatków. Echo śmiechu dzieci 
bawiących się w posiadanie 
tajemnych mocy w pobliskich 
parkach, rozmów sąsiadów, 
którzy przenieśli się z życiem 
z chłodnych poniemieckich 
murów swoich mieszkań 
wprost do szczawieńskich 
ogrodów. Wczesnoporanne 
trele ptaków o kolorowych 
brzuszkach dyskutujących o 
czymś arcyważnym, na widok 
których koty pohukują jak 
nieme sowy. Trzepot ptasich 
skrzydeł śledzony przez ich 
uważny wzrok. W czerwcu de-
likatność świata postanawia 
wyjść z ukrycia. Przez zmrużo-
ne oczy widać oblicze samej 
matulki Ziemi rozkojarzone 
uśmiechem. A jeśli i Tobie się 
wydaje, że to właśnie w czerw-
cu usilnie próbujemy przed 
czymś zdążyć, nie poświęcaj 
tej myśli zbyt dużo uwagi. 
Niech przeminie niezauważo-
na, nietknięta. Nie warto.

REKLAMA R0292/21

Szukamy kolporterów do pracy

w Wałbrzychu i Świdnicy

Tel. 531 407 736

Zadzwoń !!!

Tajemniczy Ogród w Teatrze Lalek
W najbliższą niedzielę 

(27.06) o 12:30 zapraszamy 
do Teatru Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu na spektakl pt. 
TAJEMNICZY OGRÓD  w re-
żyserii Arkadiusza Klucznika. 
Będzie to ostatnie przedsta-
wienie w mijającym sezonie 
artystycznym Teatru przy 
Brzechwy. 

TAJEMNICZY OGRÓD to 
spektakl opowiadający o 
perypetiach osieroconej w 
Indiach angielskiej dziew-
czynki – Mary Lennox, któ-
ra trafia pod opiekę wuja 
– lorda Archibalda Cravena, 
mieszkającego w pałacu 
Misselthwaite Manor. Miej-
sce to, położone pośród an-
gielskich wrzosowisk, skry-
wa wiele gorzkich tajemnic, 
począwszy od zamkniętego 
na klucz tytułowego ogrodu 
po samotność jego miesz-
kańców.

Spektakl Arkadiusza 
Klucznika zrealizowany zo-
stał w duchu klasyki, wierny 
książkowej opowieści. Pe-
łen jest magii i mistyczne-
go nastroju, wykreowanych 
głównie poprzez musicalo-
wą muzykę oraz oszczędną, 
ale niezwykle funkcjonalną 

scenografię, która z wnętrz 
pałacu przenosi nas nie-
postrzeżenie do zielonego 
ogrodu.

Przedstawienie ukazu-
je młodym widzom świat 
cennych wartości, jakimi są 
bliskie relacje rodzinne czy 
przyjaźń, ale porusza też 
problem oswajania osobi-
stych traum dzieci i doro-
słych. 

Spektakl dedykowany jest 
widzom w wieku 7+. 

BILETY PROMOCYJNE 
DLA MIESZKAŃCÓW WAŁ-
BRZYCHA 10 zł

Przed wejściem na wi-
downię należy pokazać bi-

leterce dowód szczepienia 
oraz potwierdzenie o za-
mieszkaniu w Wałbrzychu 
(dowód osobisty lub PIT).

BILETY 20 zł (normalny)/ 
18 zł (ulgowy dla dzieci do 
12. roku życia)

KASA BILETOWA czynna 
w soboty i niedziele godzinę 
przed rozpoczęciem spekta-
klu/ tel: 74 666 73 41.

KUP BILET ON-LINE bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl

TEATR LALKI I AKTORA 
W WAŁBRZYCHU ul. Jana 
Brzechwy 16, 58-300 Wał-
brzych
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Żywienie, a kondycja skóry
Czy dieta na skórę jest po-

trzebna, jeżeli odżywiamy ją 
dobrym kremem, stosujemy za-
biegi pielęgnacyjne i medycyny 
estetycznej?

To pytanie często zadają mi 
klientki w gabinecie. Odpo-
wiedź brzmi, tak. Pielęgnacja to 
dopiero połowa starań o zdro-
wą i ładną skórę. Równie ważne 
jak kosmetyki jest to, czym skó-
ra jest „karmiona” od wewnątrz 
– czyli po prostu nasza codzien-
na dieta. Żywienie ma znacze-
nie nie tylko dla wyglądu cery, 
ale również jest pomocne w 
zwalczaniu pewnych niedosko-
nałości. Dlatego idealnie spraw-
dzi się tu powiedzenie ,,jesteś 
tym, co jesz”, a ja od siebie jesz-
cze dodam – więc jedz mądrze.

To co jemy ma ogromne 
znaczenie w kontekście tego 
jak szybko oznaki starzenia 
będą widoczne na naszej skó-
rze. Ale nie tylko!Skóra jest od-
zwierciedleniem stanu naszego 
zdrowia. Nieodpowiednia kom-
pozycja diety oraz niedobory 
niektórych składników mogą 
w postaci pierwszych sympto-
mów objawiać się problemami 
skórnymi tj alergie, wysypki, 
plamy. Niedobór witamin i 
składników mineralnych w or-
ganizmie odbija się na jej wy-
glądzie i kondycji. Aby odnieść 
oczekiwany efekt, a więc prze-
dłużyć jej młodość, musimy 
zadbać o zdrowe i racjonalne 
odżywianie. 

Pierwsze na co powinniśmy 
zwrócić uwagę to przeciwutle-
niacze, antyoksydanty. To one 
powinny królować w naszej die-
cie. Zaliczamy do nich witaminę 
C, A, E, D. Ponadto nienasycone 
kwasy tłuszczowe, te odbudo-
wują barierę hydro-lipidową 
skóry, poprawiają pracę gru-
czołów łojowych, odblokowują 
pory skóry, zmniejszają ilość za-
skórników, wykazują działanie 
przeciwstarzeniowe. Nie zapo-
minajmy także o wodzie. To ona 
jest niezbędna do większości 
reakcji jakie zachodzą w organi-
zmie. Transportuje składniki od-
żywcze do komórek. Oczyszcza 
nasz organizm, usuwa toksyny 
i uboczne produkty przemia-
ny materii, co przekłada się na 
zdrowy wygląd skóry.

KAROLINA TOMZA 

W ostatnim numerze pisa-
łam o tym, żeby przy okazji 
zbliżających się wakacji poznać 
nasze okolice. Będziecie mieli 
taką okazję! Podczas kolejnych 
2 miesięcy Lokalna Organizacja 
Turystyczna Aglomeracji Wał-
brzyskiej zaprasza na week-
endowe, bezpłatne wycieczki 
z przewodnikiem. Pierwsze, 
inaugurujące tegoroczną ak-
cję już w najbliższą sobotę w 
Nowej Rudzie oraz w niedzielę 
w Zamku Książ. Każdy ze spa-
cerów potrwa ok. 2 – 3 godzin, 
warto więc „zaklepać” sobie 
czas od godz. 11:00 do 13:00-
14:00.

W ubiegłorocznej edycji bra-
łam udział i cieszę się, że LOT 
AW ponawia tę formułę. Nigdy 
nie byłam fanką zwiedzania z 
przewodnikiem, bo uważałam, 
że mnie bardzo ogranicza, ale 
w tym wypadku to ogromna 
dawka wiedzy, której w inny 
sposób w tak krótkim cza-
sie nie wchłoniemy. Znaczy 
się, same historyczne smacz-
ki, sami rewelacyjni erudyci i 
równie rewelacyjni uczestnicy, 
którzy chętnie ich słuchają! Je-
śli interesuje Wasz nasz region 
– jako ambasadorka LOT AW 
zapraszam Was serdecznie. My 
się z Nelą wybieramy i z radoś-
cią wypatrujemy Waszych za-
ciekawionych twarzy ;)

Na trasie wycieczek znaj-
dziecie także Sokołowsko, Krze-
szów, Jedlinę-Zdrój, Głuszycę, 
Szczawno-Zdrój, Jaworzynę 
Śląską, Wałbrzych, Świdnicę, 
Świebodzice, Strzegom, Zagó-
rze Śląskie, Stare Bogaczowice, 
Mieroszów, czyli miejscowości, 
o których często niewiele wie-
my, choć mamy je tak blisko. 
Ładujcie telefony, zakładajcie 
wygodne buty i nastawcie się 
na to, że po dwóch miesiącach 
wycieczek znajomością tych 
malowniczych ścieżek będzie-
cie zaskakiwać znajomych i 
rodzinę z daleka. Szczegółów 
dotyczących akcji wypatrujcie 
na stronach LOT AW i oczywi-
ście u mnie, bo będę nimi spa-
mować  :)
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Ekspresowe porady wakacyjne
Z okazji rozpoczęcia wakacji 

przedstawiamy wam ekspreso-
we porady na letni okres.

- Zadbaj o prawidłowe na-
wodnienie: pij wodę (minimum 2 
litry dziennie) oraz jedz warzywa 
i owoce. W ten sposób twój orga-
nizm nie ulegnie wycieńczeniu.

- Chroń skórę: nakładaj krem z 
wysokim filtrem około 30 minut 
przed opalaniem czy ekspozycją 
na słońce. Unikaj plażowania w 
godzinach od 12 do 15.

- Ruszaj się: pójdź na basen, 
pojeździj na rowerze lub na rol-
kach, pobiegaj leśnymi ścieżka-
mi czy wzdłuż plaży. Uwaga: gdy 
na dworze panuje skwar, odpuść 
sobie ćwiczenia w czasie silnego 
nasłonecznienia. Wybierz wtedy 
inną porę na sportowe aktywno-
ści: ranek lub wieczór.

- Zachowaj bezpieczeń-
stwo: nie zapomnij o maseczce 
w zamkniętych przestrzeniach. 
Zwracaj uwagę na znaki, pływaj 
tylko w dozwolonych miejscach, 
na strzeżonych plażach, pod 

okiem ratownika. Unikaj samot-
nych wędrówek nieznanymi czy 
trudnymi szlakami.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Od 19 lat razem z Wami...

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 25.06.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

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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PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 
w Polsce i w Niemczech. Kon-
takt 602 784 629 , e-mail: sere-
ne27@wp.pl

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STO-
LARSKIE. TANIO TEL. 692 123 
981

Remonty łazienek, układanie 
glazury, instalacje gazowe, cen-
tralnego ogrzewania i wodno-
-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy i ustawianie 

w najlepszej cenie i najkrót-
szym czasie. Tel. 606 937 229

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDE-
ROBY, ZAMÓWIENIA INDY-
WIDUALNE -TANIO! TEL. 
607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w so-
botę do 13 793-10-10-22 lub 74-
660-38-43

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZ-
KAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKO-
WE. TEL. 74 841 66 66; 502 
308 696

Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i 
przemysłowe. Wałbrzych ul. Ar-
mii Krajowej 47, czynne w godz. 
9-16. Tel. 790 26 04 51

Usługi budowlane, malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowa-
nie, łazienki itp.Tel.666 201 604

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elek-
tryka, kafelki, gładzie na mo-
kro, remonty łazienek. Tel. 
513 022 801

HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

NAPRAWA SPRZĘTU RTV. Tel. 
505 874 992

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Kupię 

mieszkanie 

do 40m2, bez 

pośredników. 

Tel.

888 700 086

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW 
„JĘZYK SERCA” ZAPRASZA NA MITING

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ GODZ. 17:00
UL ŚW JERZEGO 1, WAŁBRZYCH

NR TEL. +48 888 908 482  +48 511 438 
698  +48 888 509 599

ORAZ PUNKT INFORMACYJNO
KONTAKTOWY TEL.  71 321 21 24

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01
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