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Niepodległości w remoncie
Trwa remont ulicy Niepodległości w Wałbrzychu. Naprawiana po zakończeniu prac jezdnia będzie nie tylko rów-

na, ale też bezpieczna i ekologiczna. To droga krajowa nr 35, prowadząca do przejścia granicznego z Czechami w 
Mieroszowie. Warto podkreślić, że każdego dnia przejeżdża tamtędy tysiące aut. Dodatkowo transportowany jest 
nią surowiec z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocznicy kolejowej.

Kierowcy wyjeżdżający z Wałbrzy-
cha w stronę Mieroszowa napotkają 
na utrudnienia. Ponieważ trwa re-
mont ulicy Niepodległości - od skrzy-
żowania z ul. Wylotową, w kierunku 
wyjazdu z miasta. Na razie prace pro-
wadzone są na fragmencie jezdni. 
Ruchem steruje sygnalizacja świetlna. 
Docelowo nowa nawierzchnia zosta-
nie położona na prawie 900 - metro-
wym odcinku.

- Poza wymianą nawierzchni, na 
remontowanym odcinku wymienio-
ne zostaną krawężniki oraz wykona-
na będzie renowacja sieci kanalizacji 
deszczowej, czyli wymiana tzw. wpu-
stów i przykanalików - mówi Andrzej 
Piękny, główny specjalista ds. inwe-
stycji i remontów w Zarządzie Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu. Naprawiany fragment 
ulicy Niepodległości jest mocno znisz-
czony. Dlatego KSS Bartnica zobowią-
zała się dostarczyć bezpłatnie wszyst-
kie kruszywa i masy bitumiczne do 
nowej drogi. Naprawiona jezdnia 
będzie nie tylko równa, ale też popra-
wiająca bezpieczeństwo kierowców 
i ekologiczna. Do budowy nowej na-

wierzchni odcinka ulicy Niepodległo-
ści wykorzystanych zostanie m.in. po-
nad tysiąc ton gabra z naszego złoża 
w Słupcu. Będzie ona również ekolo-
giczna, ponieważ do jej budowy uży-
tych zostanie ponad 200 ton tzw. de-
struktu asfaltowego, pochodzącego 
z rozbiórki innych dróg. W sumie do 
obecnego remontu ul. Niepodległo-
ści wykorzystanych zostanie dwa i pół 

tysiąca ton wydobywanych lokalnie 
kruszyw, przerobionych na mieszankę 
asfaltową także lokalnie, bowiem w 
należącej do KSS Bartnica Wytwórni 
Mas Bitumicznych w Starym Juliano-
wie - podkreśla prezes Jakub Madej. 
Remont powinien zakończyć się w 
sierpniu.

PAS/EGO M.
Foto: EGO M. 
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):
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Sobota Niedziela Poniedziałek

„Nie ma kobiet niezrozumiałych, są tylko mężczyźni niedomyślni.” 
Magdalena Samozwaniec

Imieniny:
Jacka, Anatola

Dzień Czerwonej
Ostrej Papryczki Chili

Improwizacja medytacyjna - warsztat bębniarski
od 3.07.2020 (piątek) godz. 17:00do 5.07.2020 (nie-
dziela)
MUZYKA ALTERNATYWA & CROSSOVER
Samadhi Świdnica, wieś Wiry 23woj. dolnośląskie

KINO OPEN AIR „Życie Pi”, (WOK współorganizacja)
03.07.2020 godz. 21:30 - 23:00
Teren Starej Kopalni
TEATR LALKI I AKTORA
29.06-11.07 warsztaty teatralne LATO W TEATRZE
Szczegóły na www.teatrlalek.walbrzych.pl
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Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA zaprasza na ot-
warcie wraz z autorskim oprowadzaniem wysta-
wy IN-SANITY Paulina Brzezińska malarstwo | ry-
sunek | kolaż, który odbędzie się w godz. od 12.00 
- 20.00 w WGS BWA, przy ul Słowackiego 26.
STARA KOPALNIA CENTRUM NAUKI I SZTUKI 
GODZ 21:00 Towarzystwo Kultury Czynnej / Teatr 
Studio Czyczkowy 
Spektakl „ dzień:noc: DZIEŃ” składa się z dwóch mo-
nodramów w reżyserii Jerzego Weltera: „ Faszystow-
ska mać” i „ Być u siebie” 

Pałacu w Strudze. Zaczynamy smacznie i artystycz-
nie 4 lipca - od g. 12:00 VIII Festiwal Lodów oraz o 
g. 18:00 wernisaż malarstwa i rysunku absolwentek 
Studiów Podyplomowych-Dyscypliny Plastyczne w 
architekturze i Specjalizacji ASP we Wrocławiu oraz 
malarstwa zaprzyjaźnionych artystów: Krzysztofa 
Ryfa z Galerii 33 i Natalii Wegner z Uniwersytetu Ar-
tystycznego w Poznaniu 
KLUB A PROPOS
04.07, godz. 21.00  – Ogród pełen chillu
„Pod pretekstem” art cafe”
4.07, godz. 18.00 – Wędrowne ptaki - koncert
PAŁAC STRUGA
4.07, godz. 18.00 – Malarstwo, rysunek, ceramika 
– wernisaż wystawy zbiorowej studentów i absol-
wentów ASP z wrocławia, Poznania i Warszawy
ZAMEK KSIĄŻ
 04.07 - Nocne zwiedzanie „Pełnia księżyca”
TEATR LALKI I AKTORA
29.06-11.07 warsztaty teatralne LATO W TEATRZE
Szczegóły na www.teatrlalek.walbrzych.pl

CYRKonia- wakacyjne warsztaty kuglarskie (WOK 
współorganizacja)
06.07.2020 godz. 16:00 - 18:00
Teren Starej Kopalni
MUZEUM PORCELANY
Wakacyjne warsztaty kreatywne  w dwóch blokach 
godzinowych: 10.00 -12.00 i 13.00- 15.00, dla grup 
5-osobowych.
Szczególy na https://muzeum.walbrzych.pl/

TEATR LALKI I AKTORA
5.07, godz. 12.00 - Przyjaciel – premiera spektaklu 
on-line w reżyserii Seweryna Mrożkiewicza. Przedsta-
wienie dedykowane jest dzieciom w wieku 5 – 8 lat.

REKLAMA R0293/20

Galeria wznowiła swo-
ją działalność po zniesie-
niu ograniczeń. Jak moc-
no spadła odwiedzalność 
centrum w porównaniu do 
okresu sprzed pandemii? 

Jest zdecydowanie lepiej 
niż zakładaliśmy. Po blisko 
dwóch miesiącach od „od-
mrożenia” do galerii wróciło 
już około 85-90 proc. Klien-
tów w porównaniu z ana-
logicznym okresem w roku 
ubiegłym. Warto dodać, że 
wg. badań przeprowadzo-
nych przez Polską Radę Cen-
trów Handlowych średnia 
wartość wskaźnika odwie-
dzin w kraju wynosiła od 
62 do 73 proc. Istotną rolę 
w osiągnięciu tak dobrego 
wyniku mają nasi najemcy, 
którzy zmobilizowali się i byli 
gotowi na otwarcie centrum 
handlowego 4 maja. Oczy-
wiście jako zarządca obiektu 
dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby zakupy w Galerii Victoria 
były bezpieczne i komforto-
we dla naszych Klientów.

Czy wszystkie lokale i 
usługi wznowiły działal-
ność?

Następujące po sobie ko-
lejne etapy znoszenia ob-
ostrzeń związanych z pande-
mią skutkowały otwarciem 
zdecydowanej większości 
sklepów. Od maja funkcjo-
nują sklepy odzieżowe, re-
stauracje i kawiarnie (w tym 
strefa food court), w czerwcu 
otwarte zostały plac zabaw 
dla dzieci Kinderplaneta oraz 
klub fitness CityFit. Aktualnie 
działa on w specjalnym reżi-
mie sanitarnym – obowiązuje 
zachowanie dwumetrowe-
go dystansu oraz limit osób 
na określoną powierzchnię. 
Na terenie klubu przeprowa-
dzana jest też obowiązkowa 
dezynfekcja urządzeń, szafek 

i toalet. A już od 3 lipca zno-
wu będziemy mogli oglądać 
nowości filmowe na dużym 
ekranie w Cinema City. 

Czy w tym roku klienci 
mogą liczyć na eventy? Jeśli 
tak, to jakie?

Od kilku dni w amfiteatrze 
Galerii Victoria dostępny jest 
tor skimboardowy. Skimbo-
arding, to sport wodny, który 
z roku na rok zdobywa coraz 
większą popularność na świe-
cie. Polega on na ślizganiu się 
na drewnianej desce po płyt-
kiej tafli wody przy brzegach 
naturalnych zbiorników wod-
nych lub tak jak w naszym 
przypadku, w wersji miejskie-
go surfingu – na mobilnych 
torach. Przypomina to w 
pewien sposób ślizganie się 
po lodzie, z tym wyjątkiem, 
że mamy lato, słońce, wodę 
i prawdziwie wakacyjny kli-
mat. Atrakcja jest całkowicie 
bezpłatna oraz przeznaczo-
na dla każdego, zaczynając 
od 6-latka, który potrafi na-
biec i wskoczyć na deskę, 
po wszystkie osoby dorosłe. 
Oczywiście w tym roku prze-
widujemy kolejne eventy, o 
których będziemy informo-
wać na bieżąco na naszej 
stronie internetowej oraz po-
przez social media. 

Jakie środki ostrożności 
zalecacie Państwo osobom, 
które odwiedzają galerię?

Bezpieczeństwo naszych 
Klientów jest dla nas bardzo 
istotne. Na terenie centrum 
handlowego nadal należy 
stosować się do obowiązu-
jących przepisów wynikają-
cych z Rozporządzeń Rady 
Ministrów. Serwis sprzątają-
cy regularnie czyści i dezyn-
fekuje konieczne  miejsca. 
Przy wszystkich wejściach do 
centrum znajdują się również 
bezdotykowe dozowniki z 
płynem do dezynfekcji rąk. 
Współpracujemy z Powiato-
wą Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Wałbrzychu, 
a na terenie GV dostępne są 
profilaktyczne materiały oraz 
spoty audio i video dot. zapo-
biegania rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2. 

Serdecznie zapraszam do 
odwiedzin Galerii Victoria!

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Śniło mi się, że obudziłam 
się w państwie, w którym 
zaszczuci nienawiścią lu-
dzie skaczą sobie do gardeł, 
igrając na potęgę z błahoś-
cią powodów. W państwie, 
gdzie w  osiedlowym sklepi-
ku młodziutka dziewczyna 
umęczona w sposób nie-
proporcjonalny do swojego 
wieku, z dziećmi - jednym 
maleńkim w wózku i dwójką 
uczepioną jej boków, kupu-
je dwie małpki o różnych 
smakach - dla siebie, a dla 
dzieci po paczce czipsów. 
Najmłodsze dostaje beko-
nowe. Dzieci są zaniedbane 
i brudne. Kiedy mamusia 
spostrzega mój wzrok na 
sobie, pyta w sposób tak 
prosty, jak jej pojmowanie 
świata, czy coś mi się nie 
podoba. Po czym otwiera 
jedną z buteleczek i w moim 
śnie nagle roztacza się woń 
cytrynowego gaju skąpane-
go w południowym słońcu. 
Śniło mi się, że obudziłam 
się w państwie, w którym 
ludziom złym śnią się noce 
pełne kryształowego bla-
sku i brunatnych mundu-
rów. Budzą się z tych snów 
uśmiechnięci, rozmarzeni. 
Śniło mi się, że obudziłam 
się w państwie, w którym 
kobiety to chodzące inkuba-
tory, bez prawa decydowa-
nia o swoim życiu i zdrowiu, 
bez prawa wyboru. A w razie 
gdyby im się przyśniło je 
mieć, czekać na nie będzie 
więzienna cela. Śniło mi się 
też, że w tym państwie bije i 
opluwa się ludzi, bo chcą żyć 
w zgodzie ze sobą. Do bicia 
i opluwania podżega ten, 
który powinien ich chronić. 
W państwie tym ci, którzy 
nie potrafią tego znieść, 
wieszają się lub skaczą z wy-
sokości, bo wszędzie będzie 
im lepiej niż tutaj. Ale co to 
za kraj, kołacze mi w głowie 
cytat z matki jednego z tych, 
którzy już po drugiej stronie, 
w którym to najpierw trzeba 
umrzeć, żeby być szczęśli-
wym?

Obudźmy się z tego kosz-
maru.

Przed nami druga tura 
wyborów.

Woda z „Szybu Pokój”
Najprawdopodobniej na koniec września 2021 roku popłynie 

do części Wałbrzycha i gmin regionu woda z nowo budowanej 
Stacji Uzdatniania Wody „Szyb Pokój”. Po prawie 4 miesiącach 
realizacji, widać że zaawansowanie prac jest pełne, roboty prze-
biegają zgodnie z harmonogramem - można było dowiedzieć się 
podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Jedlinie Zdroju.

Jak informuje Wałbrzyskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, wykonawca wyka-
zuje pełne zaangażowanie oraz 
wykazuje się fachowością i sa-
modzielnością w pokonywaniu 
trudności pojawiających się w 
trakcie robót. Inwestycję nowej 
Stacji Uzdatniania Wody realizuje 
Przedsiębiorstwo Budownictwa i 
Instalacji ABT Sp. z o.o. z Często-
chowy. Firma ABT złożyła najko-
rzystniejszą ofertę pod względem 
finansowym, jak również zapre-
zentowała swoje bardzo dobre 
referencje. W dniu 20 lutego 2020 
r. została podpisana umowa po-
między Wodociągami Wałbrzych 

a PBii ABT Sp. z o.o. na zrealizo-
wanie przedmiotowego zadania 
tj.: wybudowania SUW na podsta-
wie pozwolenia na budowę oraz 
dokumentacji projektowej opra-
cowanej przez Pracownię Projek-
tową I4TECH Sp. z o.o. z Chorzo-
wa. Kwota za jaką wykonawca 
podjął się wybudowania obiektu 
oraz uzyskania w imieniu zama-
wiającego pozwolenia na jego 
użytkowanie to 16 777 200 zł. Jak 
zaznaczono, na wstępie umowa 
została podpisana w miesiącu 
lutym 2020 roku, a więc w prze-
dedniu wybuchu pandemii koro-
nawirusa, a mimo to wykonawca 
rozpoczął roboty i ich nie przery-

wał, więc można spodziewać się 
terminowego zakończenia inwe-
stycji - to jest we wrześniu 2021 
roku. Zgodnie z założeniami pro-
jektowymi w nowo wybudowa-
nej Stacji Uzdatniania Wody "Szyb 
Pokój" uzdatniać będziemy około 
2500 m3/dobę, co stanowi około 
10% naszej dzisiejszej produkcji 
wody. Wydobywana i uzdatniana 
woda rozprowadzana będzie w 
dwóch kierunkach: Jedlina Zdrój 
i Wałbrzych. Woda skierowana w 
kierunku Jedliny Zdrój pozwoli 
na zasilenie m. Jedlina Zdrój oraz 
miejscowości Olszyniec i Jugowi-
ce, położonych na terenie gminy 
Walim. Natomiast na terenie Wał-
brzycha z SUW "Szyb Pokój" zasi-
lone zostaną dzielnice: Rusinowa, 
Dziećmorowice, Kozice, część 
Starego Zdroju (osiedle Kolonii 
Trzech Róż), Nowe Miasto, górna 
część Poniatowa. Jak informuje 
WPWiK, uruchomienie SUW "Szyb 
Pokój" doprowadzi do wspoma-
gania innych naszych ujęć i po-
zwoli na racjonalną gospodarkę 
studniami głębinowymi poło-
żonymi na terenie gminy Miero-
szów. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że nowe źródło wody włączone 
do systemu Wodociągów Wał-
brzych, podniesie bezpieczeń-
stwo zachowania ciągłości do-
staw wody, które mogłoby zostać 
obniżone w przypadku wystąpie-
nia długotrwałych okresów suszy. 

Red./WPWiK
foto: WPWiK

sekund
Strzegom
Katastrofa śmigłowca
W środę 30 czerwca po go-
dzinie dwudziestej, pod 
Strzegomiem na terenie po-
wiatu świdnickiego doszło 
do katastrofy śmigłowca, w 
wyniku której śmierć ponio-
sły dwie osoby. Jak się póź-
niej okazało ofiarami byli 
dwaj mężczyźni w wieku 48 
i 46 lat. Prokuratura potwier-
dziła, że jedna z ofiar to właś-
ciciel śmigłowca. Do czasu 
zamknięcia wydania śledczy 
nie ustalili kto pilotował ma-
szyną w czasie katastrofy. 
Śmigłowiec, który uległ kata-
strofie, to najprawdopodob-
niej jeden z najpopularniej-
szych modeli tego typu na 
polskim rynku.

Wałbrzych
IV LO najlepsze
Olimpiada „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych 
pierwszy raz odbyła się on-
-line. Wzięło w niej udział 288 
zespołów z całej Polski. Czte-
ry dolnośląskie drużyny uzy-
skały prawie maksymalną 
ilość punktów i tym samym 
znalazły się wśród nagrodzo-
nych. Zespoły miały w cią-
gu 30 minut odpowiedzieć 
na 25 pytań wielokrotnego 
wyboru. Pytania dotyczyły 
całego obszaru ubezpieczeń 
społecznych. Uczniowie naj-
lepszej dolnośląskiej szkoły - 
IV LO z Wałbrzycha potrzebo-
wali niecałe 18 minut, żeby 
poprawnie odpowiedzieć na 
24 z 25 pytań, tym samym 
wygrywając zmagania.

Głuszyca
Burmistrz
z absolutorium
Rada Miejska w Głuszycy jed-
nogłośnie udzieliła Burmi-
strzowi Romanowi Głodowi 
absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2019 rok 
oraz udzieliła mu wotum za-
ufania. Wcześniej pozytywną 
opinię o budżecie wydały 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa we Wrocławiu oraz Ko-
misja Rewizyjna głuszyckiej 
Rady Miejskiej. Podczas dys-
kusji nad sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2019 
rok Radni Rady Miejskiej 
podkreślali, że był to rok 
wielu rozpoczętych, prze-
prowadzonych i zakończo-
nych inwestycji. Wskazywali 
przede wszystkim na nową 
trasę multimedialną w Pod-
ziemnym Mieście Osówka, 
uruchomienie Głuszyckiej 
Komunikacji Publicznej oraz 
budowę Centrum Przesiad-
kowego.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Fabryka Cersanit 
w WSSE Tak głosowali nasi

 czytelnicy w ankiecie
internetowej:

Czy w Polsce nastąpi szybki
rozwój przemysłu 4.0? 
Wyniki na dzień 01.07.2020 

TAK
28%

NIE
72%

Przemysł 4.0 - czyli co? część 1

Coraz częściej operujemy zwrotami ze specjalistycznych branż.  Wiąże się to z rozwojem 
naszej sfery zawodowej czy też społecznej. Niemalże w każdej dziedzinie życia stajemy się 
świadkami technologicznego postępu. Nie inaczej jest w przemyśle.

REKLAMA R0297/20

Geneza rewolucji prze-
mysłowej

Historia świata to nie tyl-
ko historia polityczna, kultu-
ralna, czy światopoglądowa. 
Świat, który znamy, nieustan-
nie się zmienia. Ewolucja nie 
ominęła zatem i przemysłu. A 
wręcz odwrotnie - "objawiła 
się" trzykrotnie. Przemysł 1.0 
- czyli mechanizacja - to wy-
nalezienie i wdrożenie silnika 
parowego i wprowadzenie 
produkcji w erę industrializa-
cji. Przemysł 2.0 to etap elek-
tryfikacji. Elektryczność wy-
parła wówczas silniki parowe, 
zaś linie produkcyjne mogły 
wytwarzać towary w dużych 
seriach. Kolejna faza - Prze-
mysł 3.0 - objęła cyfryzację. W 
praktyce oznaczało to coraz 
bardziej wydajne komputery. 
Ponadto układy przetwarza-
nia danych umożliwiły stero-
wanie maszynami za pomocą 
oprogramowania, dzięki cze-
mu maszyny te zyskały więk-
szą precyzję i elastyczność. 
Jednym słowem - proces cy-
fryzacji umożliwił osiągnięcie 
wyższych stopni automaty-
zacji. Zaczęły powstawać sy-
stemy planowania i kontroli, 
których celem była koordyna-
cja działań w obrębie produk-
cji. Teraz czas na Przemysł 4.0 
- integrację systemów i two-
rzenie sieci. Przemysł 4.0 inte-
gruje ludzi oraz sterowane cy-
frowo maszyny z Internetem 
i technologiami informacyj-
nymi. Oznacza to, że wytwa-
rzane lub wykorzystywane 
do produkcji materiały można 
zawsze zidentyfikować. Mają 

one także możliwość nieza-
leżnego komunikowania się 
między sobą. Przepływ infor-
macji w etapie produkcji jest 
realizowany zarówno w pio-
nie z poszczególnych kom-
ponentów do działu IT przed-
siębiorstwa oraz z działu IT do 
komponentów, jak również w 
poziomie pomiędzy maszyna-
mi zaangażowanymi w proces 
produkcji a systemem pro-
dukcyjnym przedsiębiorstwa.

4.0 - czyli co?
Najważniejszym surowcem 

dla tej cyfrowej rewolucji są 
dane. Efektywne ich wyko-
rzystanie jest kluczowe dla 
biznesu przyszłości. Świato-
wy przepływ danych rośnie 
z roku na rok w lawinowym 
tempie. Jednym z ważniej-
szych powodów tego wzro-
stu jest zwiększenie dostępu 
ludzi, maszyn i urządzeń do 
sieci Internet, zarówno pod 
względem liczby punktów 
dostępowych, jak i szeroko-
ści pasma transmisji. Warto 
zauważyć, że w 2015 roku 
ponad 20 miliardów maszyn 
i urządzeń było podłączo-
nych do Internetu, a przewi-
duje się, że liczba ta powięk-
szy się do pół biliona w 2030 
roku. Jednak powszechne 
zastosowanie nowych tech-
nologii wymaga inteligen-
tnej integracji we wszystkich 
dziedzinach oraz ich zhierar-
chizowanych strukturach, co 
może być osiągnięte tylko 
wówczas, gdy technologie te 
oraz powiązane z nimi inter-
fejsy i formaty zostaną jedno-

znacznie opisane w normach. 
Najważniejsze jest jednak to, 
że Przemysł 4.0 wprowadza 
wiodące rozwiązania informa-
tyczne we wszystkich aspek-
tach produkcji, umożliwiając 
tworzenie nie tylko zamówio-
nych przez nas specyficznych 

produktów, lecz także całych 
powiązanych ze sobą łańcu-
chów wartości. Dzięki wyko-
rzystaniu zaawansowanych 
technologii ICT możliwe jest 
dokładniejsze dopasowanie 
produkcji do oczekiwań klien-
ta przy zachowaniu niskich 
kosztów, wysokiej jakości i 
wydajności.

WSSE będzie szkolić 4.0
W zeszłym tygodniu w 

Studio Espresso wiceprezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej Krzysztof 
Drynda informował o rozwoju 
i edukacji właśnie w najnow-
szym kierunku. - To jest bardzo 
innowacyjny projekt, którego 
w Polsce żadna Strefa jesz-
cze nie zrealizowała. Chcemy 

utworzyć specjalne centrum 
szkoleniowe w Wałbrzychu, 
w którym odwzorowuje się 
prawdziwą linię produkcyjną 
w technologii 4.0. Uczniowie, 
bądź też pracownicy firm stre-
fowych, będą mogli odbyć 
odpowiednie szkolenia w rze-
czywistych warunkach pracy, 
jednak nie ingerując w proces 
produkcyjny w prawdziwych 
fabrykach. 

Część 2 za tydzień
A w niej: O centrum szko-

leniowym Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz przykładach firm, które 
z powodzeniem wchodzą w 
kolejny etap ewolucji przemy-
słowej 4.0 .

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Żródła i cytaty:
przemysl-40.pl

www.soselectronic.pl
innovatingautomation.pl

wiedza.pkn.pl
automatykaonline.pl

Forbes nr 7/2020
www.facebook.com/studio.

espresso.official
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Studio Espresso gościło w Restauracji Horyzont kołobrzeskiego hotelu Aquarius

z byłym koszykarzem Górnika Wałbrzych, a obecnie Kotwicy Kołobrzeg rozmawiał Paweł Szpur

z Hubertem Kruszczyńskim

Oglądnij pełny wywiad

Jak to się stało, że z Chełmna 
trafiłeś do wówczas II-ligowego 
Górnika Wałbrzych?

To historia powiązana z Toma-
szem Krzywdzińskim, który podpisał 
swój kontrakt z Górnikiem. Kiedy mu 
gratulowałem, powiedział, że poroz-
mawia z trenerem na temat mojej 
osoby. Dzięki jego wstawiennictwu 
trafiłem na trzydniowy obóz przygo-
towawczy Górnika i zostałem w nim.

Było kilka meczy, które zapadły 
w pamięci kibiców. Jednym z nich 
był mecz w Opolu, w którym rzu-
ciłeś dziewięć razy za trzy punkty. 
Jak wspominasz te zmagania?

Często pojawia się pytanie, jak 
wspominam ten mecz. Ja go tak na-
prawdę nie pamiętam z boiska. Gdy 
się gra, to po prostu "płynie". To była 
taka adrenalina, to był ważny mecz, 
bo Opole było wiceliderem, a my li-
derem. Niewielka różnica punktów w 
tabeli, mecz o lidera. To było dla nas 
ważne, chodziło o lepsze ustawienia 
w tabeli w play-off-ach. No i stało się. 
Każdy się pyta, co ja czułem? Nie my-
ślałem wtedy, kiedy trafiłem siedem 
razy na siedem rzutów. Ja po prostu 
"płynąłem" na tym boisku, to adrena-
lina mnie prowadziła.

Czy omawialiście wówczas ze 
sztabem szkoleniowym, jak wy-
korzystać w następnych meczach 
twój potencjał?

Ja pamiętam bardzo dobrze 
słowa trenera Radomskiego, kiedy 
przyszedł i pokazał mi te wszystkie 

dziewięć rzutów, po czym stwierdził: 
„Schodzimy na ziemię i oddychamy, 
emocje opadają”. Fakt faktem rzucić 
dziewięć na dziewięć za trzy, to chy-
ba taki jedyny mecz w moim życiu. 
Niestety, nie każdy zawodnik będzie 
miał okazję tego doświadczyć. Stało 
się, ale trzeba było iść dalej.

Niewątpliwie w takich chwi-
lach pomagają wałbrzyscy kibice. 
Mam w pamięci taki mecz, który 
zagrałeś w sezonie rok później w 
Krakowie. Przy stanie 63:63, dzię-
ki twojemu zaangażowaniu, udało 
się sięgnąć po zwycięstwo. Wziąłeś 
sprawy w swoje ręce czy też nie pa-
miętasz?

Tu trzeba powiedzieć o naszych 
kibicach, oni są wszędzie, dają power. 
Przepraszam, że zmienię temat, ale 
kiedy pierwszy raz przyszło mi wystą-
pić w meczu II ligi w Śląsku Wrocław, 
to była to inauguracja.

Święta Wojna Wrocław – Wał-
brzych.

Święta wojna, Hala Kosynierka 
- tak jest. Chyba dwie minuty przed 
rozpoczęciem meczu, jak nie było 
żadnego kibica. Nagle wleciało koło 
pięćdziesięciu "chłopa" i zaczęli 
śpiewać, że „Jesteśmy zawsze tam...” 
adrenalina, ciarki takie, że po prostu 
pracuje się nie na 100%, a na 120%.

O tym również mówił kapitan 
Górnika, że gra dla tej niepowta-
rzalnej atmosfery. Ale jak to było 
w tym Krakowie, kiedy rozstrzyg-
nąłeś losy meczu?

Jeżeli dobrze pamiętam, to było 
tak, że Rafał Glapiński był po pięciu 
faulach i siedział na ławce rezerwo-
wych i po chwili dołączył do niego 
Piotr Niedźwiedzki. Teraz nie pamię-
tam, czy to trener kazał mi wziąć cię-
żar gry na siebie czy koledzy mnie 
znaleźli. Weszły te rzuty i udało się 
wyprowadzić ważne zwycięstwo.

Jak to się stało, że mimo tak do-
brej atmosfery, jaka była w Górni-
ku Wałbrzych, postanowiłeś zmie-
nić rejon Polski, klimat, zespół?

To jest po prostu sport. Byłem w 
Wałbrzychu dwa niezapomniane 
lata. To jest coś kluczowego dla mnie 
- moja przygoda z koszykówką, ale 
jako człowiek lubię sobie stawiać da-
lej jakieś cele. Chciałem udowodnić 
sobie i znajomym, że nie jestem za-
wodnikiem jednej drużyny. Chciałem 
postawić kolejny krok, mieć nowe 
wyzwanie. Praktycznie nowy "ja".

Czy jest różnica w atmosferze 
pomiędzy klubem wałbrzyskim, a 
tym w Kołobrzegu?

Atmosfera pod względem hali? 
Chyba nie ma nigdzie indziej w Pol-
sce takich kibiców, jak ma Wałbrzych. 
Każdy klub powinien pozazdrościć. 
Kotwica też ma swoją historię, ma 
swoje osiągnięcia na szczeblu Ekstra-
klasy i w I lidze. Teraz też II sezon gra-
ją, ale brakuje tego kibica. Ludzie po-
trafią przyjść, zerwać się kiedy trzeba, 
ale to nie jest to, co możemy spotkać 
w Wałbrzychu. Czy to jest dobra czy 
słaba gra, wałbrzyscy kibice są za-
wsze i wszędzie.

Czy zmiana klimatu miała 
wpływ na twoją kondycję i przygo-
towanie do gry?

To jest ciężko powiedzieć. Wydaje 
mi się, że na tym poziomie, gdzie my 
jesteśmy, nie ma większej różnicy. Jak 
byśmy porównali może Zakopane, 

wówczas byłby inny klimat w sensie 
zawartości tlenu. Ja po sobie niczego 
nie odczułem.

Dziękuję za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam wałbrzy-

skich kibiców.

W dalszej części wywiadu Hubert 
opowiada jak koronawirus i przerwa-
nie rozgrywek wpłynęło na zawod-
ników oraz jak wyglądały domowe 
treningi.



INFORMATOR WAŁBRZYSKICH 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

informator, który trzymacie w rękach to efekt współ-
pracy wałbrzyskich szkół technicznych i branżowych: 
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół 
Politechnicznych „Energetyk”. Powstał w ramach inicja-
tywy „Zawodowy strzał w 10!”, wychodząc tym samym 
naprzeciw Waszym potrzebom.
Dzisiaj stoicie przed ważnymi i trudnymi pytaniami: którą 
szkołę wybrać? Jaka ścieżka zawodowa będzie dla mnie 
właściwa? Co chcę w przyszłości robić? Rozumiemy, że 
przed Wami czas trudnych wyborów, pełen niepewności 
i rozterek, a możliwości wyboru są aż trzy: liceum ogól-
nokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.
Zgadzamy się z tym, że jest wiele zawodów, których 
ścieżka edukacyjna  musi prowadzić przez liceum i studia 
wyższe. Jednak absolwent tzw. ogólniaka, który nie ma 
jeszcze pomysłu na swoją przyszłość, nie jest przygoto-

wany do wejścia na rynek pracy i nie posiada kwalifikacji 
zawodowych, musi podjąć dalszą naukę, co powoduje, 
że pracę zawodową podejmie dopiero za 9-10 lat.
Inaczej sytuacja wygląda, kiedy wybierzemy kształcenie 
zawodowe na poziomie technikum lub branżowej szkoły 
I stopnia. W tym przypadku uczeń po ukończeniu szkoły 
posiada wyuczony zawód potwierdzony egzaminem za-
wodowym, ma już doświadczenie zawodowe (praktyki u 
lokalnych pracodawców, dodatkowe staże), jest więc go-
towy do wejścia na rynek pracy. Może w związku z tym, 
po 3-5 latach, podjąć pracę zawodową i samodzielnie 
opłacać dalszą edukację.
Uczniowie technikum zazwyczaj podchodzą do egza-
minu maturalnego, co otwiera im drogę do podjęcia 
studiów wyższych. Co więcej, zdany egzamin zawodo-
wy zwalnia uczniów technikum z obowiązku zdawania 

przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
więc uzyskanie matury może okazać się łatwiejsze niż  
w liceum ogólnokształcącym.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma również moż-
liwość dalszego rozwoju - w branżowej szkole II stopnia. 
Nauka tutaj trwa 2 lata, kończy się egzaminem techni-
ka w kontynuowanym zawodzie. Absolwent zdobywa 
wykształcenie średnie i zawsze ma możliwość zdawania 
egzaminu maturalnego, a w konsekwencji podjęcia stu-
diów wyższych.
Wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe są nowoczes-
ne, doskonale wyposażone i kształcą dla potrzeb lokal-
nego rynku pracy, na którym obecnie brakuje fachow-
ców we wszystkich branżach gospodarki. Warto więc 
zastanowić się i rozważyć - może właśnie ten wybór.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!
Wspieramy szkolnictwo branżowe i naukę zawodów

W dwóch naszych zakładach Toyoty w Polsce produkujemy silniki, skrzynie biegów oraz elektryczne napędy hybrydowe do najpopularniejszych modeli Toyoty. Stajemy się 
Europejskim Centrum Napędów Konwencjonalnych i Hybrydowych, co oznacza ogromne inwestycje, a także duży wzrost zatrudnienia w najbliższych latach.  W naszej fabryce 
zlokalizowanej w Wałbrzychu zapewniamy stabilne zatrudnienie dla ponad 1700 osób.  W naszym regionie wspieramy dwie szkoły techniczne: Zespół Szkół Nr 5 oraz Zespół 
Szkół Politechnicznych „Energetyk”. 

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND

Praktyki zawodowe
Co roku stwarzamy najlepszym uczniom, możliwość zdobycia praktycznych umiejęt-
ności związanych z profilem klas technicznych w autentycznym środowisku pracy w 
dużej firmie produkcyjnej.

Pomoce dydaktyczne
Nasze produkty - skrzynie biegów , silniki oraz przekazane przez nas samochody
(Aygo, Avensis) służą szkole jako pomoce dydaktyczne.

Wizyty w fabryce
Regularnie organizujemy wycieczki zawodowe dla uczniów, podczas których mają 
możliwość poznać proces produkcji podzespołów marki Toyota - jednego z liderów 
rynku motoryzacyjnego na świecie.

Projekty zagospodarowania przestrzeni
Uczniowie kierunku architektura krajobrazu w ramach zajęć praktycznych przygoto-
wują koncepcje zagospodarowania przestrzeni dla projektów realizowanych przez
organizacje pozarządowe, które są finansowane przez Funduszu Toyoty „Dobre po-
mysły zmieniają nasz świat”.



10 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5  www.zsee.walbrzych.pl  tel. 74 842 60 08

Mecenas: Patronat:



1 1 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29   www.zs7.walbrzych.pl  tel. 74 842 36 18

Mecenas: Patronat:



Mecenas: Patronat:

1 2 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a  www.zs5.walbrzych.pl  tel. 74 846 74 74
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24 miliony złotych
dla Wałbrzycha!!!
To efekt utworzenia Funduszu 
Inwestycji Samorządowych, 
projektu zainicjowanego przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę. W 
ramach rządowego programu 
dla samorządów Wałbrzych 
otrzymał pulę ponad 24,5 mln 
zł do wykorzystania na inwe-
stycje. Rząd Mateusza Mora-
wieckiego, realizując politykę 
zrównoważonego rozwoju 
gmin i powiatów oraz przeciw-
działając skutkom gospodar-
czego kryzysu wywołanego 
epidemią koronawirusa, wpro-
wadził program pomocowy 
stricte przeznaczony dla samo-
rządów w całej Polsce. Łączna 
pula środków programu pn. 
„tarcza dla samorządów” w 

skali kraju to 6 mld zł. Środki 
samorządy mogą przeznaczyć 
na dopłaty do inwestycji lokal-
nych np. w szkoły, przedszkola, 
wodociągi, szpitale czy domy 
pomocy społecznej. Tarcza dla 
samorządów w ramach Fun-
duszu Inwestycji Samorządo-
wych to kolejny element po-
mocy oraz dodatkowy impuls 
do  lokalnego rozwoju gospo-
darczego. Rządowa pomoc, 
tak potrzebna Wałbrzychowi 
pozwoli na realizację wielkich 
inwestycji infrastrukturalnych 
jak np. odbudowa stadionu na 
Nowym Mieście, modernizacja 
GDK w Śródmieściu lub rewita-
lizacja starych dzielnic miasta. 
Wałbrzych jest w złej sytuacji 
finansowej, pozyskanie dodat-
kowego dofinansowania oraz 
przeznaczenie środków z Fun-
duszu Inwestycji Samorządo-
wych jako wkładu własnego do 
inwestycji powoli na realizację 
tych zadań bez konieczności 
zadłużania miasta. Czyli pusta 
miejska kasa nie jest przeszko-
dą w realizacji zadań inwesty-
cyjnych a ponadto gmina nie 
będzie musiała zwalniać pra-
cowników i przy okazji wesprze 
lokalne firmy. To bezpreceden-
sowe rządowe wsparcie dla 
Wałbrzycha w sytuacji, gdy sły-
szymy o trudnościach finanso-
wych, zamykaniu Aqua Zdroju 
czy zwalnianiu pracowników z 
powodu kryzysu wywołanego 
koronawirusem.

Nowe pociągi i powrót połączeń
Kolejne pozytywne wieści płyną od regionalnego przewoźnika Kolei Dolnośląskich, które roz-

strzygnęły przetarg na dostawę nowych pociągów. Spółka zdecydowała się na zakup pięciu nowych 
składów elektrycznych za ponad 145 mln złotych. Nowe składy pojawią się na Dolnym Śląsku po 22 
miesiącach od podpisania umowy.

W ogłoszonym w lutym 2020 
roku przetargu Koleje Dolno-
śląskie poszukiwały dostawcy 
pięciu pięcioczłonowych po-
ciągów elektrycznych. Decyzją 
zarządu spółka przyjęła ofertę 
złożoną przez bydgoską PESĘ. 
Wartość zamówienia sięgnie 145 
mln złotych, a jeden pociąg bę-
dzie kosztował 29 mln złotych. 
Dodatkowo producent będzie 
zobowiązany do serwisowania 
pociągów do poziomu P3.2. – 
Dolny Śląsk mocno stawia na ko-
lej. To transport szybki, bezpiecz-
ny, ale również ekologiczny. 
Doskonałe wyniki naszego prze-
woźnika – Kolei Dolnośląskich, 
które z roku na rok biją kolejne 
rekordy przewiezionych pasaże-
rów, a także oczekiwania samych 

podróżnych dopingują nas do 
poszerzania oferty KD. Przejmo-
wanie kolejnych tras kolejowych 
i zakup nowych pociągów to 
ważne elementy naszej strategii 
rozwoju kolejowego transportu 
pasażerskiego – mówi Cezary 
Przybylski, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego, które 
będzie także gwarantem kredy-
tu bankowego na zakup taboru.

Wracają połączenia
Wraz z początkiem lipca na 

dolnośląskie tory powrócą 23 
pociągi kursujące na trasach ze 
stolicy Dolnego Śląska do Kroto-
szyna, Jeleniej Góry, Szklarskiej 
Poręby, Zgorzelca, Lubina, Żmi-
grodu oraz Bystrzycy Kłodzkiej. 
Wrócą też pociągi z Kłodzka do 
Kudowy Zdroju oraz z Jeleniej 

Góry do Szklarskiej Poręby. W 
rozkładzie pojawią się też nowe 
pociągi kursujące pomiędzy 
Legnicą i Lubinem. Wydłużone 
do Szklarskiej Poręby zostaną 
wybrane pociągi kursujące na 
trasie Wrocław – Jelenia Góra. 
Ponadto pociąg z Jeleniej Góry 
(odjazd 5:27) do Szklarskiej Po-
ręby (przyjazd 6:20) będzie kur-
sować codziennie, zamiast tylko 
w dni robocze. Natomiast kilka 
minut wcześniej na trasy wyjeż-
dżał będzie pociąg z Wałbrzycha 
Miasto (odjazd 6:13) do Kudowy 
Zdrój (przyjazd 8:57). Odwołany 
zostanie jeden pociąg, kursują-
cy w soboty, niedzielę i święta z 
Wrocławia (odjazd 7:25) do Leg-
nicy (przyjazd 8:23). – Jestem 
przekonany, że wielu mieszkań-
ców regionu podczas nadcho-
dzących wakacji będzie chciało 
skorzystać z oferty turystycznej 
Dolnego Śląska. Dlatego zde-
cydowaliśmy żeby przywrócić 
możliwie największą liczbę po-
łączeń regionalnych, ale też mię-
dzynarodowych – powiedział Ty-
moteusz Myrda, członek zarządu 
województwa dolnośląskiego. 

Red./KD
foto: KD

 Wałbrzych, dnia 22.06.2020r.
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 

na  ustanowienie  odrębnej własności lokali mieszkalnych 

 - przy ul. Palisadowej 79/5, piętro I, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi  115 700,00 zł, wadium – 5 785,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni;

 - przy ul. Senatorskiej 38/2, parter, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,
wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 65,40 m².

Cena wywoławcza wynosi 197 000,00 zł, wadium 9 850,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni. 

 Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się z 
pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy 
Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 13.07.2020 r. W tytule przelewu 
należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz 
adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 13.07.2020 r. Wpłacone wadium, w przypadku 
wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku 
przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje 
zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod 
rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, 
posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do 

pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje 
cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od ceny wywo-
ławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas 
sporządzone)  świadectwo charakterystyki  energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późniejszymi zmianami).    
 Z osobą wygrywającą przetarg  zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie do dwóch miesię-
cy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, 
pomniejszonej o wpłacone wadium.   
 Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe 
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74  66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz pod nr tel. 
74  66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.      
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Kancelaria Prezydenta

Cezary Przybylski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu

dolnośląska Policja

Wałbrzyska SSE

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Ministerstwo Zdrowia

@WalbrzychMM

@prezydentpl

@PrzybylskiCez

@DyrekcjaWe

@DPolicja

@WalbrzyskaSSE

@MuzeumWalbrzych

@MZ_GOV_PL

4:01 PM · 30 cze 2020

10:39 AM · 1 lip 2020

4:22 PM · 25 cze 2020

6:43 PM · 23 cze 2020

11:05 AM · 1 lip 2020

8:30 AM · 30 cze 2020

8:45 PM · 29 cze 2020

8:00 AM · 1 lip 2020

12.07 czeka nas II tura wyborów. Wyborcy, którzy tego dnia będą poza miejscem 
zamieszkania, np. na wakacjach, również mogą głosować, ale muszą pobrać spe-
cjalne zaświadczenie. W Wałbrzychu zaświadczenia takie uzyskać można w Biurze 
Ewidencji Ludności, ul. M.Kopernika 2, pok. nr 6.

Prezydent @AndrzejDuda spotkał się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, któ-
rzy brali udział w ćwiczeniu Defender-Europe 20 Plus.
http://prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,517,drawsko-defender-euro-
pe-20.html

Zarząd Województwa Dolnośląskiego otrzymał od radnych województwa wotum 
zaufania oraz absolutorium budżetowe za rok 2019! Przyjęty został również Ra-
port o stanie Województwa. To nie tylko sukces, ale również motywacja do dalszej 
ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska.

#NadlesnictwoSzklarskaPoręba,Zarządy Polska Grupa Uzdrowisk,KGHM TFI S.A. oraz 
Interferie zorganizowały event,w ramach którego posadzono blisko 100 sadzonek 
lipy przy powierzchni, która została zniszczona przez huragan w październiku 2018 
roku.

Ułamki sekund dzieliły podpalacza od zrealizowania swojego makabrycznego 
planu. Wlał już łatwopalną ciecz do mieszkania i polał nią swoją żonę. Na szczęś-
cie w decydującym momencie... nie zadziałała zapalniczka. 36-latek usłyszał 
osiem zarzutów.

@WalbrzyskaSSE wydała 14  decyzję o wsparciu inwestycji dla firmy RAWAG z Ra-
wicza specjalizującej się m.in. w produkcji drzwi do wagonów pasażerskich. Firma 
zainwestuje ponad 4 1  mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnej. Gratulujemy

Od dziś nasze Muzeum na Dolnośląskim Szlaku Zabytków Techniki! To zaszczyt znaleźć 
się w tak zacnym gronie! http://mapazabytkow.pl 
@PrzybylskiCez #UrządMarszałkowskiWojewództwaDolnośląskiego #FundacjaOchrony-
DziedzictwaPrzemysłowegoŚląska #DolnośląskiSzlakZabytkówTechniki

Ogranicz spożycie czerwonego mięsa na rzecz mięsa drobiowego, ryb i nasion 
roślin strączkowych. 
Więcej https://bit.ly/RuchDieta_PDŻ
#PlanujęDługieŻycie #Dieta #NSO

REKLAMA R0301/20
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Smakołyki dla skóry
Bardzo często zapominamy 

lub nie zdajemy sobie sprawy 
z tego jak pożywienie wpływa 
na stan naszej skóry, włosów i 
paznokci. Dlatego nie bezpod-
stawne jest używanie sformuło-
wań, że jesteśmy tym, co jemy. 
Badania pokazują, że jedząc 
mądrze i świadomie możemy 
cieszyć się młodym i zdrowym 
wyglądem przez długie lata, a 
prawidłowo zbilansowana die-
ta może okazać się doskonałym 
sposobem na piękną i zadbaną 
cerę. Oto smakołyki, które mają 
upiększający wpływ na skórę. 

Truskawki - to przede 
wszystkim cenne źródło wita-
min: C, E oraz A. Są to tzw. an-
tyoksydanty, które zwalczają 
wolne rodniki odpowiedzialne 
za proces starzenia. Ponadto 
witamina C bierze udział w 
produkcji kolagenu oraz ko-
rzystnie wpływa na likwidację 
przebarwień. 

Jabłka- zawierają cynk, któ-
ry wykazuje działanie bakterio-
statyczne. Wspomaga leczenie 
zmian trądzikowych oraz łojo-
toku. Jabłka to również źród-
ło witamin: C, E, K witamin z 
grupy B oraz beta-karotenu, 
który wpływa na piękny wy-
gląd naszej skóry. W skórkach 
jabłek znajdziemy krzem, który 
wzmacnia włosy i paznokcie. 

Jagody - zawierają pier-
wiastki mineralne takie jak 
cynk, mangan, żelazo, selen. 
Witaminy C, A, PP, kwasy owo-
cowe, kwas foliowy oraz anto-
cyjanty. Dzięki tym składnikom 
posiadają szereg właściwości 
nawilżających, przeciwzapal-
nych, odżywczych i przeciw-
starzeniowych. Przyczyniają 
się do poprawy wyglądu skóry, 
poprawy jej elastyczności. 

Słonecznik- zawarta w ziar-
nach słonecznika witamina E 
ma korzystny wpływ na nawil-
żenie oraz spowolnienie proce-
sów starzenia skóry. Ponadto 
pomaga zachować odpowied-
nie ukrwienie skóry głowy, 
dzięki czemu zapobiega wy-
padaniu włosów. Nasiona sło-
necznika są bogatym źródłem 
kwasów tłuszczowych przez co 
wpływają na odpowiednie na-
wilżenie skóry oraz pracę gru-
czołów łojowych. 

Egzotyka na stole

Wakacyjny niezbędnik kosmetyczny 

Mięta i róż 

Szybka lekcja pielęgnacji skóry

Te kolory to hit tego lata. De-
likatne i subtelne przeniosą nas 
prosto na plażę. Kojarzone z 
morską bryzą i beztroską wakacji 
sprawią, że poczujemy się wol-
no, swobodnie a jednocześnie 
kobieco. Polecamy w tych bar-
wach szczególnie dodatki i akce-
soria: zegarki, torebki, czapeczki 
z daszkiem, aparaty, okulary. 

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Podpowiadamy ci, jak eks-
presowo i niewielkim kosztem 
sprawić, by twoja skóra wyglą-
dała pięknie latem. Po pierwsze: 
myj ciało preparatem o właści-
wościach peelingujących. Dzię-
ki temu od razu uzyskasz efekt 
wygładzania. Po drugie: pamię-
taj, by nakładać balsam jeszcze 
zanim użyjesz ręcznika. Po trze-
cie: użyj bronzera lub samoopa-
lacza dla poprawienia kolorytu. 
I wreszcie - zaopatrz się w oliw-
kę lub kosmetyk z drobinkami. 
Błysk optycznie cię wysmukli. 

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Latem warto poszaleć z 
menu i dać się porwać eg-

zotyce smaków. Naszym wa-
kacyjnym hitem są zupy: taj-

ska, wiosenna, z kalmarów i 
chłodnik. Jako dania główne 
polecamy wszelkiego rodzaju 
ryby, np. w sosie ostrygowym 
oraz pieczeń po parysku. Do 
tego obowiązkowo gotowane 
warzywa i sałatki. Gwarantu-
jemy, że twoje podniebienie 
ci tego nie zapomni! Na deser 
rekomendujemy: truskawki w 
czekoladzie lub tartę owoco-
wą. Do popołudniowej kawy 
świetnie z kolei sprawdzą się 
praliny. 

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Nie każde miejsce, w któ-
rym zanocujemy podczas wa-
kacji, będzie przypominało kli-
nikę urody. Poza hotelami typu 

spa&wellness, które oferują 
swym gościom „na wejściu” 
żele pod prysznic, balsamy do 
ciała, szampony i mydełka, o 

zawartość  kosmetyczki mu-
simy zadbać same. Co zatem 
powinno się w niej znaleźć? 
Obowiązkowe są kosmetyki do 
pielęgnacji twarzy, dostoso-
wane do potrzeb naszej skóry, 
klimatu i pory roku, a więc: to-
niki, płyny micelarne, mleczka, 
wody termalne i kremy - najle-
piej nawilżające. Must have po-
winno objąć także: pianki czy 
musy myjące, masła, środki do 
opalania z odpowiednim fil-
trem, produkty przeznaczone 
do ujarzmienia potarganych 
przez wiatr włosów.

osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Czy można mówić o suszy, 
gdy rzeki występują z brzegów? 
Kolejne wiadomości przy kolej-
nej intensywnej ulewie donoszą 
o zalanych wsiach, podtopio-
nych domach a w Polsce temat 
suszy nie milknie. Jak jest?

Operujmy faktami, a fakty są 
takie, że średnia roczna opadów 
w Polsce wcale nie maleje. Jed-
nak średnia to statystyka, a ze 
statystyką jest tak, ze jeśli jedną 
nogę trzymamy w piecu a drugą 
w lodówce, to średnia tempera-
tura jest dla nas optymalna.

Gwałtownie, wraz ze zmiana-
mi klimatu, zmieniają się warun-
ki pogodowe. Po długiej suszy 
wiosennej, kiedy w zasadzie w 
marcu i kwietniu nie odnoto-
waliśmy opadów, nastąpił maj 
i czerwiec obfity w deszcze, w 
tym te ulewne.

Gwałtowna burza nie powo-
duje, że zasoby wód grunto-
wych nagle się uzupełniają. Tu 
potrzeba długich, regularnych 
opadów, najlepiej umiarkowa-
nych i zim ze śniegiem, który 
roztapiając się, będzie nasączał 
glebę. Mówimy o suszy, któ-
ra będzie nadal po przejściu 
fal wezbraniowych. Mamy tak 
poważne zmiany w zlewniach, 
że woda nie infiltruje, tylko 
głównie pędzi w dół zlewni. Tu 
kłaniają się: osuszanie pól, be-
tonowanie koryt rzek czy kopal-
nie odkrywkowe – wszystkie te 
działania składają się na kryzys 
wody. Do tego trzeba jeszcze 
dodać wylesianie. To drzewa, 
ich korzenie odpowiadają za 
prawidłową gospodarkę wod-
ną, utrzymują wodę w glebie.

Pamiętamy też, że należy roz-
różnić pewne sprawy. Mówimy 
o suszy rolniczej, hydrologicz-
nej i hydrogeologicznej. Podsu-
mowując, najbardziej oczywiste 
skojarzenie suszy z brakiem 
opadów jest niestety mylne, a 
problem jest bardzo złożony. 
Nie pomogą sztuczne zbiorniki, 
bo to iluzja retencji. Woda prze-
de wszystkim musi wsiąkać w 
grunt tam, gdzie spadnie, a nie 
spływać systemami jej odpro-
wadzania. Brzmi w tak oczywi-
sty sposób, prawda? Rzecz w 
tym, że człowiek to, co natu-
ralne musi zmieniać, a później 
szuka rozwiązań negatywnych 
skutków swoich działań.
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Wybory, Drodzy Państwo. 
Na nasze wybory wpływ 
miały wybory naszych dziad-
ków i ich rodziców, środowi-
sko, które, w mniejszym lub 
większym stopniu, kształto-
wane było przez też te same 
wybory.

W wyborach nie chodzi 
do końca ani o chłodną kal-
kulację, ani o emocje, ani 
o to, czy ktoś jest bardziej 
przystojny niż inny lub zna 
podstawowy francuski, bądź 
nie. Takie wybory, to bardzo 
prymitywny poziom. 

Tak, jak wybory, modne 
w dwudziestym pierwszym 
wieku, w których liczy się tyl-
ko nasze dobro.

Perspektywa czasu, po-
tencjał, analiza, długofalowy 
wpływ, wspólnota, nasza 
droga.

Wybierzcie się Państwo 
w rejony dla Was niepewne, 
dzikie, nieoswojone, na lekki 
chociaż dyskomfort, na małą 
ambicję, weźcie dzieci, po-
każcie horyzont i sprawdźcie 
co poza nim.

Tak wygląda lepszy świat.

Polecane i ciekawie za-
powiadające się - początek 
lipca:

- trwają letnie warsztaty 
dla dzieci „Poza horyzont”, 
prowadzone przez Teatr Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu,

- spektakl „dzień: noc: 
Dzień”, Stara Kopalnia, sobo-
ta 4.07, 15 zł,

- otwarcie wystawy - opro-
wadzanie po „IN-SANITY” 
Pauliny Brzezińskiej, BWA, 
sobota 4.0, wstęp wolny,

- wybory 12 lipca, wstęp 
wolny.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Pogarda – jak tłumaczy ten 
leksem Encyklopedia PWN, 
jest to uczucie bardzo silnej 
niechęci, połączone zwykle z 
poczuciem własnej wyższości 
wobec kogoś lub czegoś. Psy-
cholog prof. Dariusz Doliński 
w udzielanych wywiadach 
zwraca uwagę, że mamy dziś 
ogromne społeczne przyzwo-
lenie dla pogardy. Jeszcze 10 
lat temu bardzo niekomfor-
towo czułaby się osoba, która 
okazałaby ją ludziom o innej 
religii, kolorze skóry czy zwy-
czajach kulturowych. Dzisiaj 
wiele osób bez oporów wy-
powiada nienawistne sądy. 
To samo dzieje się w polityce. 
Zwróćmy uwagę, jak agresyw-
ne i pełne pogardy są wpisy 
w internecie osób popierają-
cych jednego bądź drugiego 
kandydata na prezydenta czy 
wobec różnych partii politycz-
nych. Widać to nie tylko we 
wpisach, ale po memach - zło-
śliwych i absurdalnie niesto-
sownych obrazkach. Tyczy się 
to również niszczenia mate-
riałów wyborczych kandyda-
tów. Czy faktycznie jesteśmy 
tak prymitywni, że brakuje 
nam konkretnych argumen-
tów, by głosować na danego 
kandydata? Czy faktycznie na 
czyjś wpis musimy odpisywać: 
„ty debilu, ty idioto”? Na tym 
polega język cywilizowanych 
ludzi w demokratycznym 
kraju? Niewątpliwie w czasie 
kampanii wyborczej pogarda 
w internecie, w szczególności 
na portalach społecznościo-
wych, staje się czymś normal-
nym i powszechnym. To smut-
ne, bo pokazuje jak ubogim 
edukacyjnie społeczeństwem 
zaczynamy być. Od kilku lat 
wybory w Polsce sprowadzają 
większość Polaków do dwóch 
antagonistycznych obozów, 
ale nadal żyjemy w jednym 
kraju, w jednej Polsce. Po wy-
borach nadal musimy żyć ra-
zem, nie wybudujemy nagle 
płotu między sobą jak Pawlak 
i Kargul. Dlatego zastanówmy 
się dwa razy zanim umieścimy 
obraźliwy wpis w internecie.

Redaktor Naczelny

Rozwijają turystykę i kulturę zarazem 
W związku z sytuacją epidemiczną niemal 90% Polaków deklaruje, że tegoroczne wakacje 

spędzi w kraju. Blisko sześćdziesiąt osób planujących wyjazd chce spędzić urlop w regionie 
innym niż mieszka. Te dane pokazują jak istotne jest przygotowanie kompletnej oferty tu-
rystycznej prezentującej najciekawsze atrakcje regionu.

Dlatego stworzenie sieci za-
bytków techniki pomoże dol-
nośląskim przedsiębiorcom 
rozwijać swój biznes, a zwiedza-
jącym zaproponuje atrakcyjny, 
kompletny produkt turystycz-
ny. Marszałek Cezary Przybyl-
ski uczestniczył w uroczystości 
podpisania porozumienia z 
Fundacją Ochrony Dziedzictwa 
Przemysłowego Śląska, dzięki 
któremu powstanie Dolnośląski 
Szlak Zabytków Techniki. Warto 
podkreślić, że rolą samorządu 
województwa jest wspieranie 
branż i obszarów, które decydują 
o rozwoju i kondycji gospodar-
czej regionu. Turystyka to jeden 
z filarów rozwojowych Dolnego 
Śląska, a mocno doświadczona 
w ostatnich miesiącach branża 
zaczyna wychodzić z kryzysu 
wywołanego przez epidemię ko-
ronawirusa. - Dolny Śląsk przez 
stulecia odgrywał rolę jednego z 
wiodących w Europie ośrodków 

przemysłowych. Szlak Zabytków 
Techniki powstaje po to, aby 
pomóc tym miejscom w zapre-
zentowaniu swojego potencja-
łu, a jednocześnie przygotować 
dla zwiedzających atrakcyjną 
ofertę turystyczną – wyjaśnia 
marszałek Cezary Przybylski z 
Bezpartyjnych Samorządowców. 
Warto podkreślić, że na szlaku 
znajdzie się około 20 obiektów w 
całym regionie. To między inny-
mi kopalnie, muzea, młyny, huta 
szkła, most kolejowy czy kolejka 
wąskotorowa. Obiekty, tworząc 
wspólną sieć, nie będą ze sobą 
konkurować. Będą mogły two-
rzyć wspólną ofertę promocyj-
ną, co znacznie obniży koszty jej 
przygotowania. Będzie im także 
łatwiej aplikować np. o wsparcie 
unijne przeznaczane na później-
szy rozwój.

Red./UMWD
foto: UMWD

Dolnośląski Szlak
Zabytków Techniki to:

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu

Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzy-
nie Śląskiej

Muzeum Motoryzacji Topacz w Ślęzie
Młyn Papierniczy w Dusznikach Zdrój

Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim
Młyn Hilberta w Dzierżoniowie
Elektrownia Wodna Wrocław I

Huta Szkła Julia w Piechowicach
Młyn Gospodarczy w Siedlimowicach

Stara Kopalnia Uranu - Podziemna Trasa 
Turystyczno-Edukacyjna w Kletnie
Muzeum Powozów w Galowicach

Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”
Wieża Nadszybowa Teresa w Wałbrzychu 

wraz z Muzeum Motoryzacji
Kolejka Wąskotorowa w Krośnicach

Gazownia Sobótka
Centrum Edukacji Hydropolis

Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
Świdnickich

Kopalnia Węgla w Nowej Rudzie
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu 

Most kolejowy w Pilchowicach.

Nowość na rynku ! POLECAMY!
Audiobook-singiel stanowi pierwszą zamkniętą część 

projektu artystycznego, którym jest umuzyczniona książ-
ka. Oryginalność tej idei polega na komponowaniu mu-
zyki do dzieła będącego w trakcie aktu pisania. - Jesteśmy 
przekonani, że to, co stworzyliśmy ma dużą siłę oddziały-
wania na zmysły i emocje odbiorców.

Prolog stanowi samodzielne i zamknięte opowiadanie. 
Jest to barwna, mistyczna i porywająca proza opisująca 
historię opartą na dramatycznym wydarzeniu z niedale-
kiej przeszłości Mazur – znanego w powszechnej świa-
domości jako Biały Szkwał z 2007 roku. Projekt powstał 
w naszym regionie, a w kontynuacji powieści część z jej 
akcji w ogóle będzie dotyczyła stricte tych okolic - pod-
kreślają realizatorzy.

TRZY PIERWSZE OSOBY, KTÓRE NAPISZĄ NA 
sekretariat@30minut.pl OTRZYMAJĄ AUDIOBOOK!

Wejdź na stronę 
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W dwumeczu 6:3!
W hali widowiskowo-sportowej Aqua-Zdrój w Wałbrzychu odbyły się dwa pierwsze od czasu 

ogłoszenia epidemii, spotkania międzynarodowe. Kobieca siatkarska reprezentacja kraju zmierzy-
ła się z rywalem zza południowej granicy. Czeszki okazały się być wymagającym sparingpartnerem.

Hala wypełniła się wirtual-
nymi kibicami. Dziennikarze 
odprowadzani przez służbę 
ochrony na swoje stanowiska 
pracy, ale też niesamowita 
życzliwość organizatorów, zo-
staną zapamiętane na długo. 
Nietypowe warunki i atmosfe-
ra międzynarodowej rywaliza-
cji, to chyba cechy siatkówki, 
które, niezależnie od okolicz-
ności, nigdy się nie zmienią.

W pierwszym meczu tre-
nerzy zdecydowali, że mecz 
będzie trwał 4 sety. Dobre 
ataki Góreckiej i Stysiak, dały 
Biało-Czerwonym pewne zwy-

cięstwo w pierwszym secie. 
Trochę problemów mieliśmy w 
drugim. Praktycznie żadnych w 
trzecim. Dopiero czwarta od-
słona pokazała prawdziwą siłę 
czeskiej kadry. Tu rywalkom 
udało się zagrać w swoim ryt-
mie, ale zwycięstwo i tak łatwo 
im nie przyszło. Biało-Czerwo-
nym udało się odrobić straty. 
Rywalki szybko jednak napra-
wiały błędy. Pierwszą piłkę se-
tową miały Czeszki. Polki jesz-
cze walczyły, ale dwie dobrze 
rozegrane piłki, dały naszym 
rywalkom zwycięstwo w secie.

Środowe spotkanie zaczę-
ło się od bardzo dobrej gry 
Czeszek, które dość szybko 
zakończyły seta zwycięsko. W 
drugim gra była wyrównana. 
Polkom udało się uzyskać prze-
wagę, którą później utraciły. O 
wygranej decydowały ostatnie 
piłki i kapitalna dyspozycja 
Stysiak. Później przyszła pora 
zdecydowanej postawy pol-
skiej kadry i pewna wygrana w 
secie trzecim. Doskonały po-
czątek czwartej partii zanoto-
wały natomiast nasze rywalki, 
które długo prowadziły nawet 
7 punktami. Tak wypracowana 
przewaga pozwoliła im dopro-
wadzić do tie-breaka. W ostat-
niej odsłonie więcej zimnej 
krwi zachowały Polki i mogli-
śmy cieszyć się z podwójnego 
zwycięstwa.

Wtorek (30.06)| Polska 
– Czechy 3:1 (25:14, 25:19, 
25:19, 24:26)

Środa (01.07)| Polska – Cze-
chy 3:2 (17:25, 25:22, 25:17, 
22:25, 15:13)

JZ

REKLAMA R0302/20

Bez kibiców to nie to samo
Sport jest dla ludzi. Nieważ-
ne czy to amatorska zabawa 
w sport, czy kariera z praw-
dziwego zdarzenia. Jeśli na 
arenie zmagań nie ma kibi-
ców, sam wysiłek mija się z 
celem. Ciężki trening staje 
się trudniejszy, a motywacja 
bywa bardziej skomplikowa-
na. Oczywiście takie podej-
ście to jedno ze skrajności, 
z którym spotykamy się jed-
nak w obecnej rzeczywisto-
ści.

Telewizja starała się nas cza-
rować, puszczała dźwięk ki-
biców z taśmy. Widzieliśmy 
przy okazji wirtualne ludziki 
z uśmiechniętymi buźkami i 
wciąż zadajemy sobie pyta-
nie, kiedy to się zmieni? Do-
brze, że na stadionach żywe 
organizmy wypierają już 

tekturę. Wreszcie jest reak-
cja z wysokości. No dobrze, 
to jeszcze nie jest boska re-
akcja. Jeszcze nie słyszymy 
30 tysięcy fanów, wydzie-
rających się na całe gardło, 
ale… już niedługo, wrócimy 
i z fantazją w głosie krzyknę 
goool!!

Niedługo też tekturki znikną 
z hal. Dziwnie to wyglądało 
na ekranie. Jeszcze gorzej na 
żywo. Widziałem taką armię 
„ludzi” w Aqua podczas me-
czu. Było głośno, choć z ich 
strony cisza grzmiała. Było 
radośnie, choć to nie oni się 
śmiali. Cieszy powrót kibi-
ców, którzy są cząstką spor-
towego świata. Zabrakło ich 
i układanka nam nie paso-
wała. To pokazuje jak bardzo 
kibica należy szanować. Jak 
bardzo za nim tęsknimy.

Liga Narodów w Aqua była 
wielkim widowiskiem. Byli-
śmy wtedy wspólnie świad-
kami czegoś wyjątkowego. 
Dzisiaj były mecze z Czecha-
mi. Hymn w absolutnej ciszy. 
Brak okrzyków i wyliczania 
przed zbiciem piłki na drugą 
stronę siatki. Bez kibiców to 
nie to samo.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
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Imię: Łukasz 
Nazwisko: Nowik 
Data urodzenia: 19 kwietnia 1974 roku 
Pseudonim sportowy:  brak 
Klub: Uczniowski Klub Tenisowy Wał-
brzych Szczawienko (tenis ziemny)
Największy dotychczasowy sukces?
Sukcesów, głównie trenerskich, nie bra-
kowało, choć mowa głównie o wynikach 
w najmłodszych kategoriach wiekowych. 
Mam tu na myśli na przykład 2. miejsce 
mojego syna Nikodema w Ogólnopolskim 
Turnieju Klasyfikacyjnym w Poznaniu, któ-
ry ponadto wygrał serię turniejów Kubot 
Kids Cup, a także zdobył medal Mistrzostw 
Polski do lat 10. Wśród moich podopiecz-
nych jest również utalentowana Zuzia Fi-
glak, która nie miała sobie równych w cyklu 
„Tenis10 Cup o Puchar Agnieszki Radwań-
skiej”, a niedawno, bo na początku czerwca, 
zajęła 2. pozycję w Wojewódzkim Turnieju 
Tenisowym do lat 12 Warta Poznań 2020.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Przede wszystkim Roger Federer. Ponad-
to bardzo lubię postać Andre Agassiego, 
szczególnie po przeczytaniu jego autobio-
grafii. Zawsze imponował mi także Michael 
Jordan. Nie mogę również nie wspomnieć 
o Robercie Lewandowskim, którego bardzo 
szanuję jako człowieka i sportowca. 
Dlaczego tennis?
To był czysty przypadek. Za czasów ko-
muny mój wujek był zapatrzony w Wojtka 
Fibaka i mimo że sam trenował boks, to 
postanowił, że jego syn zajmie się tenisem 

ziemnym. A że z kuzynem jesteśmy w tym 
samym wieku, to wziął mnie na doczepkę 
uznając, że im więcej dzieci, tym lepiej. 
Zapisał nas do Zagłębia Wałbrzych i tym 
samym jego miłość do tenisa sprawiła, że ja 
i jego syn znaleźliśmy się na korcie. 
Jaki cel jako trener chcesz osiągnąć?
Wiem, jak trudną dyscypliną sportu jest 
tenis. Głównie za sprawą ogromnych kosz-
tów oraz braku odpowiedniego systemu 
w naszym kraju. Dlatego nie zakładam so-
bie wygórowanych celów, jak na przykład 
zdobycie tytułu Mistrza Polski. Dla mnie 
istotne jest, aby rozbudzić miłość do teni-
sa, aby nie zniechęcać młodych ludzi do tej 
dyscypliny sportu, a wręcz odwrotnie, aby 
tenis zawsze kojarzył im się z czymś fajnym, 
aby go uprawiali przez całe życie. Oczywi-
ście, piękną rzeczą byłoby wyszkolić talent 
na miarę Mistrza Polski, ale to się wiąże z 
ogromnymi kosztami, a poza tym to duża 
loteria, dlatego skupiam się na szkoleniu 
dzieci. Muszę jednak przyznać, że mam 
rękę do tenisa, bo wychowałem całą masę 
zawodników, którzy mimo upływu wielu 
lat wciąż do mnie przychodzą, aby dla przy-
jemności pograć w tenisa.  

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Wnioski po Jedlina CUP 2020
W miniony weekend w mojej 
Jedlinie Zdroju, tutejszy KS 
Zdrój, którego jestem człon-
kiem wspierającym razem 
ze Sportowym Wałbrzychem 
zorganizował dwudniowy tur-
niej dla dzieci - Jedlina Cup, 
w dwóch kategoriach wieko-
wych. Jakie spostrzeżenia i 
wnioski mam po tym wyda-
rzeniu? W związku z tym, że 
temat długi i ciekawy, znowu 
felieton podzielę na dwie 
części - dziś spostrzeżenia.
W zawodach wzięło udział 
łącznie dziewiętnaście dru-
żyn (w kilku przypadkach 
klub lub akademia wystawiło 
dwie drużyny w tej samej kat. 
wiekowej), co daje ok. dwustu 
osób. Nie jest więc prawdą, 
że w Polsce dzieci zupełnie 
nie garną się do sportu (a w 
tym przypadku mówimy o 
dzieciach w wieku 9-13 lat, a 
nie o zupełnych „maluchach” 
ciągniętych przez rodziców za 
uszy na trening, tylko o oso-
bach świadomych swoich wy-
borów i pasji). Ponadto wśród 
trenerów przeważały osoby 
młode, zaangażowane w swo-
ją pracę i patrząc na nich, nie 
można było powiedzieć, że 
przyjechali tu za karę. Ogól-
nie mogę zresztą stwierdzić, 
że w klubach z naszego regio-
nu, z którymi w różny sposób 
współpracuję (od „okręgów-
ki” po B klasę) można spotkać 
wiele osób zaangażowanych 
w ich działalność, po pro-
stu chcących się zajmować 
futbolem, mających pomy-
sły, potrafiących pozyskiwać 
środki na ich funkcjonowanie. 
Więc skoro jest tak dobrze, to 
dlaczego jest tak źle, jak pytał 
już osiemnaście lat temu Ka-
zimierz Górski po mundialu 
w Korei? Dlaczego jest tyle 
trenujących dzieci a te same 
kluby mają potem problemy 
ze skompletowaniem senior-
skiej kadry? Dlaczego na ten 
poziom rozgrywek muszą 
sprowadzać tabuny Brazylij-
czyków? Dlaczego zawodnicy 
stawiają na poziomie A i B kla-
sy a czasami i ligi okręgowej 
absurdalne żądania finanso-
we? I co najważniejsze: jak to 
zmienić - o tym za tydzień.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Potężne wsparcie koszykarzy Górnika
„Wałbrzych jest miastem sportu” – kilka razy podkreślał prezydent Roman Szełemej podczas konferencji prasowej w Hali Wał-

brzyskich Mistrzów. Poniedziałkowe spotkanie z dziennikarzami było doskonałą okazją, aby na ręce działaczy oraz zawodników 
Górnika Trans.eu przekazać symboliczny czek na niemal 700 tysięcy złotych. 

Fani biało-niebieskich 
mają konkretne powody do 
radości, gdyż ich ulubieńcy 
otrzymali z rąk prezydenta 
Romana Szełemeja nieba-
gatelne wsparcie w kwocie 
niemal 700 tysięcy złotych. 
- Chcę dać sygnał, że Wał-
brzych jest miastem sportu 
i mimo pandemii będziemy 
wspierać naszych koszy-
karzy, siatkarki, siatkarzy 
oraz piłkarki. Chciałbym 
podkreślić, że Miasto 

utrzymało dotację na do-
tychczasowym poziomie, a 
dodatkowo mogę zadekla-
rować, że oprócz środków 
finansowych jesteśmy w 
stanie pomagać również w 
inny sposób, na przykład 
dając mieszkania czy miej-
sca w żłobku dla rodzin ko-
szykarzy -, poinformował 
prezydent Szełemej. 

Jak przyznał Arkadiusz 
Chlebda, członek zarządu 
klubu, dzięki wspomnianej 

pomocy nasi koszykarze 
mogą spokojnie rozpocząć 
przygotowania do nowe-
go sezonu I ligi. - Początek 
treningów planujemy na 
10 sierpnia. Rozmawiamy 
z zawodnikami i jest szan-
sa, że trzon zespołu pozo-
stanie ten sam. Liczymy, 
że w przyszłym sezonie 
utrzymamy frekwencję w 
hali Aqua-Zdroju na pozio-
mie do 2 tysięcy włącznie. 
Jeśli chodzi o nasze cele i 
marzenia, to niewiele się 
w tych aspektach zmieniło. 
Będziemy dążyć do tego, 
co w poprzednim roku, 
choć niewykluczone, że 
będziemy zmuszeni zrobić 
jeden krok wstecz -, tłuma-
czył Chlebda. 

Radości z dofinansowa-
nia nie ukrywał również 
Ryszard Burdek, kolejny 
z działaczy, który powie-
dział, że w najbliższym cza-
sie przedstawiciele Górni-
ka rozpoczną rozmowy ze 
sponsorami – W minionym 

sezonie nasz budżet wy-
nosił około miliona dwu-
stu tysięcy złotych. Miasto 
wsparło nas połową tej 
sumy, dlatego dzisiaj mogę 
powiedzieć, że dla Górnika 
zaświeciło słońce, a my bez 
obaw siadamy do rozmów 
ze sponsorami -. 

To nie koniec dobrych 
wieści dla kibiców naszego 
klubu, bowiem w spotka-
niu uczestniczył również 
niezwykle utytułowany ko-
szykarz na wózkach – Mar-
cin Balcerowski. Popularny 
„Balcer” potwierdził, iż na 
zakończenie sportowej ka-
riery wraca do Wałbrzycha. 
- Co prawda zakończyłem 
występy na europejskich 
parkietach, ale chcę się 
jeszcze sprawdzić w biało-
-niebieskich barwach. 
Może na koniec przygody 
z koszykówką uda mi się 
zdobyć tytuł Mistrza Polski 
dla Górnika Toyoty Wał-
brzych.

Bartłomiej Nowak

Po sukcesy za południową granicę
Sportowe życie sprzed pandemii koronawirusa powoli wraca do normy, co przekłada się między innymi na rosnącą liczbę 

spotkań kontrolnych czy towarzyskich turniejów. W ostatnich dniach duży sukces zanotowali młodzicy Szkoły Piłki Nożnej 
Dziewiątka Wałbrzych, którzy zajęli 2. miejsce w zawodach tuż za naszą południową granicą. 

Podopieczni trenerów Ma-
riusza Kulińskiego oraz Toma-
sza Wepy udali się do Brumo-
wa, aby wziąć udział w turnieju 
zorganizowanym przez miej-
scowy Slovan. W ramach mię-

dzynarodowych zmagań nasi 
przedstawiciele rozegrali cztery 
spotkania, w tym po dwóch wy-
granych oraz remisie wałbrzy-
szanie awansowali do finału. W 
pojedynku o 1. miejsce w „ge-

neralce” Polacy zmierzyli się ze 
Spartakiem Police, z którym na 
początek turnieju zremisowali 
2:2. Niestety, tym razem górą 
byli czescy rówieśnicy, którzy 
zwyciężyli 5:3 i w rezultacie 
stanęli na najwyższym stopniu 
podium klasyfikacji końcowej. 
Wałbrzyszanom zaś pozostał 
tytuł wicemistrzowski, który co 
widać po załączonym zdjęciu, 
sprawił sporą radość naszym 
młodym reprezentantom. Warto 
również przy tej okazji podkre-
ślić, iż najwięcej goli, bo 6, dla 
Dziewiątki zdobyła Maja Toma-
szewska. 

Turniej młodzików w Brumo-
wie

Wyniki Szkoły Piłki Nożnej 
Dziewiątka Wałbrzych:

SPN Dziewiątka – Spartak 
Police nad Metuji 2:2, SPN 
Dziewiątka – Loko Mezimesti 
6:1, SPN Dziewiątka – Slovan 
Broumov 5:4

Finał:
SPN Dziewiątka – Spartak Po-

lice nad Metuji 3:5

SPN Dziewiątka: Kewin Wie-
czorek, Sebastian Mierzwa, 
Nadia Mierzwa, Krystian Jakub-
czyk, Dorian Niewęgłowski, Ja-
kub Zięba, Oliwier Kwit, Michał 
Wlazło, Jakub Mleczko, Maja 
Tomaszewska, Denis Ząbik. Tre-
nerzy: Mariusz Kuliński oraz To-
masz Wepa

fot.użyczone 
Bartłomiej Nowak
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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

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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

WYCIECZKI!
BERLIN 18.07.20
PRAGA 19.07.20
MAŁOPOLSKA
24 - 26.07.20
BIESZCZADY

31.07 - 2.08.20
www.omnibus-szczawno.pl

tel.: 693 333 563

KUPIĘ

(1) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

SPRZEDAM

(1) Sprzedam pół domku w Jedlinie 
Zdroju, ul. Kościelna. Domek pię-
trowy, dwurodzinny. Powierzchnia 
mieszkalna ok. 70m2, dodatkowo 
pomieszczenia piwniczne, taras 
100m2 plus garaż. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 508 194 806

WYNAJMĘ

(1) Do wynajęcia pomieszczenia 
warsztatowe. Tel. 795 602 683

PRACA

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

(1) Poszukuję fachowca do wyre-
montowania pokoju oraz wstawie-
nia okien. Tel. 795 602 683

USŁUGI

(1) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE STO-
LARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

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

(1) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWIDU-
ALNE -TANIO! 

WWW.MEBLE-IB G.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(1) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(6) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

(1) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

(13) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, pro-
fesjonalnie Wałbrzych ul. Słowa-
ckiego 5,www.speed24h.info

(6) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(6) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii Kra-
jowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

(8) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek. Tel. 513 022 801

(3) Usługi budowlane Kamil Pata-
lon. Płytkowanie, łazienki, tynko-
wanie itp. 666 201 604

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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