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Minister dał 3 miliony dla PWSZ
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek odbył 10.07.2020 roku wizytę w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. I bynajmniej nie chodziło tylko o kurtuazyjne spotkanie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa im. Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu otrzymała obligacje Skarbu 
Państwa, dzięki którym doposaży i 
unowocześni zaplecze dydaktyczne, 
tak istotne w kształceniu praktycznym 
studentów. Symboliczny czek na kwo-
tę 3 mln złotych wręczył rektorowi 
PWSZ w Wałbrzychu prof. Uczelni Pio-
trowi Jurkowi oraz rektorowi-elektowi 
prof. Robertowi Wiszniowskiemu Mi-
nister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Wojciech Murdzek.

Minister Wojciech Murdzek stwier-
dził, że wyższe szkoły zawodowe są 
niezbędne w procesie kształcenia 
praktycznego, bowiem najskutecz-

niej reagują na potrzeby zawodowe 
lokalnego rynku pracy. Działania 
Ministerstwa, m. in. w postaci wspar-
cia finansowego, wzmacniają misję 
kształcenia praktycznego w państwo-
wych uczelniach zawodowych. Mi-
nister Wojciech Murdzek podkreślił 
również fakt dużej elastyczności wy-
korzystania otrzymanych środków, 
co pozwala uczelniom samodzielnie 
decydować o czasie i sposobie ich in-
westowania.

PWSZ w Wałbrzychu jako najwięk-
sza w regionie publiczna uczelnia 
zawodowa nawiązuje i rozwija współ-
pracę z przedstawicielami otocze-
nia społeczno-gospodarczego, m.in. 

podpisując corocznie porozumienia z 
podmiotami gospodarczymi Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Efektem tej współ-
pracy są np. wspólne przedsięwzięcia 
naukowo-dydaktyczne (konferencje, 
seminaria, konwersatoria oraz studia 
dualne), działania promocyjne (dni 
kariery, targi praktyk, staży i pracy), 
czy też realizowane projekty unijne. 
Dzięki takim działaniom studenci 
mogą aktywnie uczestniczyć w życiu 
społecznym, gospodarczym i kultu-
ralnym regionu, poszerzać swoje za-
interesowania, a przede wszystkim 
nabywać praktyczne umiejętności i 
kształtować przyszłą ścieżkę zawodo-
wą.

Rektor Piotr Jurek, dziękując za-
pewnił, że otrzymana dotacja będzie 
przeznaczona na kolejne inwestycje, 
dzięki którym studenci i pracowni-
cy będą mogli w jeszcze większym 
stopniu korzystać z infrastruktury dy-
daktycznej, sportowej i informatycz-
nej. Natomiast rektor - elekt Robert 
Wiszniowski, dodał, że dzięki swojej 
działalności Państwowa Wyższa Szko-
ła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu odgrywa kluczową rolę 
w regionie w kształceniu i kształtowa-
niu młodego pokolenia.

Red./PWSZ
foto:PWSZ

RUSZA Liga MTB!
Liga MTB Cross-Country Aglomeracji Wałbrzyskiej ma na celu rozpowszechnianie kolarstwa wśród dzieci i mło-

dzieży oraz popularyzację zdrowego stylu życia. Rozpoczęła się przed czteroma laty z pierwszym wyścigiem w Wali-
miu, natomiast w tym roku doczekała się piątej edycji.

Warto przypomnieć, że jesienią 
1985 roku rozpoczęła się pierwsza edy-
cja wyścigów szkolnych w Wałbrzy-
chu. Na tych wyścigach doświadcze-
nie zbierał najwybitniejszy z kolarzy 
„GÓRNIKA” Wałbrzych, a dziś ceniony 

komentator Eurosport - Dariusz Bara-
nowski. Warto podkreślić, że organiza-
torzy poprzez organizację zawodów 
dla najmłodszych, chcą wyłonić talen-
ty o określonych predyspozycjach do 
dalszego szkolenia wyczynowego w 

klubach o profilu kolarski, poszukując 
następców wspomnianego już Dar-
ka Baranowskiego, Radka Romanika 
czy Majki Włoszczowskiej. W siedmiu 
tegorocznych wyścigach rozgrywa-
nych w Aglomeracji Wałbrzyskiej, 
zobaczymy zawodników w następu-
jących miejscowościach: Walim, Stare 
Bogaczowice, Dobromierz, Szczawno-
-Zdrój, Świebodzice, Jaworzyna Śląska 
i Wałbrzych. Organizatorzy przypomi-
nają, że w każdym wyścigu w latach 
ubiegłych brało udział minimum 80 
dzieci. Najbliższy start już w sobotę 18 
lipca w Starych Bogaczowicach. 

Tygodnik 30 minut objął patrona-
tem to wydarzenie.

PAS/ WŻ
foto:WŻ
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rozmowa tygodnia
Piotr Kruszyński
badacz, poszukiwacz, ekspert w sprawach kompleksu 
Riese, wieloletni współpracownik Muzeum Gross Rosen 

Co ze sztolniami w masywie góry Gontowa? Cz. 2
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PIĄTEK

Imieniny:
Daniela, Wiktora   

Święto
Niepodległości Belgii
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WTOREK

Imieniny:
Bogny, Brygidy

Dzień Włóczykija

LIPIEC

23
CZWARTEK

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
27OC 16OC 18OC 18OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

„Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest 
tak prosty, jak by się zdawał.” -  Tadeusz Boy-Żeleński

Imieniny:
Anety, Bogdana

Ogólnopolski Dzień Tabaki 

10:00 – 18:00 „Azja w Palmiarni - bonsai i zbroje sa-
muraja” – wystawa bonsai Piotra Czerniachowskie-
go – Palmiarnia, Wałbrzych
11:00, 13:00, 15:00 Spotkania wokół bonsai - taj-
niki sztuki formowania drzewek – Palmiarnia, Wał-
brzych 
18:30 Recital organowy: Thomas Cornelius - Koś-
ciół Pokoju w Świdnicy +  live-streaming publicznie 
dostępny wyłącznie w czasie rzeczywistym (bez-
płatne)
19:30 Degustacja win czerwonych z winnicy Castel-
lo Romitorio - Montalcino (Toskania) i oryginalnych 
produktów włoskich - Gusto Italiano, Wałbrzych
21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ - Zamek 
Książ, Wałbrzych

 LIPIEC

18
SOBOTA

Imieniny:
Szymona, Kamila 

Międzynarodowy Dzień
Nelsona Mandeli
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9:00 – 15:00 Turniej szachowy: „Z ziemi Włoskiej do 
Polski” - Hala Spacerowa, Szczawno-Zdrój
10:00  Otwarty turniej siatkówki plażowej - Miksty 
- Stadion Miejski im. Janusza Kusocińskiego w Świd-
nicy 
10:00 Otwarta Strefa Nordic Walking w Szczawnie 
Zdroju - otwarta lekcja z trenerem Polskiego Sto-
warzyszenia Nordic Walking - Słoneczna Polana – 
Szczawno Zdrój (udział bezpłatny)
11:00 Joga na Trawie - Fitness World - Wałbrzych, 
Piaskowa Góra
12:00 – 20:00 VIII Festiwal Lodów - Pałac Struga, ul. 
Wiejska, Struga
16:00 Wystawa „Harmony” Marcin Ryczek - spotka-
nie autorskie – Stara Kopalnia, Wałbrzych
21:00 Nocne zwiedzanie - Horror Castle – Zamek 
Książ, Wałbrzych
21:00 Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni - Stara Ko-
palnia, Wałbrzych

Imieniny:
 Czesława, Hieronima

Międzynarodowy
Dzień Szachów

LIPIEC

20
PONIEDZIAŁEK
od 10.00 do 16.00  Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych na świdnickim Rynku, wystawa 
„Elektronika PRL”. Wstęp wolny.
18:00 Joga w Palmiarni - Palmiarnia, Wałbrzych

Imieniny:
Makryny, Radomiły 

Dzień
Czerwonego Kapturka

LIPIEC

19
NIEDZIELA

11:00 Poszukiwania zamkowego skarbu - zwiedzanie 
z animacjami dla najmłodszych – Zamek Książ, Wał-
brzych
12:00 „Trzy Świnki” - spektakl dla widzów od 1-100 lat 
-Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki, Wałbrzych
16:00 Atsuko Seta - Koncert Chopinowski - Teatr 
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju
20:00 Piotrek Szumowski / Enzymy i Pioruny – kaba-
ret –WOK, Stara Kopalnia, Wałbrzych

od 10.00 do 16.00  Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych na świdnickim Rynku, wystawa 
„Elektronika PRL”. Wstęp wolny.

Imieniny:
Magdaleny, Mileny    

Dzień Liczby Pi

LIPIEC

22
ŚRODA

od 10.00 do 16.00  Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych na świdnickim Rynku, wystawa 
„Elektronika PRL”. Wstęp wolny.

od 10.00 do 16.00  Centrum Wspierania Organiza-
cji Pozarządowych na świdnickim Rynku, wystawa 
„Elektronika PRL”. Wstęp wolny.

Dzisiaj trudno zliczyć, ile 
razy próbowano przekopać 
zawał blokujący dostęp  do 
nieznanej części sztolni w 
masywie Gontowej w Gó-
rach Sowich. 

Ja sam też tam kopałem 
w latach 70-tych.  Rzecz w 
tym, że te kopania niczego 
nigdy nie przyniosły. Ostat-
nie sprowokowane zostały 
najprawdopodobniej kolejny-
mi opowieściami o ukrytych 
skarbach, bo wiem, że takie 
informacje krążyły. Gdyby 
jednak udało się ten korytarz 
udostępnić, to byłaby to nie-
samowita atrakcja turystycz-
na, bo byłaby to najdłuższa 
poznana sztolnia w Górach 
Sowich.

Co trzeba by było zrobić, 
żeby dojść do miejsca, do 
którego J. Groń doszedł za-
raz po wojnie jako chłopiec?

Firma, która ostatnio od-
kopywała sztolnię nr 3, prace 
przerwała. Trudno powie-
dzieć, jaki jest tego powód. 
Może skończyły im się pie-
niądze, co jest najbardziej 
prawdopodobne, może zapał 
i ochota na kopanie… Doszli 
do 130 metra korytarza  i nie-
stety musieli przekopywać ko-
lejny zawał. Nie wiadomo, czy 
ten zawał, którego nie dało się 
do tej pory komukolwiek po-
konać, jest wynikiem słabości 
skały, która na skutek erozji 
się zawala, czy może został 
spowodowany wybuchem w 
latach 40-tych, o którym opo-
wiadał Groń i który słyszeli 
mieszkańcy pobliskiej wsi. 

Obecnie nikt nie ma na-
wet podejrzeń, kto podło-
żył materiał wybuchowy i 
zawalił sztolnię nr 3 w 1946  
lub 47 roku?

Nie ma na ten temat żad-
nych potwierdzonych infor-
macji.

Wróćmy do tego co opo-
wiadał J. Groń, świadek, 
który był na końcu tej sztol-

ni w 1946, wówczas jeszcze 
nie zawalonej. 

Mówił, że czuł tam  prze-
pływ świeżego powietrza. 
Czyli z zewnątrz musiało ist-
nieć jakieś połączenie, które-
go obecnie nie znamy. Wów-
czas nikt nie sprawdził, skąd 
to powietrze mogło płynąć. A 
teraz, po tylu latach, wszystko 
jest już na pewno zawalone. 
Jest bardzo ciekawe w jakim 
celu drążono tak długą, kilku-
setmetrową sztolnię.

Co pokazały ostatnie pra-
ce w sztolni?

Okazało się, że w odkopa-
nym fragmencie,  za istnieją-
cymi wyrobiskami, w których 
miały najprawdopodobniej 
powstać wartownie, są dwa 
odgałęzienia sztolni – na lewo 
i na prawo, również zasypane.  
Kierunek przebiegu odgałę-
zienia w lewo pozwala przy-
puszczać, że mogłoby to być 
połączenie ze znajdującą się 
nieco dalej sztolnią nr 4.  Wy-
gląda zatem na to, że w masy-
wie góry Gontowa, na dwóch 
różnych poziomach budowa-
no dwa odrębne  obiekty. Je-
den ze sztolniami nr 1 i 2 i ko-
lejny położony ok. 30 m niżej 
ze sztolniami nr 3 i 4. Wszystko 
co możemy mówić o przezna-
czeniu tych obiektów, to nie-
stety tylko „gdybanie”. Nie ma 
planów budowy, a prace na 
obiektach nigdy nie zostały 
skończone. 

Co z ostatnim zawałem, 
który miał miejsce kilka ty-
godni temu? Czy faktycznie 
był na tyle groźny, jak mó-
wią niektórzy, że pogrzebał 
na zawsze tajemnicę sztolni 
nr 3?

Rozmawiałem z Łukaszem 
Orlickim, dziennikarzem mie-
sięcznika „Odkrywca”, który 
oglądał teren. Wydaje się, 
że nastąpiło tam samoistne 
zapadnięcie terenu. Na po-
wierzchni utworzył się lej. 
Najprawdopodobniej na tym 
odcinku skała jest słaba i nie 
było obudowy sztolni. Trage-
dii olbrzymiej co prawda nie 
ma, ale niestety jest utrudnie-
nie. Trzeba przekopać nowy 
zawał usytuowany ok. 15 m 
od wlotu sztolni.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra- Stupnicka

Wybraliśmy Prezydenta RP
Z ogólnopolskim wynikiem 51,03% Prezydentem RP na 5 lat zo-
stał wybrany Andrzej Duda przy rekordowej frekwencji 68,18%. 
Ale wynik wyborczy wałbrzyszan znacznie różni się od krajo-
wego. Frekwencja w Wałbrzychu wyniosła 61,63%, co oznacza, 
że zagłosowało blisko 50 tysięcy z 81 tysięcy uprawnionych do 
głosowania. W Wałbrzychu wygrał Rafał Trzaskowski z wyni-
kiem 29 884, natomiast Andrzej Duda otrzymał 19 628 głosów.  

Foto: https://www.facebook.com/piswalbrzych/  



Wiadomości z regionu

Rozpoczęły się wakacje, a 
wraz z nimi także podróże. 
Na trasy wróciły połączenia 
kolejowe do popularnych 
miejscowości turystycznych. 
Zarówno Koleje Dolnoślą-
skie, jak i POLREGIO przygo-
towały dla pasażerów spe-
cjalne oferty, umożliwiające 
dojazd do najciekawszych 
atrakcji Dolnego Śląska.

Z początkiem lipca do dol-
nośląskich rozkładów jazdy po-
wróciły następne pociągi Kolei 
Dolnośląskich, także te między-
narodowe do Czech i Niemiec. 
Okazją by lepiej poznać Dolny 
Śląsk i jego uroki jest nowa ofer-
ta Kolei Dolnośląskich „Lato z 
KD”. Akcja ma na celu wsparcie 
odbudowy ruchu turystyczne-
go w województwie. Przez trzy 
wakacyjne miesiące ze specjal-
nych udogodnień będą mogli 
skorzystać pasażerowie, którzy 
na kierunek weekendowej wy-
cieczki wybiorą Milicz lub Park 
Krajobrazowy Gór Sowich. 

STAWY MILICKIE
I SREBRNA GÓRA

ZAPRASZAJĄ

Z biletem KD podróżni otrzy-
mają specjalną zniżkę na bi-
let wejściowy do wybranych 
obiektów turystycznych. Po-
nadto efektem współpracy Ko-
lei Dolnośląskich z lokalnymi 

samorządami są także autobu-
sy, które będą dowozić pasaże-
rów bezpośrednio z dworców 
kolejowych do dedykowanych 
atrakcji. W akcję włączyły się już 
Gmina Bielawa i Gmina Stoszo-
wice oraz samorządowa spółka 
Stawy Milickie S.A. 

- Dolny Śląsk jest bardzo atrak-
cyjnym turystycznie regionem. 
Wielu mieszkańców naszego 
województwa podczas nadcho-
dzących wakacji będzie chciało 
skorzystać z uroków turystycz-
nych Dolnego Śląska. Dzięki ta-
kim ofertom jak m.in. „Lato z KD” 
podróżowanie po naszym regio-
nie staje się bardziej komfortowe 
i atrakcyjne – mówi Tymoteusz 
Myrda, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Kraina Stawów Milickich za-
chwyca przede wszystkim wy-
jątkowymi krajobrazami. Z mili-
ckiego dworca można dojechać 
bezpośrednio do Rudy Sułow-
skiej, gdzie znajduje się kom-
pleks Stawów Milickich. W każdy 
weekend obowiązuje promocja 
pociąg + autobus, który odjeż-
dża z dworca z Milicza do Rudy 
Sułowskiej w sobotę i niedzielę 
ok. 8.55, natomiast z Rudy Su-
łowskiej do Milicza odjeżdża w 
sobotę i niedzielę ok. 17.20. Ci, 
którzy wolą górskie wędrówki 
dojadą autobusem z dworca w 
Bielawie do Jeziora Bielawskie-
go, na Leśny Dworek. Ostatnim 
przystankiem będzie Srebrna 

Góra. Powrót odbywać się bę-
dzie w ten sam sposób.

Więcej informacji na temat 
tras bezpłatnych autobusów, 
udogodnień, atrakcji i zniżek 
można znaleźć na stronie: latoz-
kd.com.pl. 

JEDEN BILET
NA CAŁY WEEKEND

Inną propozycją Kolei Dolno-
śląskich jest także „Weekend z 
KD”. Bilet obowiązuje od godzi-
ny 18:00 w piątek, do godziny 
6:00 w poniedziałek. Dzięki tej 
ofercie można podróżować nie-
ograniczoną liczbę przejazdów 
na jednym bilecie w różnych kie-
runkach. Może go nabyć każdy 
pasażer i dzięki temu może pod-
różować nieograniczoną liczbę 
przejazdów w ramach jego waż-
ności w różne rejony Dolnego 
Śląska. Cena biletu wynosi 39 zł. 

- Formuła tego typu ofert po-
zwala na zwiększenie ruchu tu-
rystycznego w województwie 
oraz przekonuje pasażerów do 
rezygnowania z podróży samo-
chodem na rzecz jazdy pociągiem 
– przekonuje Tymoteusz Myrda. 
– Dzięki szerokiej ofercie, którą 
proponują Koleje Dolnośląskie 
oraz POLREGIO zarówno miłośni-
cy gór, jak i jezior znajdą coś dla 
siebie – dodaje.

Dobrym pomysłem na week-
end jest także bezpośrednia 
podróż z Wrocławia do Berlina 

czy do Pragi. Dojazd do obydwu 
stolic został już przywrócony. 
„Pociągiem do kultury”, czyli na 
trasie Wrocław – Berlin, można 
podróżować w każdy wakacyjny 
weekend od 26 czerwca. Za bi-
let normalny w jedną stronę po-
dróżni zapłacą 79 zł, natomiast 
cena biletu ulgowego to 39,50 
zł. Od 3 lipca powróciło także 
słynne połączenie Wrocław – 
Praga. 

Z POLREGIO
W SUDETY

Na wakacje również POL-
REGIO uruchamia dodatkowe 
składy do popularnych tury-
stycznie miejscowości. Dzięki 
sezonowym pociągom z wielu 
regionów kraju dojechać będzie 
można zarówno w góry, jak i nad 
morze czy nad jeziora. 

Na czas wakacyjnego wy-
poczynku podróżni mogą sko-
rzystać z przejazdu pociągiem 
KAMIEŃCZYK kursującym co-
dziennie w  relacji Poznań Gł. 
- Szklarska Poręba Górna od-
jeżdżającym  z wrocławskiego 
Dworca Głównego o godz. 9:38. 
Dla miłośników gór i spędzania 
czasu na łonie natury POLREGIO 
oferuje podróż w Sudety (do 
Szklarskiej Poręby) i Rudawy Ja-
nowickiej (do Janowic Wielkich 
w okolicach Kotliny Jeleniogór-
skiej). Warto również skorzystać 
z oferty taryfowej np. Mini Biletu 
Turystycznego ważnego już od 
piątku od godziny 18:00, aż do 
poniedziałku do godziny 6:00 
w cenie 39,00 zł. Nabywając ten 
bilet można na nim podróżować 
przez weekend po różnych re-
gionach Polski.

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wakacyjne podróże pociągiem

Gminy dostały pieniądze na nowe sieci wodociągowe

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Zarząd województwa przekazał gminom z obszaru wałbrzyskiego ponad 22 mln zł na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. 
Pieniądze zostały rozdysponowane w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

- To pierwsze przyznawane 
przez nas w konkursie na budo-
wę sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej promesy. Trafiły w sumie 
do piętnastu gmin. Pozwolą im 
na sfinansowanie ważnych dla 

mieszkańców inwestycji, które 
będą miały wpływa na poprawę 
jakości wykorzystywanej przez 
nich wody, na warunki sanitarne 
w gospodarstwach domowych 
czy zmniejszenie zanieczyszczeń 

odprowadzanych do środowisk. 
Zlikwidowane zostaną również 
uciążliwe zapachy, które dziś po-
wstają przy odprowadzaniu ście-
ków do rowów czy szamb -  wy-

licza wicemarszałek Grzegorz 
Macko.

W powiecie świdnickim do-
finansowania umożliwią bu-
dowę kanalizacji sanitarnej we 
wsiach Opoczka  i Rusko oraz 
w miejscowości Strzelce. Na 
terenie powiatu kłodzkiego, w 
Tłumaczowie, Różance oraz Le-
winie Kłodzkim powstanie nowa 
sieć wodociągowa, a w gminie 
Nowa Ruda zaplanowano bu-
dowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Takie same pro-
jekty powstaną także w gminie 
Głuszyca (powiat wałbrzyski) 
oraz gminie Łagiewniki (powiat 
dzierżoniowski). Nowe inwesty-
cje wodociągowe zostaną zre-
alizowane również w gminach: 
Niemcza, Pieszyce, Dzierżoniów, 
Ciepłowody, Złoty Stok oraz Bar-
do. 

Konkurs na budowę sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej 

był skierowany do wszystkich 
dolnośląskich gmin, spółek, w 
których jedynymi udziałowcami 
są jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz związków między-
gminnych. Nabór cieszył się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
wśród samorządów lokalnych 
– wnioski o dofinansowanie zło-
żyło aż 59 podmiotów, a kwota 
zaproponowanych przez nie 
inwestycji przekroczyła 79 mln 
zł. Po weryfikacji merytorycz-
nej i formalnej zdecydowano o 
wsparciu 44 inwestycji o war-
tości ponad 59 mln zł. To liczba 
projektów, która na pewno zo-
stanie dofinansowana zgodnie 
z limitem pieniędzy wskazanym 
na dzień 8 czerwca br. W zależ-
ności od dostępności środków 
jest jednak szansa na zwiększe-
nie tej kwoty, a co za tym idzie, 
także liczby dofinansowanych 
inwestycji. 
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Samorządowcy ubiegają się o jak najlepsze połączenie z S3

Wspierając apel mieszkańców Kamiennej Góry, 
samorządowcy Aglomeracji Wałbrzyskiej w maju 
wysłali list do premiera. Podkreślili w nim koniecz-
ność zmiany obecnego projektu węzła, łączącego 
nową drogę S3 z siecią małych dróg lokalnych.

Powstająca droga ekspresowa S3, łącząca Bolków z 
Lubawką, przyniesie wiele dobrego dla mieszkańców 
Dolnego Śląska. Upłynni ruch na północ i w stronę 
naszych południowych sąsiadów, wpłynie na rozwój 
regionu i przyspieszy czas dotarcia do zakładów pracy 
wielu osobom. Pozostaje jednak nierozwiązana kwe-
stia łącznika z tą drogą – obecny projekt nie odpowia-
da mieszkańcom okolicznych miejscowości i repre-
zentującym ich samorządowcom.

Apel do premiera 
W połowie maja grupa samorządowców – re-

prezentantów Aglomeracji Wałbrzyskiej, wysłała list 
zaadresowany do kancelarii premiera. Pod pismem 
podpisał się prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, 
prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, a także 
lokalni burmistrzowie i wójtowie. Przedmiotem pisma 

jest prośba o zrewidowanie dotychczasowych planów 
i uwzględnienie głosów płynących bezpośrednio od 
mieszkańców, których zmiany te najbardziej dotyczą.

Propozycja samorządowców
We wspomnianym liście zaproponowano konkret-

ne rozwiązanie, polegające na budowie łącznika od 
skrzyżowania dróg DW367 i DP3454D do węzła drogi 
ekspresowej w Ptaszkowie i dalej do obecnej drogi 
krajowej nr 5. Rozwiązanie to zostało skonsultowane 
ze społecznością Ptaszkowa i jest odzwierciedleniem 
woli mieszkańców okolicznych miast i wsi. Wobec 
tego ta opcja nie powinna wzbudzać sprzeciwu i być 
powodem konfliktów społecznych.

Korzyści płynące z budowy łącznika
Proponowane rozwiązanie zdecydowanie ogra-

niczy, już dziś znaczny ruch tranzytowy w północno-
-wschodniej części Kamiennej Góry. Da to większy 
spokój i ciszę mieszkańcom. Wzmożony ruch aut 
stanowiłby znaczny dyskomfort. Projekt zgłoszony 
przez samorządowców to rozwiązanie na lata – bez 
konieczności przebudowy połączenia, czy ewentual-
nych zmian w przyszłości. Jest to ekonomicznie uza-
sadnione.

Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda się nam 
doprowadzić do zmian w projekcie i głos społeczności 
lokalnej zostanie uwzględniony. Właśnie od tego jest 
samorząd, aby wpływać na naszą najbliższą okolicę i 
zmieniać ją na lepsze. Do tego dążymy.

Wybory, wybory
i po wyborach!
W ostatnią niedzielę, przy wyso-
kiej frekwencji (68,18% i ponad 
20 mln głosujących) rozstrzyg-
nęliśmy wynik wyborów na Pre-
zydenta RP. Z wynikiem 51,03% 
i 10 440 648 głosami Prezyden-
tem RP na lata 2020-2025 został 
wybrany Andrzej Duda. To była 
długa i wymagająca kampania 
wyborcza dla wszystkich kandy-
datów oraz dla społeczeństwa. 
Programy wyborcze wielokrot-
nie prezentowane przez wszyst-
kich kandydatów zostały zwe-
ryfikowane przez wyborców, 
najpierw 28 czerwca, później 
12 lipca. Akceptację uzyskały 
dwie wizje Polski, dając szan-
sę ich realizacji Rafałowi Trza-
skowskiemu lub Andrzejowi 
Dudzie. Ostatecznie w drugiej 
turze zwyciężyła wizja Polski 
prezentowana przez Andrzeja 
Dudę. Chciałbym wskazać, wg 
mojej oceny z punktu widze-
nia ekonomicznego najbardziej 
istotne założenia programu 
gospodarczego Andrzeja Dudy 
przedstawione w kampanii wy-
borczej. Jako wyborcy mamy 
obowiązek rozliczać polityków 
z ich zobowiązań wyborczych. Z 
perspektywy Wałbrzycha i jego 
mieszkańców najważniejsze w 
programie Prezydenta Dudy są 
założenia programu inwestycji 
lokalnych, które obejmują m.in. 
Fundusz Inwestycji Lokalnych. 
Fundusz to inicjatywa Prezy-
denta. W ramach programu dla 
samorządów Wałbrzych otrzy-
mał pulę ponad 24,5 mln zł do 
wykorzystania na inwestycje. To 
wsparcie w sfinansowaniu np. 
wkładu do inwestycji rozwojo-
wych. Prezydent Duda zapowie-
dział również Rządowy Program 
Dróg Lokalnych zakładający co-
roczne dofinansowanie do re-
montów dróg samorządowych, 
bon turystyczny wspomagający 
podmioty świadczące usługi na 
rzecz turystów oraz powołanie 
Funduszu Modernizacji Szkół i 
programu bezpieczne przejścia 
i ulice oraz programu budowy, 
remontów i rozbudowy żłob-
ków publicznych w każdej gmi-
nie. Mam nadzieję na szybką 
realizację i wprowadzenie po-
wyższych programów w życie, 
które z perspektywy mieszkań-
ca Wałbrzycha uważam na wy-
soce potrzebne i wręcz koniecz-
ne w naszym mieście.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Chyba nie będzie przesad-
nym stwierdzeniem, że od 
przyrody oczekujemy uko-
jenia. Ponadto środowisko 
naturalne traktujemy jak re-
zerwuar zasobów i obszar „re-
kreacyjno-wypoczynkowy”. 
Zieleń kojarzymy z nadzieją, 
wiosną, życiem – nie z obo-
wiązkiem.

Nie będzie dzisiaj o prak-
tycznych stronach „zielonym 
do góry”. Będzie o myśleniu.

Nie ma dwóch równole-
głych światów: naturalnego 
i wykreowanego przez ludzi. 
Nie ma niezależnych bytów. 
My nie możemy uniezależnić 
się od natury. Natura nas nie 
potrzebuje. Najwyższa pora 
uświadomić sobie, że wizeru-
nek homo sapiens stojącego 
ponad wszystkimi gatunkami 
roślin i zwierząt, który czyni 
sobie ziemię podległą to mit 
i zarazem prosty przepis na 
samozagładę, bo umiar nie 
jest naszą immanentną cechą. 
Biblijne apokaliptyczne wizje 
końca świata jakiego znamy 
sami sobie możemy zgoto-
wać.

Z jednej strony chcemy 
czystego powietrza, ale jed-
nocześnie chcemy jeździć 
samochodem i palić węglem. 
Tu byśmy chcieli mieć zdro-
wą żywność, ale wzdrygamy 
się na myśl, że może być ona 
droższa. Możemy mieć pełną 
lodówkę tanich produktów, 
których połowę wyrzuci-
my, bo stracą ważność, a my 
utrwalimy złudzenie „dobro-
bytu”. Mogłabym tak wymie-
niać i wymieniać…

Ostatecznie wszyscy chcą 
być piękni, zdrowi i młodzi, a 
jednocześnie wszyscy chcemy 
żyć wygodnie. Wszyscy chcą 
zjeść ciastko i mieć ciastko. 
Może to generalizowanie, ale 
przecież większość decyduje.

Komfort nieinteresowania 
się polityką, ignorowania wy-
zwań klimatycznych jest ułu-
dą jak ta, że chodzenie na wy-
bory nic nie zmienia, dlatego 
nadal gros społeczeństwa nie 
głosuje. Warto pamiętać, że 
nic nie jest stałe, a żeby utrzy-
mać względny constans jako-
ści życia „z dzisiaj”, musi strać 
się więcej niż do tej pory.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Aleja Hochbergów 
Zamek Książ  

Tak głosowali nasi
 czytelnicy w ankiecie

internetowej:

Czy nowa sieć 5G może mieć 
negatywny wpływ na zdrowie?

Wyniki na dzień 16.07.2020 

TAK
49%

NIE
51%

Nadchodzi 5G część 1

Wielka rewolucja technologiczna trwa. Objęła nie tylko urządzenia, pojazdy, roboty czy 
obiekty budowlane, ale również Internet. Szybkość transferu i wielkość przesyłania danych 
staje się wyznacznikiem naszego życia.

REKLAMA R0321/20

Radna z wielkim sercem
Ekologia może iść w parze z wielkim sercem. Przykładem tego 

jest akcja, którą zainicjowała radna Szczawna-Zdroju -  Agnieszka 
Wilk. Dzięki jej determinacji i zaangażowaniu uzdrowisko może po-
szczycić się mianem ekologicznego.

Wielki metalowy kosz na pla-
stikowe nakrętki w pięknej este-
tycznej formie serca ufundowa-
ła firma Sirbud. Wszystko to za 
sprawą życzliwości Pana Prezesa, 
Daniela Sip. „Ekologiczne Serce” 
stanęło na szczawieńskim dep-
taku w pobliżu obiektu Lotto. 
Istotne jest to, że spełnia funkcje 
działań charytatywnych - zbiera-
ne są w nim nakrętki, z których 
dochód ze sprzedaży zasila konta 
osób potrzebujących, np. Hani z 
Jedliny-Zdrój. Warto podkreślić i 
to, że "obiekt" symbolicznie zwra-
ca także uwagę na inny kontekst 
- potrzebę segregacji odpadów. 
Kwestia ta jest jednym z elemen-

tów prowadzonej przez radnych 
klubu polityki, w którym działa 
Agnieszka Wilk. Ponadto „serce” 
stało się atrakcją przyciągającą 
turystów i mieszkańców. To taki 
fotograficzny "must have", każdy 
chce mieć przy nim zdjęcie. Jak 
podkreśla radna Wilk, daje ono 
również pretekst do odwiedzenia 
Szczawna-Zdroju. - Długo cze-
kaliśmy na ustawienie serca, ale 
Pan Burmistrz nie widział dla nie-
go miejsca na deptaku. Dopiero 
po naszym pytaniu i odpowiedzi 
konserwatora zabytków, że usta-
wienie w tym miejscu jest możli-
we, zgodził się - komentuje radna.

PAS/AW

Remont ul. RatuszowejRemont ul. Ratuszowej

Rozpoczął się remont ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu. Do Aqua 
Zdroju możemy zatem obecnie dojechać jedynie od ul. Piasta. Na 
odcinku ok. 270 m drogi, wymieniona zostanie m.in. nawierzch-
nia, wybudowane lub przebudowane będą chodniki, przebudo-
wane zostaną dojazdy i zatoka autobusowa. 

Przeprowadzony zostanie 
także generalny remont wszyst-
kich sieci, w tym: elektroener-
getycznej, gazowej, kanalizacyj-
nej, znajdujących się w obrębie 
remontowanego fragmentu 
ulicy. Roboty mają zakończyć 
się 30 października tego roku. 
Koszt inwestycji to 1, 2 mln zł. 
Wszystkie prace związane z re-
alizacją całego projektu zostaną 

sfinansowane głównie z progra-
mu rewitalizacyjnego, współfi-
nansowanego przez Europejski 
Bank Inwestycyjny. Jak określił 
prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, dzięki takiemu dofi-
nasowaniu, środki gminne będą 
zaangażowane w projekt tylko w 
pewnym stopniu.

aw-s

Co to jest 5G? 
Technologia 5G daje szansę 

na to, by uzyskać zdecydowa-
nie szybszy dostęp do Interne-
tu. Najważniejsza jest w tym 
osiągana prędkość przesyłania 
danych, która tak naprawdę 
przewyższa potrzeby indywi-
dualnego internauty. Według 
specjalistów, szacowana pręd-
kość Internetu w 5G mieści się 
w granicach od 10 do nawet 
100 Gb/s! Eksperci opracowu-
jący ten standard są zdania, że 
szybkość Internetu 5G docelo-
wo może być jeszcze większa.
Gdybyśmy chcieli to zobrazo-
wać, to można to porównać do 
coraz szybciej latających samo-
lotów transportowych z coraz 
większym ładunkiem. Popular-
na obecnie technologia LTE już 
stanowiła rewolucję w branży 
telekomunikacyjnej. Osiąga ona 

- dla porównania - przepusto-
wość 300 Mb/s. Co ważne, na 
wydajność najnowszej techno-
logii nie ma mieć wpływu ilość 
użytkowników aktualnie korzy-
stających z sieci, gdyż standard 
zakłada obsługę 100 urządzeń 
na 1 m2. Wyobraźmy sobie całą 
fabrykę spiętą w jeden nadajnik 
internetowy, a żadne z urządzeń 
nie przesyła danych wolniej. Po-
czątkowo 5G będzie działać w 
połączeniu z istniejącymi siecia-
mi 4G, aby w kolejnych odsło-
nach i poszerzaniu ich zasięgu 
przejść ewolucję w kierunku sa-
modzielnych sieci.

Zmiana częstotliwości
Aby zgłębić tą wiedzę, musi-

my wejść w obszar tzw. języka 
fachowego.  Sieci transferów 
danych pracują na różnych 
częstotliwościach. Coś na za-

sadzie fal radia. Jako pierwsze 
częstotliwości dla sieci 5G pro-
ponowane są zakresy 600-700 
MHz, 3-4 GHz, 26-28 GHz i 38-
42 GHz. Zdaniem specjalistów, 
nowa technologia umożliwi w 
znaczny sposób zwiększenie 
pojemności w porównaniu do 
istniejącej już łączności mobil-
nej. Dodatkowe częstotliwości 
i większa pojemność pozwolą 
zaś obsłużyć więcej użytkowni-
ków, a co za tym idzie - przesłać 
więcej danych i zapewnić szyb-
sze połączenia. Prawdopodob-
nie w przyszłości przeznaczy 
się dla sieci 5G obecnie wyko-
rzystywane częstotliwości z niż-
szych zakresów, w miarę spadku 
ich wykorzystania w istnieją-
cych sieciach. Jak podają źródła, 
zwiększona ilość widma czę-
stotliwości w falach milimetro-
wych powyżej 30 GHz zapewni 

lokalne pokrycie, ponieważ 
działają one tylko na krótkich 
dystansach przy widoczności 
wzrokowej. Przyszłe wdrożenia 
5G będą mogły wykorzystywać 
fale milimetrowe w pasmach do 
86 GHz.

Bezpieczeństwo cyfrowe
Warto zauważyć, że dzięki 

sieci 5G rzeczywistością mają 
stać się koncepcje, takie jak in-
teligentny dom czy inteligen-
tne miasto. Warto zauważyć, że 
wiąże się to z podłączeniem do 
sieci mnóstwa urządzeń. Czy to 
jednak będzie bezpieczne? Pra-
wie każdy taki sprzęt  przetwa-
rza dane. Istnieje zatem duże 
ryzyko związane z cyberataka-
mi na samych użytkowników, 
ale też na firmy czy instytucje, 
a nawet państwa i gospodarki. 
Jak wskazują źródła, właśnie 
przy budowaniu i rozwijaniu 
infrastruktury zwraca się bardzo 
dużą uwagę na to, by podnie-
siony został poziom cyberbez-
pieczeństwa. Dlatego operato-
rzy będą musieli o to zadbać, 
ale przede wszystkim sami mu-

simy pamiętać o odpowiedniej 
ochronie oraz o przemyślanym 
działaniu. To będzie spore wy-
zwanie.

Część 2 za tydzień.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Żródła i cytaty:
www.komputronik.pl

www.emfexplained.info
www.otvarta.pl
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sekund
Głuszyca
Basen na wakacje
Do końca wakacji, w Głuszycy 
przy ul. Dolnej, czynny będzie 
otwarty basen kąpielowy. Z 
basenu będzie można korzy-
stać codziennie do 31 sierpnia 
w godz. od 11:00 do 18:00. W 
tym roku w obiekcie funkcjo-
nować  będą dwie niecki base-
nowe: duża i mała oraz boisko 
do piłki siatkowej plażowej. 

Świdnica
Park Młodzieżowy 
Wśród mieszkańców Świdni-
cy zakończyły się konsultacje 
dotyczące zagospodarowania 
zielenią Parku Młodzieżowe-
go. Zdecydowana większość 
ankietowanych wyraziła po-
zytywną opinię na temat pro-
jektu. Park Młodzieżowy ma 
charakter leśny, wpisany jest 
do rejestru zabytków, dlatego 
głównym założeniem projek-
towym było jedynie uzupeł-
nienie i podkreślenie zieleni 
istniejącej z zachowaniem jej 
leśnego charakteru. Całkowity 
koszt rewitalizacji, to ponad 9 
milionów 188 tys. zł. Świdnica 
otrzyma na ten cel  dofinan-
sowanie z unijnego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko w wysokości po-
nad 7 milionów 120 tysięcy. 

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Ręka – Słownik Języka Pol-
skiego definiuje ten leksem w 
różny sposób: ręka-1. «część 
kończyny górnej od nadgarstka 
do końca palców» 2. «cała koń-
czyna górna od barku po palce» 
3. «o człowieku jako wykonaw-
cy jakiejś czynności manualnej» 
4. «o sposobie robienia czegoś» 
5. pot. «w piłce nożnej: niedo-
zwolone dotknięcie piłki ręką». 
Przykładów definiowania ręki w 
niebiologiczny sposób, a wręcz 
podmiotowy czy symboliczny 
znajdziemy mnóstwo. Moim 
ulubionym określeniem jest 
„niewidzialna ręka rynku”. Au-
torem tejże frazy jest szkocki 
myśliciel Adam Smith. Dla nas, 
Polaków, najbardziej znamien-
ne powiedzenie, to „ręka rękę 
myje” - zwrot używany w odnie-
sieniu do osób wspierających 
się wzajemnie i powiązanych 
interesami. Jednak najważ-

niejszym gestem jest „podanie 
sobie ręki”, oznaczające ponad-
wymiarową symbolikę pokoju i 
pojednania. Jego historia sięga 
IX wieku p.n.e. Gest rozłożonych 
dłoni był używany przez więk-
szość plemion celem okazania 
pokojowych zamiarów. Choć 
nie lubię „schodzić” na politykę, 
nie sposób nie odnieść się do 
tego, co ostatnio się wydarzy-
ło... Sam temat podania sobie 
dłoni został wyniesiony na pie-
destał przez nowego/starego 
Prezydenta Andrzeja Dudę, 
który zaprosił podczas wieczo-
ru wyborczego swojego konku-
renta Rafała Trzaskowskiego z 
małżonką do Pałacu Prezyden-
ckiego celem właśnie pojed-
nania. Propozycja ta odbiła się, 
póki co, echem. Zacietrzewieni 
w politycznych bojach uznają 
to zachowanie za adekwatne 
do sytuacji lub nie. Ja śmiem 
twierdzić, że mimo różnic po-
litycznych, dobrze byłoby w 
końcu zrozumieć, że wartością 
nadrzędną w stosunku do Na-
rodu jest rozejm a nie podział. 
Pamiętamy pewnego byłego 
Prezydenta, który na koniec de-
baty swojemu oponentowi po-
wiedział „Panu to ja mogę nogę 
podać”? Prezydentem został 
ten drugi. Dopiero po wielu la-
tach podczas pogrzebu Papieża 
Jana Pawła II rękę podał. 

Redaktor Naczelny

Więcej kasy na wymianę "KOPCIUCHÓW"
Dobra wiadomość dla wnioskodawców ubiegających się o do-

finansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wyko-
rzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła. Dotyczy to 
osób zamieszkujących nieruchomości o charakterze mieszkalnym 
położonych na terenie gminy Świdnica. W wyniku ostatecznego 
rozliczenia inwestycji unijnych zrealizowanych w 2019 roku w tym 
roku zrealizuje się łącznie 86 dotacji, z pierwotnie planowanych 43.

W tym roku dotacja będzie 
udzielona w wysokości 70% po-
niesionych kosztów kwalifiko-
wanych na zadanie, jednak nie 
większej niż 7 000 złotych - za-
znacza Urząd Gminy. Dla porów-
nania w roku ubiegłym przyzna-
no 40 dotacji w łącznej kwocie 
ponad 277 tysięcy złotych. Z ko-
lei plan tegorocznego budżetu 
gminy Świdnica zakładał środki 
w wysokości około 307 tysięcy 
złotych. To przy maksymalnym 
poziomie dofinansowania gwa-
rantowało udzielenie 43 dotacji 
na wymianę tzw. „starych kop-
ciuchów” na ekologiczne źródła 
ciepła. Ostatecznie okazało się, 
że kwota ta została zwiększo-
na o 300 tysięcy złotych, co po-

zwoli udzielić łącznie 86 dotacji. 
Pierwsze umowy zostaną podpi-
sane już 20 lipca br. O kolejnych 
wnioskodawcy informowani są 
korespondencyjnie. Jednocześ-
nie przypominamy, że od 1 lipca 
trwa nabór wniosków w projek-
cie pn. „Wymiana wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła w budynkach 
i lokalach mieszkalnych na tere-
nie wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”. To drugi, po gmin-
nym programie projekt dotujący 
wymianę tzw. „kopciuchów” na 
ekologiczne źródła ciepła, z któ-
rego mogą skorzystać mieszkań-
cy gminy Świdnica i wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Red./JW
Foto: P.S
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Studio Espresso gościło w Gościńcu Solickim w Szczawnie-Zdroju

z prezesem kolarskiego klubu LKKS Górnik Wałbrzych
o lidze MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej rozmawiał Paweł Szpur

 z Mateuszem Rosiak

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0323/20

Byłeś już gościem Studio 
Espresso, ale - gwoli przypo-
mnienia - jak to się stało, że 
zostałeś prezesem kolarskiego 
klubu, mimo iż nie byłeś kola-
rzem?

Sportowo nie jeździłem, by-
łem inaczej związany przez swo-
ją karierę życiową. Jako amator 
jeżdżę po naszych górkach, po 
naszym terenie, dzięki temu wi-
dzę jaki jest tu potencjał. Dosta-
łem propozycję od znajomych, 
którzy byli zaangażowani w tym 
klubie. To było ponad trzy lata 
temu, stary zarząd się rozpadał, 
a wiedzieli, że działam aktyw-
nie społecznie więc zapytali czy 
przyjdę i przejmę „stery” z no-
wym i świeżym spojrzeniem. 
Zgodziłem się, funkcjonujemy, 
działamy, rozwijamy się.

Jak pandemia koronawi-
rusa wpłynęła na wasz klub? 
Musieliście przerwać treningi 
i zawody?

Obostrzenia były restrykcyj-
ne w pewnym momencie. Jako 
kolarze też byliśmy "uziemie-
ni", nie mogliśmy wychodzić z 
domu. Ktoś pojedynczo mógł 
sobie pojeździć, ale my - jako 
klub - nie, tym bardziej, że takie 
były wytyczne „z góry”. Jeżeli 
rodzic zgadzał się, żeby dziecko 
gdzieś jeździło, to było wszystko 
indywidualnie, „na własną rękę”. 
Musieliśmy zmienić całkowicie 
metodykę trenowania.

Czy zawodnicy będą już 
normalnie brali udział w zawo-
dach?

Oczywiście. Jeśli tylko zapaliło 
się zielone światło dla jakichkol-
wiek wyścigów, to kalendarz stał 
się automatycznie napięty.

Jak wygląda obecnie ten ka-
lendarz?

Praktycznie na dzień dzisiej-
szy co tydzień są jakieś wyjazdy: 
czy to regionalne, czy na mi-
strzostwa Polski bądź makrore-
gionu w całym terenie.

Czy koronawirus wpłynął na 
budżet waszego zespołu?

Oczywiście, z racji, że jeste-
śmy malutkim klubikiem, na-
stawiamy się na rozwój dzieci i 
młodzieży, nie mamy zawodo-
wych kolarzy więc odbiło nam 
się to bardzo... bardzo po kie-
szeni. Dotacje, które mieliśmy 
z gminy bądź starostwa bardzo 
nam pomogły, ale wycofali się 
sponsorzy. Każdy boryka się ze 
swoimi problemami i tu mocno 
to odczuliśmy.

Z jakich zawodników składa 
się wasz klub?

Mamy swoich kolarzy – pa-
sjonatów rowerów od grupy ża-
kowej. Praktycznie to wiek około 
8 – 9 lat. Tu muszę, co prawda 
powiedzieć, że liga jest MTB, ale 

klub LKKS jest klubem z nasta-
wieniem na szosę. W później-
szym etapie jest to profesjonal-
na jazda.

Kiedy wpadliście na pomysł 
organizacji ligi MTB i jak ona 
się kształtuje?

W tym roku to będzie piąta 
edycja. Przez pandemię bali-
śmy się, że w ogóle nie uda się 
jej zorganizować. Na szczęście: 
tak, kontynuujemy. Będzie sie-
dem wyścigów, jak do tej pory. 
Jesteśmy dumni, że to się udało 
zorganizować. Wcześniej ligę 
MTB prowadziło stowarzysze-
nie Junior ze Szczawna-Zdroju. 
Prowadzili to Władysław Żyndul 
z Ryszardem Szramem. Niestety 
schodziło to ku schyłkowi. Chło-
paki wiedzieli, że musi to ktoś 
przejąć, bo ten produkt jako liga 
MTB rozpadnie się.

Zawody ruszają w najbliż-
szy weekend. Gdzie będziemy 
mogli zobaczyć najmłodszych 
zawodników?

Pierwsze zawody w tym roku 
zaczynają się w Starych Boga-
czowicach w najbliższą sobotę 
18 lipca. Zapisy są od godziny 
9:00, pierwsze starty około 10:30 
lub 11:00, w zależności jak to 
wyjdzie z pogodą.

W jakich kategoriach wieko-
wych wystartują zawodnicy?

Zaczynamy od żaczków, czy-
li 8-9 lat do 14 roku życia. Na 
samym końcu mamy tych naj-
mniejszych, takich maluszków w 
wieku 2-4 lat.

Czy najmłodsi faktycznie 
jeżdżą na małych rowerach 
górskich?

Tu nastawiamy się na dobrą 
zabawę. Chodzi o to, żeby po-
kazać, że w naszym terenie jest 
coś takiego jak liga MTB, że jest 
zabawa z rowerem. Nastawia-
my się na dobrą zabawę przede 
wszystkim. Nie powiem, bo taki 
czternastolatek przyjedzie, żeby 
rywalizować z innymi klubami. 
Ale ci najmniejsi, to jak najbar-
dziej na rowerze biegowym czy 
nawet na czterech kółeczkach. 
Dla nich będzie wytyczona naj-
prostsza trasa, żeby poczuli do-
brą zabawę na rowerze.

Czy trasa dla 8-9 latków jest 
też tak trudna jak dla doro-
słych amatorów?

Z racji, że to jest liga MTB 
edycja górska, to staramy się 
dobrać tak trasę, by nie była po 
terenie płaskim. Wszystko zależy 
od tego w jakiej gminie się ści-
gamy - tak trasa jest dobierana. 
Samo ukształtowanie terenu w 
danej gminie pokazuje nam to. 
Nie przesadzamy oczywiście, 
nie robimy ekstremalnych wy-
ścigów dla dzieci. Nam zależy 
przede wszystkim, żeby każdy 

uczestnik mógł w miarę swoich 
możliwości ukończyć trasę z ta-
kim wynikiem, żeby był z siebie 
zadowolony.

W jakich gminach zobaczy-
my zawody?

Mamy siedem gmin.
Czy co weekend?
Nie. Przez pandemię zapisa-

liśmy to inaczej. Startujemy w 
Starych Bogaczowicach. Za ty-

dzień mamy wyścig w Wałbrzy-
chu, później Walim, Dobromierz, 
Jaworzyna Śląska, Świebodzice i 
zamykamy w Szczawnie - Zdroju.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tym, gdzie 
będzie można spotkać zawodni-
ków podczas zawodów w Wał-
brzychu. Dowiecie się Państwo 

również jak zapisać się do klubu 
LKKS Górnik Wałbrzych.
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Pięćdziesiąt procent to tak, 
jakby być w połowie zdro-
wym, a w połowie chorym. 
W połowie śmiertelnikiem, w 
połowie herosem. To tak, jak-
by umysł był w połowie po-
czytalny, a w drugiej już nie. 
To jak ciemny granat nocy 
bez odcieni szarości. Bez 
gwiazd migoczących na jej 
nieboskłonie. Po takiej nocy 
dzień wstaje już tylko czarny, 
długo będzie kazała na siebie 
czekać choćby jego bladość. 
Jest się już tylko doskonale 
dobrym, albo tylko na wskroś 
złym. Bez wyjścia z mroku. 
Po środku tylko rów mariań-
ski, do dna którego nie zbliży 
się już nigdy ani szkiełko, ani 
oko. Pięćdziesiąt procent to 
jak rana, którą toczy tężec, na 
wierzchu prowizorycznie wy-
gojone zasklepienie, pod po-

wierzchnią obumarła tkan-
ka powoduje postępującą 
martwicę, a rana skrzypi jak 
zmurszałe schody w opusz-
czonym, zatęchłym domu 
bez krzty powietrza. Na ich 
szczyt nie wdrapie się już 
nikt. To jak pies umierający z 
pragnienia na zbyt krótkim 
łańcuchu, przykuty do budy. 
W ostatnim jego śnie miska z 
wodą majaczy jak wilgotność 
oazy w fatamorganicznym 
delirium pustynnych wę-
drowców. To jak lisia nora, z 
której specjalnie wyszkolone 
psy wyszarpują krzyczące z 
bólu małe, rozszarpując ich 
bezbronne ciałka, bo tak je 
nauczono. 

To w końcu jak ja i ty, niby 
tacy sami, przez tą samą mat-
kę urodzeni, każde z głową 
pełną swoich osobistych ma-
rzeń. Teraz z kłami na wierz-
chu toczymy każde swoją 
pianę. W głowie resztki mod-
litwy, której słów żadne z nas 
zrozumieć już nie potrafi:

Bądźmy dla siebie bliscy, 
bo nas rozdzielają i co chwila 
nam ziemia pęka pod stopa-
mi, a te okrawki kraju, na któ-
rym stoimy, z hukiem od sie-
bie w ciemność odpływają.

Pijani złapani
Funkcjonariusze z Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskie-

go w miniony weekend zatrzymali w naszym regionie trzy-
naścioro kierujących, którzy znajdowali się pod wpływem 
alkoholu, w tym aż ośmioro rowerzystów. Rekordzistka mia-
ła 2,77 promila alkoholu w organizmie i doprowadziła do 
zderzenia drogowego.

10 lipca około godziny 18:20 
policjanci Komisariatu Policji 
V w Wałbrzychu w Strudze na 
ul. Głównej dokonali kontroli u 
64-letniego mężczyzny jadące-
go samochodem osobowym. 
Znajdował się on pod wpływem 
alkoholu, a badanie wykazało u 
niego 0,3 promila tej substancji 
w organizmie. Następnego dnia 
około godziny 10:30 funkcjona-
riusze ruchu drogowego wał-
brzyskiej komendy w Rybnicy 
Leśnej zatrzymali 50-letniego 
kierującego ciągnikiem rolni-
czym. W tym przypadku wynik 
badania to 0,5 promila alkoholu 
w organizmie. Mężczyzna decy-
zją Starosty Powiatu Wałbrzy-
skiego miał cofnięte uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. 
Po godzinie 20:00 dzielnicowi 
piątego komisariatu zatrzyma-
li natomiast na ul. Andersa w 
Wałbrzychu 40-letniego miesz-
kańca powiatu świdnickiego. 
Badanie wykazało u kierującego 
rowerem ponad 2 promile alko-
holu w organizmie. W tym sa-

mym dniu w Wałbrzychu na ul. 
Andersa policjanci ruchu dro-
gowego zatrzymali kolejnych 
dwoje rowerzystów. 36-letni 
mężczyzna miał ponad 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie, a 
37-letni kobieta o blisko promil 
więcej.

Niedziela to kolejni zatrzyma-
ni nietrzeźwi kierujący. O godzi-
nie 8:00 mająca 2,77 alkoholu w 
organizmie 26-letnia mieszkan-
ka naszego miasta doprowa-
dziła kierowanym przez siebie 
pojazdem do kolizji drogowej z 
innym zaparkowanym na ul. Mi-
łej w Wałbrzychu samochodem. 
Koło godziny 9:30 29-latek na ul. 
Wrocławskiej został zatrzymany 
w prowadzonym przez siebie 
pojeździe. Mężczyzna miał 2,5 
promila alkoholu w organizmie. 
Po godzinie 12:30 52-letni rowe-
rzysta trafił w Czarnym Borze w 
ręce policjantów ruchu drogo-
wego. W jego przypadku wynik 
badania to blisko 1 promil alko-
holu w organizmie. Blisko 2,7 
promila wydmuchała wałbrzy-

szanka zatrzymana o godzinie 
14:30 na ul. Fortecznej w Wał-
brzychu. Kobieta podczas cofa-
nia swoim samochodem uszko-
dziła inny zaparkowany pojazd. 
Taki sam wynik badania miał 
50-letni rowerzysta zatrzymany 
koło godziny 15:30 w Nowych 
Bogaczowicach na ul. Głównej. 
Późnym wieczorem w ręce poli-
cjantów z Boguszowa-Gorc oraz 
funkcjonariuszy drugiego ko-
misariatu wpadło jeszcze łącz-
nie trzech rowerzystów, którzy 
znajdowali się pod wpływem 
alkoholu.

Policjanci przypominają , że 
każdy zatrzymany pojazdem 
mechanicznym pod wpływem 
alkoholu musi się liczyć z karą 
pozbawienia wolności do lat 
2, dożywotnim zakazem kiero-
wania pojazdami oraz wysoką 
grzywną. Jako policjanci po raz 
kolejny mówimy stanowcze NIE! 
takiemu zachowaniu na dro-
gach.

Policjanci przypominają, że 
nieodpowiedzialnym kierują-
cym pojazdami mechanicznymi 
grozi teraz kara pozbawienia 
wolności do lat 2, nawet do-
żywotni zakaz kierowania po-
jazdami oraz wysoka grzywna. 
Rowerzyści natomiast muszą się 
liczyć z wysoką grzywną oraz 
zakazem kierowania pojazdami.

Red.
źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl
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Co ćwierka w sieci...
WałbrzychMojeMiasto

Kancelaria Prezydenta

Cezary Przybylski

Czarni Wałbrzych

EpiskopatNews

Wałbrzyska SSE

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

InValbrzych

@WalbrzychMM

@prezydentpl

@PrzybylskiCez

@CzarniWalbrzych

@EpiskopatNews

@WalbrzyskaSSE

@MuzeumWalbrzych

@InValbrzych

10:42 AM · 14 lip 2020

2:01 PM · 15 lip 2020·

12:04 PM · 12 lip 2020

3:51 PM · 12 lip 2020

12:48 PM · 15 lip 2020

9:42 AM · 14 lip 2020

1:33 PM · 13 lip 2020

12:25 PM · 13 lip 2020

#Wałbrzych poszedł na wybory! 61,63 % to frekwencja w naszym mieście podczas 
II tury wyborów prezydenckich, a były komisje gdzie do urn poszło ponad 70% 
wałbrzyszan. Dziękujemy za mobilizację!

– Dziś Polska i Litwa już bez mieczy, ale w przyjaźni razem współtworzą Europę, 
Sojusz Północnoatlantycki, rozwijający się świat – mówił Prezydent 
@AndrzejDuda  na Polach Grunwaldzkich. 

Wybory to święto demokracji, a udział w nich powinniśmy traktować nie tylko 
jako obywatelski obowiązek, ale przede wszystkim jako przywilej decydowania 
o przyszłości naszej Ojczyzny. Ja już oddałem swój głos i zachęcam Państwa do 
zagłosowania w lokalu wyborczym!

Rozegraliśmy dziś drugie spotkanie sparingowe remisując w Boguszowie ze Szczy-
tem Boguszów-Gorce 2:2 (do przerwy 2:1). Bramki dla Czarnych: samobójcza, Kry-
stian Koszewski. Za tydzień w niedzielę gramy na wyjeździe z KS GAMA Ujazd Górny 
- już teraz zapraszamy!

Misjonarze: sytuacja ofiar koronawirusa jest dramatyczna, potrzebne pilne 
wsparcie. Pomóżmy! SMS 72032 o treści „Misje” (2,46 zł z VAT) Więcej: https://
bit.ly/3hdxgA3

Zielona inwestycja na budynku @WalbrzyskaSSE Na dachu biurowca 
@WalbrzyskaSSE powstała instalacja fotowoltaiczna składająca się ze 1 07  szt. pa-
neli o łącznej mocy około 3 4,5  kWp (kilowatopików). 
#EkoStrefa

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej i @Stara_Kopalnia wyjątkowej akcji pro-
mocyjnej! Od dziś do 30.09.20 r. zwiedzając jedną z atrakcji, bilet wstępu do drugiej kupi-
cie 10% taniej!Odwiedź historyczne centrum 
@WalbrzychMM i odkryj jego białe i czarne złoto! 

Drodzy wałbrzyszanie możecie planować miasto. Brzmi ciekawie? Wypowiedz-
cie się, przekażcie swoją opinię na spotkaniu 21.07.2020 w budynku MOPS przy 
ul.Kilińskiego 1. Warto być aktywnym

REKLAMA R0325/20
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Zabytkowym pociągiem 
do Strzegomia i Świdnicy

Jedyny sprawny na Dolnym Ślą-
sku zabytkowy parowóz normal-
notorowy - TKt48-18 powraca na 
kolejowe szlaki naszego regionu. 
Współpracę z Muzeum Kolejnictwa 
na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej 
nawiązały m.in. gminy Świdnica i 
Strzegom. Dzięki temu w sobotę, 
18 lipca na trasę Jaworzyna Śląska 
– Świdnica  - Jaworzyna Śląska wy-
ruszą składy: Anna Świdnicka, Maria 
Kunic, Bolko II Świdnicki i Czerwony 
Baron, nazwane tak na cześć sław-
nych świdniczan. Każdy z pocią-
gów specjalnych będzie składał się 
z  zabytkowej lokomotywy parowej 
TKt48-18 z 1951 roku oraz trzech 
wagonów osobowych z lat 20-tych 
XX wieku. Dodatkową atrakcją to-
warzyszącą przejazdom  będzie 
możliwość bezpłatnego zwiedzania 
Świdnicy z przewodnikiem, który 
będzie czekał na chętnych na Dwor-
cu Świdnica Miasto, po przyjeździe 
pierwszego porannego pociągu z 
Jaworzyny Śląskiej o godz. 10:12.

Rozkład jazdy pociągów na tra-
sie Jaworzyna Śląska – Świdnica 
Miasto - 18 lipca (sobota):

Pociąg I “Maria Kunic”: 10:00 Ja-
worzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska) - 10:12 Świdnica 
Miasto

Pociąg II “Czerwony Baron”: 11:00 
Świdnica Miasto - 11:12 Jaworzyna 
Śląska (Dworzec PKP Jaworzyna Ślą-
ska)

Pociąg III “Bolko II”: 13:10 Jawo-
rzyna Śląska (Dworzec PKP Jaworzy-
na Śląska), 13:22 Świdnica Miasto

Pociąg IV “Anna Świdnicka”: 13:48 
Świdnica Miasto, 14:00 Jaworzyna 
Śląska (Dworzec PKP Jaworzyna Ślą-
ska)

Natomiast w niedzielę 19 lipca 
zabytkowy parowóz poprowadzi 
Muzealny Pociąg Specjalny do 
Strzegomia, zabytkową, nowo wy-
remontowaną estakadą kolejową. 
Wiekowa lokomotywa po raz ostatni 
przejeżdżała przez Strzegom w mar-
cu 2016 r. jeszcze przed remontem 
estakady.

Rozkład jazdy pociągów na tra-
sie Jaworzyna Śląska – Strzegom 
- 19 lipca (niedziela):

Pociąg I “Św. Piotr i Paweł”: 10:20: 
Jaworzyna Śląska (Dworzec PKP Ja-
worzyna Śląska), 10:45: Strzegom, 
11:20: Grabina, 12:1: Jaworzyna Ślą-
ska (Dworzec PKP Jaworzyna Śląska)

Pociąg II “Granitowe Serce Pol-
ski”: 14:00 Jaworzyna Śląska (Dwo-
rzec PKP Jaworzyna Śląska), 14:33 
Strzegom, 14:45 Grabina, 16:00 Ja-
worzyna Śląska (Dworzec PKP Jawo-
rzyna Śląska).

Bilety będzie można kupić w  
dniu przejazdu, w pociągu, przed 
jego odjazdem lub drogą elektro-
niczną, kontaktując się z Muzeum 
Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej 
poprzez email: rezerwacje@muzea-
techniki.pl

aw-s

Kumorek ma plan!
Jeszcze nie milkną echa referendum w sprawie odwołania burmistrza Jacka C. w Bogu-

szowie-Gorcach, a już jest nowy komisarz w gminie. Został nim Krzysztof Kumorek, ekono-
mista pochodzący właśnie z tej miejscowości. 

Krzysztof Kumorek, pełniący 
funkcję Burmistrza Miasta Bogu-
szowa-Gorc wspólnie z radnymi 
i mieszkańcami gminy przed-
stawił Szefowi Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów Michałowi 
Dworczykowi, plan dla Boguszo-
wa-Gorc. Plan zawiera kompen-
dium najważniejszych potrzeb 
do realizacji w gminie. Warto za-
uważyć, że wśród wymienionych 
zadań znalazły się m.in.: remonty 
dróg i mostu na ulicy Krakow-
skiej, budowa obwodnicy, pla-
ców zabaw i przedszkola przy 
ulicy Waryńskiego oraz uzbroje-
nie terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe. - Plan powstał w 
wyniku konsultacji ze wszystkimi 
radnymi i w oparciu o rozmowy 
z mieszkańcami gminy. Jestem 
gotów do realizacji przedstawio-
nych postulatów ze wszystkimi 
osobami, którym dobro gminy 
Boguszów-Gorce leży na sercu. 
Pogłębione konsultacje z miesz-
kańcami wszystkich dzielnic pla-
nuję w najbliższych tygodniach 
– tłumaczy Komisarz Krzysztof 

Kumorek. Spotkanie z Ministrem 
Dworczykiem było również oka-
zją do złożenia podziękowań za 
trwającą od października 2019 
roku modernizację stacji Bogu-
szów-Gorce Zachód.

- Jestem dumny, że mogłem 
uczestniczyć w konsultacjach 
społecznych dotyczących rewita-
lizacji dworca Boguszów-Gorce 
Zachód. Od zawsze zależało mi, 
żeby mieszkańcy i turyści pod-
różowali w jak najbardziej kom-
fortowych warunkach i udało 

się. Prace remontowe trwają. 
Ponadto miło mi przypomnieć, 
że od 4 lipca można już jeździć 
pociągiem Kolei Dolnośląskich 
do czeskiego Meziměstí. To rów-
nież świetna okazja, aby przyje-
chać do Boguszowa-Gorc, gdzie 
czekają na turystów wspaniałe 
atrakcje m.in. w postaci góry 
Dzikowiec – podkreśla Krzysztof 
Kumorek, pełniący funkcję Bur-
mistrza Miasta Boguszowa-Gorc.

Red.
Foto:  użyczone

Komisarz Krzysztof Kumorek pochodzi z gminy Boguszów-Gorce. Z wy-
kształcenia ekonomista, specjalizujący się zarządzaniem gospodarką spo-
łeczną. Analityk. Wieloletni pracownik spółki Tauron Ekoenergia i Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odpowiedzialny m.in. za 
tworzenie planów inwestycyjnych i kontakty z samorządami. Doświadczo-
ny manager, który z powodzeniem realizował m.in. projekty współfinanso-
wane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Rafał 
Nazwisko: Siczek 
Data urodzenia: 17 lipca 1977 roku 
Pseudonim sportowy:  Mały 
Klub: MKS Szczawno-Zdrój (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik byłem reprezentantem 
Polski drużyn policyjnych, co jest warte 
podkreślenia, bo z Wałbrzycha jak dotąd 
do kadry załapałem się chyba tylko ja, a z młodszego pokolenia Marcin Jaskó-
łowski. Za spory sukces mogę na pewno uznać moją pracę trenerską w Górniku 
Boguszów-Gorce, który przejąłem niemal na samym dnie, bo w klasie B, aby 
następnie w przeciągu trzech lat wydźwignąć drużynę do IV ligi.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Leo Messi – mimo że nie ma specjalnych warunków fizycznych, jak na przykład 
Ronaldo, to w futbolu osiągnął praktycznie wszystko. Co istotne, swoje sukcesy 
zawdzięcza, oprócz talentu od Boga, uporowi oraz niesamowicie ciężkiej pracy.  
Dlaczego piłka nożna?
Przygodę z futbolem rozpocząłem bardzo wcześnie, bo w wieku zaledwie 7 lat 
dołączyłem do szkółki piłkarskiej Górnika Wałbrzych. Zaczynałem jako łebek 
grając z braćmi Marcinem oraz Markiem Wojtarowiczami czy Wojtkiem Wierzbi-
ckim, z którymi znam się od lat. Pamiętam, że do szkółki piłkarskiej ściągnął nas 
Rysiu Mordak, który dojrzał nas na międzyszkolnym turnieju piłkarskim. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
 Za mną pierwsze zajęcia z MKS-em Szczawno-Zdrój, który przejąłem na począt-
ku tego tygodnia. Co prawda zarząd klubu mierzy wysoko i mówi o awansie, 
jednak ja jestem ostrożny. Dlatego moim pierwszym ważnym celem jest wygrać 
ligową inaugurację z PUO Wiśniowa, co nie będzie łatwym zadaniem. Pierwszy 
mecz jest zawsze bardzo ważny, bo jak się wygra na wyjeździe, to można spo-
kojnie pracować nad kolejnymi sportowymi celami.  
Fot. użyczone (facebook.com/MKSSzczawnoZdroj)

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

O reformie
Europejskich Pucharów
W tym dziwnym piłkarsko 
okresie zaraz rozpoczną się 
eliminacje Ligi Mistrzów i 
Ligi Europy. Nie wiem nawet 
w jakiej formie będą się one 
w tym roku odbywać, ale to 
akurat nie ma specjalnego 
znaczenia, bo te kwalifikacje 
od wielu lat są całkowicie 
bezsensowne a „Europejskie 
Puchary” wymagają głębo-
kiej reformy. Stworzenie od 
przyszłego sezonu tzw. Ligi 
Europy II jest zaledwie małym 
kroczkiem we właściwym kie-
runku, który jednak nie zmie-
ni znacząco całego systemu. A 
dlaczego uważam go za zły? 
Przede wszystkim ze wzglę-
du na bardzo rozbudowane 
eliminacje. Drużyny nisko no-
towane, aby dostać się do LM 
czy Le, muszą rozegrać cztery 
rundy czyli osiem spotkań. 
Zmagania rozpoczynają się 
na początku lipca (czasami 
nawet pod koniec czerwca), 
czyli po dopiero co zakończo-
nym sezonie, praktycznie w 
trwającym okresie przygoto-
wawczym, kiedy kadry wielu 
drużyn nie są jeszcze skom-
pletowane. Tym samym roz-
grywa się przez wakacje set-
ki zupełnie bezsensownych 
meczów, bez jakiejkolwiek 
historii, w których z podanych 
powyżej względów o wyniku 
rywalizacji często decydu-
je przypadek. Druga sprawa 
- czy dla czołowych w da-
nym sezonie drużyn z nawet 
najsłabszych lig zmagania w 
Europie powinny kończyć się 
na początku lipca we wczes-
nych przedbiegach? Ja uwa-
żam, że nie. Niech i one grają 
o coś, skoro o LM czy LE mogą 
tylko pomarzyć. Dlatego je-
stem za stworzeniem jeszcze 
co najmniej dwóch lig, aby 
powstało coś na kształt dywi-
zji Ligi Narodów. Oczywiście 
jakieś eliminacje, ze wzglę-
du na liczbę drużyn byłyby 
potrzebne, ale maksymalnie 
dwie rundy, pod koniec sierp-
nia, które też byłyby jakimś 
piłkarskim wydarzeniem a nie 
„lipcowym sparingiem”. My-
ślę, że zapewnienie znacznie 
większej liczbie drużyn właś-
ciwej rywalizacji przez cały 
sezon bardziej przyczyniłoby 
się do szeroko rozumianego 
rozwoju futbolu niż obecny 
system, mający za zadanie 
odsiew najsłabszych.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

W deblu nie mamy sobie równych
Doskonałe wieści dotarły do nas z Gdańska, gdzie rozegrano Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 14 w tenisie ziemnym. Złoty 

medal w deblu wywalczył bowiem Bruno Kokot, który na co dzień reprezentuje KT Szczawno-Zdrój. Swoje rozgrywki mają za sobą 
również amatorzy – uczestnicy Zimowej Ligi Debla o Puchar Prezesa PEC. Tu najlepszy okazał się duet Roman Kus – Łukasz Nowik. 

Przegląd tenisowych im-
prez rozpoczynamy od Gdań-
ska, który przed kilkoma 
dniami gościł młodzików wal-
czących o najwyższe trofea 
Mistrzostw Polski. Na Pomorze 
udała się 5-osobowa repre-
zentacja KT Szczawno-Zdrój w 
składzie: Bruno Kokot, Dawid 
Lewandowski, Kornel Kołek, Fi-
lip Kosiński oraz Jan Kluczyń-
ski. Z grona podopiecznych 
trenera Roberta Kosińskiego 
absolutnie fenomenalną dys-
pozycję zaprezentował pierw-

szy z wymienionych. Bruno 
(na zdjęciu trzeci z prawej) nie 
tylko dotarł do ćwierćfinału 
gry pojedynczej, ale sięgnął 
po mistrzowski tytuł w rywa-
lizacji deblistów. W grze po-
dwójnej Kokot połączył siły z 
Tomaszem Berkietą z Warsza-
wy, z którym w finałowym po-
jedynku pokonał duet Mikołaj 
Migdalski –  Jakub Jędrzejczak 
z Bielska-Białej 6:2, 6:4. Tym 
samym nasz zawodnik powe-
tował sobie porażkę w ćwierć-
finale singla, w którym nie dał 

rady Migdalskiemu ulegając 
6:2, 2:6, 3:6. Warto przy okazji 
podkreślić, iż Mistrzem Polski 
został Berkieta, a więc deblo-
wy partner Kokota. 

Puchar Prezesa PEC dla 
Kusa i Nowika 

Pozostajemy w temacie gry 
podwójnej, jednak tym razem 
w zupełnie innym charakte-
rze. Za nami bowiem oficjalne 
podsumowanie Zimowej Ligi 
Debla o Puchar Prezesa PEC, 
która od listopada do mar-
ca toczyła się w Tenis-Arenie 
przy ulicy Ogrodowej. Choć 
to dopiero trzecia edycja roz-
grywek, to trzeba przyznać, iż 
liga cieszy się sporą popular-
nością lokalnych i nie tylko 
graczy. W niedawnych zmaga-
niach wzięło udział ponad 40 
tenisowych par, czyli około 80 
zawodników. Wśród nich naj-
lepszy okazał się duet Roman 
Kus – Łukasz Nowik, którego 
jednak dość regularnie zastę-
pował syn – Nikodem Nowik. 
Na podium znaleźli się ponad-
to: Daniel Szurma w parze z 
Krzysztofem Rychterem, a tak-

że Paweł Głębocki (na zdjęciu 
pierwszy z lewej wraz z orga-
nizatorami oraz uczestnikami 
ligi: Danielem Szurmą i Pio-
trem Kaczmarczykiem) oraz 
Adam Błaszak. 

Za rozgrywkami wspomnia-
nej ligi debla stoi WKT „Atri” 
Wałbrzych, który od ponad 20 
lat (!) organizuje również Ama-
torską Ligę Tenisa. O ile jednak 
debliści korzystają z obiektu 
przy ulicy Ogrodowej, o tyle 
areną zmagań singlistów są 
korty w Parku Sobieskiego. 
Mimo pandemii tegoroczna 
edycja wystartowała niemal 
bez opóźnień, a za nami już 
dwa miesiące spotkań, w któ-
rych uczestniczy ponad 50 
graczy. Na czele klasyfika-
cji plasuje się Piotr Pożarski, 
który na podium wyprzedza 
Daniela Danaja oraz Artura Ka-
sperowicza. Finisz ligi, o czym 
informowaliśmy w jednej ze 
wcześniejszych relacji, zapla-
nowano na przełom września 
oraz października. 

Bartłomiej Nowak

Czas na powiew świeżości
Niemal z dnia na dzień przybywa kolejnych informacji na temat siatkarskiej drużyny Chełmca Wałbrzych. Najważniejsza 

jest taka, iż nowym trenerem naszego zespołu został Fabian Kurzawiński, którego w szkoleniowej pracy wspierać będzie 
doświadczony Janusz Ignaczak. 

10 sierpnia podopieczni 
trenerów Fabiana Kurzawiń-
skiego oraz Janusza Ignaczaka 
rozpoczną przygotowania do 
kolejnego sezonu II ligi. Co 
prawda dopiero w przyszłym 
tygodniu Polski Związek Pił-
ki Siatkowej poinformuje o 

przyznanych licencjach na 
występy na wspomnianym 
szczeblu, jednak jak zapewnia 
Kurzawiński, Chełmiec na 99 
procent uzyska prawo do gry 
w II lidze. Co ciekawe, nasza 
drużyna występować będzie 
jako beniaminek, gdyż miej-

sce w rozgrywkach pozyskała 
od MKS-u Aqua-Zdrój. Zgod-
nie z terminarzem w I kolej-
ce zagramy na wyjeździe z 
Chrobrym Głogów, a tydzień 
później gościć będziemy eki-
pę z Oławy. Warto również 
dodać, iż w przyszłym sezonie 
nasi siatkarze najprawdopo-
dobniej będą korzystać z Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów, a nie 
Aqua-Zdroju, jak to było w mi-
nionych latach. 

Jeśli chodzi o skład Chełm-
ca, to w najbliższym sezonie 
barw naszego klubu bronić 
będą: Maciej Leński, Kacper 
Laskowski (rozgrywający), Mi-
łosz Baran, Przemysław Sypko, 
Mateusz Śnieżek (atakujący), 
Sebastian Zieliński, Marcin 
Dereń, Dominik Płużka, Mar-
cel Mikulski (przyjmujący), 
libero Wojciech Stawiany 
(wychowanek klubu wraca po 

trzech latach studiów w Opo-
lu), Karol Szczygielski oraz 
Adrian Wojtas (środkowi). 

Do nowego sezonu wał-
brzyszanie przygotowywać 
się będą na własnych obiek-
tach. Przed Chełmcem od 8 
do 10 spotkań kontrolnych, 
start w trzech towarzyskich 
turniejach, w tym 12 września 
nasi zaprezentują się lokalnej 
publiczności. Jak przyznał 
trener Kurzawiński, celem bę-
dącej w przebudowie druży-
ny będzie przede wszystkim 
utrzymanie. - Wydaje się, że 
o awans walczyć będą ekipy z 
Żagania, Głogowa, Nowej Soli 
czy Bielawianki, które dyspo-
nują silnymi składami. Ponad-
to z ligą pożegnają się dwa 
ostatnie zespoły - tłumaczył 
szkoleniowiec.

Bartłomiej Nowak



Sport 13
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami

Piątek, 17 lipca 2020

Lubimy chwalić się swoi-
mi osiągnięciami. Każdy z 
nas cieszy się, kiedy ktoś 
te osiągnięcia dostrzeże. 
W sporcie jest w zasadzie 
dokładnie tak samo. Ktoś 
przychodzi na pierwszy 
trening, po jakimś czasie 
zauważamy, że potrafi coś 
więcej. Mijają kolejne lata 
i nasza perełka wypływa na 
szerokie wody.
15 lipca obchodzimy ko-
lejną rocznicę zwycięstwa 
wojsk Władysława Jagieł-
ły nad armią krzyżacką. W 
tym roku będzie to już 610 
lat. Fani współczesnej piłki 
nożnej zauważą także jesz-
cze jeden fakt. 15 lipca o 
godzinie 20:30, na murawę 
Areny Gdańsk, w meczu PKO 
Ekstraklasy przeciwko Le-
chii Gdańsk, w barwach Le-
gii Warszawa, zadebiutował 
wychowanek Górnika Nowe 
Miasto Wałbrzych.
Radosław Cielemęcki jest 
piłkarzem nowego pokole-
nia. Młodzieżowcem, który 
wchodzi w świat dorosłej 
piłki. Dla wałbrzyskiej piłki 
to sygnał, że warto praco-
wać nad rozwojem młodych 
piłkarzy. Systematyczna 
praca u podstaw, bez po-
śpiechu, z dbałością o szcze-
góły, to klucz do sukcesu. 
Taki model pracy jest jednak 
rzadkością. Nie każdy trener 
ma na tyle cierpliwości żeby 
priorytetem dla niego był 
rozwój jednostki. Trudno 
osiągnąć równowagę w pra-
cy nad wynikami drużyny i 
pracą nad postępami poje-
dynczych graczy. Jest to tym 
trudniejsze, im bardziej jest 
to związane z finansowa-
niem klubu.
Zapaść futbolu w Wałbrzy-
chu nie ułatwia pracy. Naj-
wyżej notowane kluby grają 
w A klasie. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w bieżą-
cym sezonie mamy w PKO 
Ekstraklasie dwóch naszych 
rodzynków. Dominik Więcek 
w Zagłębiu Lubin i Radosław 
Cielemęcki w Legii Warsza-
wa. Pierwszy w świat wy-
płynął z Victorii Wałbrzych. 
Drugi z Górnika Nowe Mia-
sto. Obie drużyny skupiają 
się przede wszystkim na 
szkoleniu młodzieży i jak 
widać radzą sobie wyśmie-
nicie nawet w takiej rzeczy-
wistości.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
Górnik szykuje
się na awans

Zdrój Jedlina Zdrój rozegrał czwarty już mecz kontrolny 
przed startem rundy jesiennej nowego sezonu. Tym razem 
przeciwnikiem zespołu z Uzdrowiska był wałbrzyski Górnik. 
Biało-niebiescy, występujący obecnie na boiskach Wałbrzy-
skiej Serie A, okazali się bardzo wymagającym rywalem.

Pojedynek z Czarnymi 
Wałbrzych pokazał, że be-
niaminek będzie groźnym 
przeciwnikiem w ligowej 
stawce. Nieźle zorgani-
zowana gra w defensy-
wie. Wiele ciekawych wa-
riantów rozegrania akcji 
ofensywnych. To wszyst-
ko sprawiło, że pomimo 
szybko straconych bramek, 

Szczyt potrafił doprowa-
dzić do wyrównania.

Wałbrzyszanie zagrali 
poprawne zawody. Długi-
mi fragmentami dyktowali 
warunki gry. Dość często 
inicjowali akcje, po któ-
rych robiło się groźnie pod 
bramką rywali. 

Szczyt Boguszów – Czar-
ni Wałbrzych 2:2 (1:2). 

JZ

Do przerwy pomimo 
kilku sytuacji podbramko-
wych z obu stron goli nie 
zobaczyliśmy. W drugiej 
odsłonie z dwóch trafień 
mogli cieszyć się pod-
opieczni trenera Marcina 
Domagały. Porażka Zdroju 
była drugą z rzędu w trwa-
jącym okresie przygoto-
wawczym.

We wcześniejszych 
grach Zdrój wygrał z Górni-

kiem Nowe Miasto (13:3), 
Kłosem Lutomia (3:0) oraz 
przegrał z Olimpią Kamien-
na Góra (2:5). Wałbrzysza-
nie w dotychczasowych 
grach kontrolnych poko-
nali Górnika Nowe Miasto 
(2:1), Górnika Gorce (9:2) i 
Orła Lubawkę (2:0).

Zdrój Jedlina Zdrój – 
Górnik Wałbrzych 1:2 
(0:0). 

JZ

Szczyt będzie trudny 
do pokonania

Sparingi mają to do siebie, że rządzą się swoimi prawa-
mi i wynik sportowy nie zawsze odzwierciedla rzeczywistą 
dyspozycję zespołu. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że dru-
żyna Szczytu wraca do seniorskiej piłki, każdy mecz jest ko-
palnią informacji.

Górnik lepszy od Gladiatorów z Głuszycy
Górnik Boguszów-Gorce rozegrał kolejny sparing przed 

startem rozgrywek sezonu 2020/2021. Tym razem przeciwni-
kiem drużyny, która jeszcze nie tak dawno temu rywalizowała 
na IV-ligowych boiskach, byli Gladiatorzy z Głuszycy.

Victoria wciąż niepokonana
Przygotowująca się do startu w Lidze Okręgowej Victoria 

Świebodzice, zmierzyła się w meczu kontrolnym z Olimpią 
Kamienna Góra. Ciekawe i bardzo dynamiczne spotkanie kibi-
ce oglądali niemalże przez 90 minut gry.

Zaskakująco gładką wy-
graną zanotowali gospoda-
rze, aplikując rywalowi czte-
ry gole, nie tracąc żadnej 
bramki. Ozdobą spotkania 
była bramka Wiktora Gar-
wola, który trafił do siatki 
przeciwnika, bezpośrednio 
z rzutu rożnego. Z goli cie-
szyli się także Dominik Mil-
czarek i Wojciech Mokrzy-
cki, co pozwoliło Górnikowi 
cieszyć się z przekonywują-
cego zwycięstwa.

- Dzisiaj na naszym sta-
dionie wygraliśmy mecz 
sparingowy. Dopisała pogo-

da i kibice a przede wszyst-
kim zawodnicy. Graliśmy 
już piłkę na niezłym pozio-
mie. W naszej drużynie nie 
ma lepszych i słabszych, 
dzisiaj na boisku każdy do-
łożył swoją cegiełkę i to 
była siła naszej drużyny. Do 
ligi mamy jeszcze miesiąc i 
w kolejnych sparingach bę-
dziemy ulepszać naszą grę – 
cieszyli się przedstawiciele 
Górnika Boguszów-Gorce.

Górnik Boguszów-Gorce 
– Włókniarz Głuszyca 4:0 
(2:0). 

JZ

Pierwszego gola w spot-
kaniu zdobyli goście. Victo-
ria wyrównała po uderzeniu 
z rzutu karnego Pawła Grze-
siak. Po kilku dobrych frag-
mentach gry, prowadzenie 
gospodarzom dał Tomasz 
Rutkowski. Olimpia dopro-
wadziła jeszcze do wyrów-
nania, ale później już na 
boisku lepiej radzili sobie 
podopieczni trenera Danie-
la Gandery.

Ponowne prowadzenie 
Victorii dał Dominik Woź-
niak, na 4:2 podwyższył 
Dima. Goście zmniejszyli 
jeszcze rozmiary porażki, 
ale na doprowadzenie do 
remisu nie mieli już sił.

Victoria Świebodzice 
– Olimpia Kamienna Góra 
4:3. 

JZ

Skromne zwycięstwo 
okraszone było jednak niezłą 
grą i kilkoma ciekawymi ak-
cjami, które mają być niespo-
dzianką dla ligowych rywali. 
Drużyna MKS-u pod wodzą 
nowego szkoleniowca, zaczy-
na grać tylko lepiej, co z kolei 
ma być kluczem do sukcesu.

W poprzednim sparingu 
MKS Szczawno Zdrój ograł 
Czarnych Wałbrzych 9:1, za 
tydzień Mineralni zmierzą się 
z Górnikiem Wałbrzych.

MKS Szczawno Zdrój – 
Zjednoczeni Żarów 2:0. 

JZ

W pierwszej połowie po-
mimo dwóch straconych bra-
mek, wałbrzyski zespół grał 
solidną piłkę i momentami 
wydawało się, że gole dla ze-
społu to tylko kwestia czasu. 
Po zmianie stron zielono-
-czarnym stosunkowo szyb-
ko udało się zdobyć bramkę 
kontaktową. Trener Wojcie-
chowski dokonał kilku zmian 
i z upływem czasu przewagę 
uzyskali gospodarze. Efek-
tem były kolejne bramki.

- Mieliśmy dzisiaj w dru-
żynie dużo młodych zawod-
ników, którzy nie są tak 
doświadczeni. Kostomłoty 
zaczęły fizycznie domino-
wać, co zresztą wykorzysta-
ły w stu procentach – mówił 
Mariusz Pośledniak, kierow-
nik Zagłębia Wałbrzych.

Kostomłoty – Zagłębie 
Wałbrzych 5:1 (2:0). 

JZ

Mineralni pokazali moc

Zagłębie przegrywa w Kostomłotach

Stawiane w roli faworyta do awansu, MKS Szczawno 
Zdrój rozegrało kolejną grę kontrolną przed startem rozgry-
wek sezonu 2020/2021. Spotkanie toczyło się w dość szyb-
kim tempie. Zjednoczeni Żarów okazali się również zdecy-
dowanie trudniejszym rywalem od rozgromionych tydzień 
wcześniej Czarnych Wałbrzych.

Sparing Zagłębia Wałbrzych w Kostomłotach pokazały, 
jak trudno jest wprowadzić młodzież do seniorskiej piłki. 
Podopieczni trenera Łukasza Wojciechowskiego w ciągu 90 
minut gry pokazali dwa oblicza.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Wakacyjna
kosmetyczka
Planując wyjazd na wa-

kacje, nie zapomnijmy od-
powiednio spakować swojej 
kosmetyczki. Dzięki produk-
tom, które zabezpieczą i na-
wilżą nasze ciało przez długi 
czas będziemy mogli cieszyć 
się efektami relaksu.

Kremy z filtrem UV to pod-
stawa. Zabezpieczamy nimi 
skórę twarzy oraz całego cia-
ła. Preparaty te chronią na-
szą skórę przed szkodliwym 
działaniem promieniowania 
UV, zmarszczkami, przed-
wczesnym starzeniem, po-
wstawaniem przebarwień, 
nowotworami skóry. Aby 
zapewniały odpowiednią 
ochronę powinniśmy do-
smarować się nimi kilka razy 
w ciągu dnia. W okresie let-
nim, kiedy w dzień narażeni 
jesteśmy na promieniowanie 
UV, na noc postawmy na kre-
my bardziej odżywcze oraz 
odbudowujące warstwę li-
pidową skóry. W ich składzie 
powinny się znaleźć cerami-
dy, witamina E, kwas hialu-
ronowy, koenzym Q10. Krem 
lub olejek po opalaniu to ko-
lejne produkty warte uwa-
gi w czasie wakacji. To one 
zregenerują, odżywią naszą 
skórę po kąpieli słonecznej. 
Zapewnią jej odpowiednie 
nawilżenie, odżywienie oraz 
doskonale podkreślą naszą 
opaleniznę. Przed opala-
niem warto pozbyć się mar-
twych komórek naskórka z 
naszego ciała. Dlatego kilka 
dni przed wyjazdem warto 
wykonać peeling lub szczot-
kowanie ciała. Dzięki tym 
zabiegom skóra stanie się 
gładsza, opalenizna równo-
mierna, a dodatkowo pozbę-
dziemy się problemu wrasta-
jących włosków po depilacji. 
I na koniec konieczne ,,must 
have”, czyli odświeżający 
płyn do rąk oraz krem nawil-
żający dłonie. Dwa produkty, 
które nie tylko powinny być 
niezbędne w naszej waka-
cyjnej kosmetyczce, ale rów-
nież w kobiecej torebce. 

Znalezione w sieci
Czy wiesz, że...?

Nie trać szansy na życie!

30 minut w kuchni
Sałatka z melonem i serem feta
Dziś proponujemy Państwu sałatkę z melonem i serem feta. Idealna na kolację lub jako dodatek 
do obiadu. Przysmak sprawdzi się zarówno na rodzinnym spotkaniu, jak i w roli pożywnej prze-
kąski do pracy. Mniam!

Pod takim hasłem trwa kam-
pania mająca na celu zapobie-
ganie udarowi mózgu w czasie 
pandemii koronawirusa. Jej 
twórcy zwracają uwagę na szyb-
kie reagowanie w przypadku 
wystąpienia charakterystycz-
nych objawów: zaburzeń mowy, 
niedowładu kończyn, opadnię-
cia kącika ust, rozmazanego 
widzenia, uczucia słabości. Tu 
znajdziesz wszelkie wskazówki 
odnośnie tego, jak postępować 
i działać w trudnej, kryzysowej 
sytuacji:

https://nietracszansynazycie.
pl/udar-mozgu/#jakrozpoznac

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Sposób przygotowania
Obrać melona, usunąć nasio-

na. Pokroić w kostkę, podobnie 
jak ser. Orzechy pistacjowe upra-
żyć na suchej patelni. Połączyć 

miód, imbir, sól i pieprz. Wszyst-
ko dokładnie wymieszać.

Na półmisku rozłożyć rukolę, 
na niej przygotowanego wcześ-

niej melona i ser. Całość skropić 
oliwą i polać sosem. Wierzch po-
sypać orzechami.

Składniki:
• melon, 1 sztuka
• rukola, 60 gramów
• ser feta, 1 opakowanie
• oliwa, 1 łyżeczka
• orzechy pistacjowe, 100 gra-

mów

Sos:
• miód, 2 łyżki
• imbir starty, 2 łyżeczki
• sok z cytryny, 1 łyżeczka

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

„Miłorząb, choć nazywa 
się go japońskim, pochodzi 
z Chin. Tamtejsza medycy-
na od wieków wykorzystuje 
jego niezwykłe właściwości, 
doceniają je także producen-
ci leków i kosmetyków na ca-
łym świecie (...). Gingko bilo-
ba działa odżywczo na skórę, 
poprawia pamięć i zapobiega 
udarowi mózgu (...). Roślina ta 
jest również odporna na ska-
żenia przemysłowe, sprawdzi 
się w walce z cellulitem i przy 
cerze naczynkowej.

Zebrała: osa
Źródło informacji:https://

www.poradnikzdrowie.pl/zdro-
wie/apteczka/milorzab-japon-

ski-ginkgo-biloba-wlasciwosci-
-lecznicze-aa-jcKx-8aHg-W9DZ.

html
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pani przechadza się. Dwoje 
ludzi, Gość i Prowadzący, dwa 
mikrofony, skromne nagłoś-
nienie dla trzydziestu osób - 
frontem dla trzydziestu osób 
- i maseczki, wiadomo. Jedyny, 
namacalny ślad w historii tej 
pandemii. Pani trzyma się nie-
co z boku. Słońce rozgrzewa 
noworudzki rynek - połącze-
nie ciepła wiejskiego domu i 
kompromisu w sporze decy-
zyjny urzędnik - architekt wy-
konawca. Krzesła rozstawione 
rzadziej, w odległościach, ale 
tylko tak „aby było”. Gość z 
głośników błyszczy inteligen-
cją. Z każdą minutą lubimy tę 
postać bardziej.

W dziedzinie literatury 
„żywieniowej”, Marta Dymek, 
Gość, jest ze strony tych, co 
pracą, błędami, wysiłkiem 
obcym luksusowemu światu 
zdobyli coś i chcą uczyć, zna-
czy dzielić się. Po drugiej stro-
nie stoją ci, którzy chcą tylko 
pokazać wiedzę - celebryci. A 
to spora różnica i mocno od-
pycha. 

Pani, OT, otoczona bąbelka-
mi uwagi, jak kiść izraelskiego 
winogrona, wywołuje poru-
szenie każdym drgnięciem. 
Przyjechali tu dla niej? Trochę 
tak. Tak trzeba w małych rewo-
lucjach. Lider i jego afirmanci, 
nasiąkanie ideałami, istotą.

Znów, kiedy ja piszę te sło-
wa, festiwal trwa w najlepsze. 
Gdy Państwo je czytają - ma się 
ku końcowi. Mruczą Państwo 
ze złością, pod nosem: „chole-
ra...”, bo przegapili tym razem i 
obiecują sobie na przyszły rok. 
Mam taką nadzieję.

W sobotę w Wałbrzychu 
Marcinek Ryczek, autor foto-
grafii pokazywanych w Starej 
Kopalni. Idealnie mistyczne, 
medytacyjne, tak przydające 
się w ostatnich miesiącach i 
teraz, gdy jeszcze pulsują za-
kończenia nerwowe, bo oka-
zało się, że 100% obywateli 
wygrało w demokrację, i że 
Polska to trudne, skompliko-
wane słowo. 
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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

TANIO 
sprzedam 

duże ilości płyt 
winylowych, 

starodruki, rzeźby, 
obrazy i inne antyki 

w przystępnych 
cenach.

Tel. 536 450 782

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
MAŁOPOLSKA 24 - 26.07.20 

(399 zł)
BIESZCZADY 31.07 - 

2.08.20 (540 zł)
SANDOMIERZ I KAZIMIERZ 

7 - 9.08.20 (485 ZŁ)
www.omnibus-szczawno.pl

tel.: 693 333 563

REKLAMA R0327/20KUPIĘ

(7) Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła ko-
lorowego i inne. Tel: 500834769

WYNAJMĘ

(6) Do wynajęcia miejsca parkingo-
we w centrum Wałbrzycha, Pl. Ma-
gistracki 10a, 150zł/mc, 790 794 505

PRACA

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

USŁUGI

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

(23) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy i ustawianie w naj-
lepszej cenie i najkrótszym czasie. 
Tel. 606 937 229

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(7) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Na-
prawa FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok gwaran-
cji na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43

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

(7) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-

RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 
308 696

(11) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobowo 
tel. 726-005-726 tanio, szybko, profe-
sjonalnie Wałbrzych ul. Słowackiego 
5,www.speed24h.info

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

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

(7) Remonty mieszkań pod klucz, cen-
tralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, 

gładzie na mokro, remonty łazienek. 
Tel. 513 022 801

(1) Usługi budowlane Kamil Patalon. 
Płytkowanie, łazienki, tynkowanie itp. 
666 201 604

ZATRUDNIMY
Pana z orzeczeniem

o niepełnosprawności 
do sprzątania marketu 
przy ul. Łączyńskiego 
w Szczawnie Zdroju. 

Umowa o pracę, 1920 zł 
netto (na rękę). Kontakt 
pon. – pt. w godz. 8-15, 

tel. 601 156 466
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