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Pół miliarda złotych
na tysiące miejsc pracy

Align Technology wybuduje we Wrocławiu nowy zakład produkcyjny, w którym do-
celowo znajdzie zatrudnienie 2500 pracowników. Koszty inwestycji wspartej przez 
Wałbrzyską Strefę przekroczą pół miliarda złotych. Oznacza to, że powstanie tysiące 
nowych miejsc pracy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Warto wspomnieć, że Firma Align 
Technology jest największym na świe-
cie producentem wykorzystującym 
technologię druku 3D. Każdego dnia 
w zakładach koncernu powstaje aż 
700 000 unikalnych części spersonali-
zowanych nakładek ortodontycznych. 
- Dzięki staraniom całego zespołu uda-
ło się pozyskać największego inwe-
stora ostatniej dekady pod względem 
deklarowanych miejsc pracy. Koszty 
inwestycji przekraczające pół miliarda 
złotych związane są z wprowadzeniem 
nowych technologii oraz zatrudnie-
niem wysoko wyspecjalizowanej ka-
dry – podkreśla Artur Siennicki, prezes 
zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK”. 

- Utworzenie 2,5 tysiąca miejsc pra-
cy to szansa na stabilne zatrudnienie 
nie tylko dla mieszkańców stolicy Dol-
nego Śląska, ale także całego regionu 

– dodaje dr Paweł Kurtasz, wiceprezes 
Wałbrzyskiej Strefy. 

Nowy zakład we Wrocławiu będzie 
pierwszą inwestycją koncernu w Euro-
pie i trzecią na świecie (po Meksyku i 
Chinach). Projekt ma być odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie na pro-
dukty firmy na rynkach Europy, Bliskie-
go Wschodu i Afryki (region EMEA). 
Obecnie w tym regionie żyje nawet 
150 milionów osób z wadami zgryzu, a 
każdego roku ponad 5 milionów z nich 
rozpoczyna leczenie ortodontyczne. – 
Nasza nowa placówka we Wrocławiu 
przyczyni się do powstania ponad 
2500 miejsc pracy do końca 2025 r. i 
będzie największą inwestycją firmy w 
regionie EMEA. Przez ostatnie 20 lat 
firma zwiększała w nim swoją obec-
ność, otwierając nowe biura, budując 
mocne lokalne struktury oraz urucha-
miając zakłady planowania leczenia na 

trzech różnych rynkach – z perspekty-
wą dalszej ekspansji. Nowa inwestycja 
pozwoli nam umocnić nasze stałe za-
angażowanie na rzecz lekarzy Invisa-
lign w regionie i udzielić im bardziej 
indywidualnego wsparcia – dodaje 
Markus Sebastian, starszy wiceprezes i 
dyrektor zarządzający EMEA.

Rozpoczęcie produkcji w nowym 
zakładzie planowane jest na początku 
2022 r. Bezpośrednio z fabryki prze-
zroczyste nakładki Invisalign będą 
dostarczane do współpracujących z 
firmą lekarzy, którzy wykorzystają je w 
leczeniu wad zgryzu. Z systemu Invisa-
lign korzysta ponad 200 000 certyfiko-
wanych stomatologów i ortodontów 
na całym świecie. Dzięki rozwiązaniom 
firmy Align Technology lekarze pomo-
gli już ponad 9,6 mln pacjentom.

Red./WSSE
foto:WSSE
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KWIECIEŃ

30
PIĄTEK

Imieniny:
Michała, Floriana, Moniki

Międzynarodowy
Dzień Strażaka

MAJ

4
WTOREK

Imieniny:
Marii, Katarzyny, Jakuba

Ogólnopolski Dzień Koni

 Imieniny:
Anieli, Jeremiego

Międzynarodowe
Święto Pracy

MAJ

5
ŚRODA

MAJ

6
CZWARTEK

Jeśli nie potrafisz robić wielkich rzeczy,
rób małe rzeczy w wielki sposób.

Napoleon Hill

MAJ

1
SOBOTA

Imieniny:
Gotarda, Ireny, Waldemara

Dzień bez makijażu

Imieniny:
Filipa, Jana, Jakuba

Międzynarodowy Dzień
Bez Diety

Imieniny:
Zygmunta, Witomira, Anatola

Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej

MAJ

2
NIEDZIELA

9:00-19:00 Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00  Otwarcie sezonu w Parku Aktywności ,,Czaro-
dziejska Góra” (Jedlina-Zdrój).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
18:00  Stream online ,,Raj Eskimosów” (Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).
20:00  Stream online ,,Raj Eskimosów” (Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
12:00-13:00  Rozpoczęcie sezonu kompleksu Acti-
ve (Jedlina-Zdrój).
18:00  Stream online ,,Ha(e)user” (Teatr Dramatycz-
ny Wałbrzych).
19:30  Stream online ,,Ha(e)user” (Teatr Dramatycz-
ny Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
13OC 11OC 7OC 8OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Marii, Aleksandra

Święto Konstytucji 3 Maja

MAJ

3
PONIEDZIAŁEK

 R0181/21

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
12:00  Uroczyste złożenie kwiatów na Skwerze Wol-
ności ul.Akacjowa (Jedlina-Zdrój).

Rusza kolejny nabór do 
szkół ponadpodstawowych. 
Dzieci i rodzice zastanawiają 
się jaki kierunek kształcenia 
powinni wybrać. Dlaczego 
warto rozważyć ofertę szkół 
technicznych i branżowych? 

Przy wyborze szkoły ponad-
podstawowej trzeba zadać sobie 
pytanie: „Co chcę w życiu robić? 
Jakimi talentami mogę się po-
chwalić?” Każdy został obdarzo-
ny wyjątkowymi umiejętnościa-
mi, które powinien kształtować i 
pielęgnować, bo to spowoduje, 
że praca codzienna będzie jed-
nocześnie jego pasją. W szkołach 
technicznych i branżowych da-
jemy nie tylko konkretny zawód, 
ale wydobywamy z uczniów 
to, co najlepsze, co sprawia im 
przyjemność i daje start na przy-
szłość. Uczniowie Zespołu Szkół 
nr 7 mogą po prostu nauczyć się 
gotować, piec czy zadbać o swo-
je finanse. To umiejętności, które 
przydają się w codziennym życiu. 
A o to przecież chodzi w dzi-
siejszej edukacji, aby zdobywać 
wiedzę przydatną i użyteczną. 
Uzyskanie konkretnego zawo-
du to droga do samodzielność i 
wspaniały wstęp do przyszłego 
życia zawodowego czy dalszej 
edukacji. Nauka w technikum czy 
branżowej szkole I stopnia to do-
skonały start do kolejnych stopni 
awansu zawodowego i edukacyj-
nego. Liceum to tylko przygoto-
wanie do studiowania a nasze 
szkoły to zawód i start na studia. 
Wybór jest prosty!

W ramach wspólnego pro-
jektu szkół branżowych "Zawo-
dowy Strzał w 10!" tworzycie 
Państwo ofertę edukacyjną w 
różnych kierunkach zawodo-
wych. Jaką ofertę przygotowa-
ła Pani szkoła - Zespół Szkół nr 
7 w Wałbrzychu?

Od 70 lat przygotowujemy 
ofertę związaną z branżą gastro-
nomiczno – hotelarsko – eko-
nomiczną. Ale od zeszłego roku 
nasze kierunki weszły w nowo-
czesne trendy, dlatego też uru-
chomiliśmy specjalności: bloger 
kulinarny, manager biznesu, 
manager wellness and spa, ste-
ward\stewardessa na statkach 
pasażerskich, trener personalny 
z elementami dietetyki, kreator 
tortów okolicznościowych czy 
kelner-barman z elementami 
garnirowania drinków. Te spe-
cjalności wychodzą naprzeciw 
dzisiejszym potrzebom rynku 
pracy i dają naszym absolwen-
tom zatrudnienie w ciekawych 
zawodach.

Wśród propozycji kierun-
ków Pani szkoły znajduje się 
kierunek "kucharz, bloger/vlo-
ger kulinarny z drukiem 3D". 

Udawadniamy, że nowoczes-
ne technologie 3D mogą również 
znaleźć swoje miejsce w gastro-
nomii. Dysponujemy na dzień 
dzisiejszy pięcioma drukarkami 
3D, z czego jedna to drukarka 
spożywcza. Jestem przekonana, 
że jedyna taka w polskiej szkole. 
Doskonale sprawdza się w zdo-
bieniu tortów i dań, uczniowie 
uczą się podchodzić kreatywnie 
do prezentacji potraw i swoich 
wyrobów, które nabierają indy-
widualnego charakteru. Tego 
oczekują dzisiejsi klienci.

Doświadczenie zawodowe 
to bardzo ważny element dzi-
siejszej edukacji. Jak to wyglą-
da w szkole?

Dzięki środkom unijnym, 
dzisiejsza szkoła jest doskonale 
wyposażona do nauki zawodu. 
Profesjonalne pracownie, pro-
wadzone przez specjalistów w 
swoich zawodach, spełniają naj-
wyższe standardy europejskie. 
Dodatkowo uczniowie mogą od-
bywać staże zawodowe w kraju i 
za granicą. Od lat w naszej szkole 
uczniowie biorą udział w płat-
nych stażach na terenie Polski, 
gdzie poznają przyszłych praco-
dawców. Zagraniczne praktyki 
zawodowe rozwijają umiejętno-
ści zawodowe i językowe. W roku 
2021 i 2022 przygotowujemy się 
do praktyk w Grecji, Portugalii, na 
Cyprze i Wyspach Kanaryjskich. 
Czekamy jednak na lepszy czas 
na wyjazdy zagraniczne.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 
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Od 19 lat razem z Wami...

Jak zadbać o siebie w czasie pandemii?

Trwająca już ponad rok pandemia sprawiła, że 
jesteśmy mniej aktywni, rzadziej wychodzimy z 
domu i spotykamy się ze znajomymi. Ma to nega-
tywny wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale też na 
samopoczucie.  Co można zrobić, aby poczuć się 
lepiej?

Świeże powietrze i obcowanie z naturą
Uważam, że w czasach, w których nie mamy pełne-

go dostępu do rozrywki i kultury warto szukać alter-
natywnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. 
Każdy wolny weekend może być pretekstem do spa-
ceru, czy pieszej wycieczki. W końcu tak blisko mamy 
góry. Co więcej, pogoda zachęca nas coraz bardziej – 
dni są dłuższe i cieplejsze. Weźmy rodzinę, znajomych 
i wyruszmy na szlak.

 
Trochę ruchu
Nie trzeba od razu biegać maratonów, ale warto 

przeznaczyć te kilka minut w ciągu dnia na aktyw-
ność fizyczną. Jest to zbawienne szczególnie wtedy, 

gdy prowadzimy siedzący tryb życia. Kluczowy jest tu 
kręgosłup, o który warto w takiej sytuacji zadbać. Gdy 
nie wiemy co dokładnie robić, filmiki z odpowiednimi 
ćwiczeniami znajdziemy w Internecie, np. na YouTube.

 
Wartościowe jedzenie
Przebywamy w domu więcej niż zazwyczaj. Wyko-

rzystajmy ten czas na zadbanie o zdrowe, jakościowe 
posiłki. Ograniczenie półproduktów i żywności prze-
tworzonej sprawi, że zaczniemy czuć się lepiej, a może 
i jednocześnie stracimy zbędne kilogramy. Poprawimy 
też swoją odporność i ogólne samopoczucie.

 
Szczepienie
Od początku roku uruchomiono w Polsce program 

szczepień przeciw Covid-19. W pierwszej kolejności 
szczepionki trafiły do grup najbardziej narażonych na 
zarażenie – pracowników ochrony zdrowia, nauczy-
cieli, a następnie seniorów. Obecnie coraz to młodsze 
grupy mogą skorzystać z bezpłatnego szczepienia. 
Warto dodać, że w Wałbrzychu, jako jednym z pierw-
szych miast w Polsce, można się zaszczepić bezpo-
średnio przez okno samochodu.

 
Odnośnik do aktualnej listy wszystkich placówek, 

w którym realizowane są szczepienia znajduje się na 
stronie pacjent.gov.pl. Tam też znajdziecie najbardziej 
pełne i rzetelne informacje dotyczące pandemii. Mam 
nadzieję, że niedługo nie będą one już potrzebne i w 
końcu poradzimy sobie z tym wirusem.

Zdjęcie tygodnia  Pomnik przyrody Magnolia Stary Zdrój 
Autor Anatol Szpur

Pijani zatrzymani
Funkcjonariusze Komendy 

Powiatowej Policji w Świd-
nicy w miniony weekend za-
trzymali dwóch kierujących, 
którzy nie zastosowali się do 
zakazów sądowych i wsied-
li „za kółko” samochodów 
osobowych. Ponadto jeden z 
mężczyzn w chwili zatrzyma-
nia był nietrzeźwy. 
Funkcjonariusze świdnickiej 

komendy podczas ostatniego 
weekendu wyeliminowali z ru-
chu kolejnych dwóch kierują-
cych, którzy zdecydowali sie na 
jazdę pomimo obowiązujących 
zakazów kierowania pojazdami 
mechanicznymi. W piątek około 
godziny 14:30 na terenie Świdni-
cy w ręce funkcjonariuszy Ogni-
wa Patrolowo-Interwencyjnego, 
Wydziału Prewencji świdnickiej 
komendy wpadł 41-letni mieszka-
niec powiatu świdnickiego. Z kolei 

w niedzielę około godziny 2:30 na 
terenie Świebodzic funkcjonariu-
sze Zespołu Prewencji Komisariatu 
Policji w Świebodzicach zatrzyma-
li do kontroli drogowej 38-latka, 
który kierował pojazdem marki 
Mazda, mimo, że posiadał wydane 
przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 
dwa zakazy kierowania pojazdami. 
Mężczyzna nie tylko to miał na su-
mieniu, bo jak wykazało badanie 
stanu trzeźwości,  38-latek miał 
także blisko 1,3 promila alkoholu 
w organizmie. Przypominamy, że w 
przypadku popełnienia przestęp-
stwa jazdy pomimo orzeczonego 
przez sąd zakazu, sprawca może 
trafić do więzienia na 5 lat, a sąd 
dodatkowo może zastosować karę 
dożywotniego zakazu kierowania 
pojazdami.

Red.
Źródło:

www.swidnica.policja.gov.pl

Weekendowa akcja prędkość
Policjanci Wydziału Ru-

chu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu, dbając o bezpieczeń-
stwo na drogach, przepro-
wadzili w sobotę na terenie 
naszego miasta oraz po-
wiatu wałbrzyskiego akcję 
„Prędkość”. Wzięło w niej 
udział 13 policjantów wał-
brzyskiej „drogówki”. Łącz-
nie dokonali oni kontroli 75 
pojazdów. 

Funkcjonariusze ujawnili 65 
wykroczeń związanych z prze-
kroczeniem dopuszczalnego li-
mitu prędkości. Trzy osoby utra-
ciły uprawnienia do kierowania 
pojazdami. Najpierw po godzi-
nie 7:30 kierujący samochodem 
osobowym jechał na ul. Armii 
Krajowej z prędkością 109 km/h 
przy ograniczeniu do 50 km/h. 
Blisko dwie godziny później 
na ul. Uczniowskiej inny męż-
czyzna poruszał się pojazdem 
z prędkością 101 km/h. Przed 

godziną 18:00 - ponownie na ul. 
Armii Krajowej – wpadł kierują-
cy, który miał na liczniku ponad 
100 km/h. Cała trójka w mo-
mencie wykonywanych przez 
policjantów czynności utraciła 
prawo jazdy na najbliższe trzy 
miesiące.

Red.
Źródło: www.walbrzych.

policja.gov.pl
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35 lat po Czarnobylu
W wyniku eksperymentalnego wyłączania czwartego reaktora nastąpił wybuch pary 

wodnej w obiegu chłodzącym reaktor. Osłona została zniszczona, chwilę później eksplodo-
wał pochodzący z termicznego rozkładu wody chłodzącej wodór, niszcząc budynek reakto-
ra. Właśnie tak w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do największej w historii kata-
strofy ekologicznej na naszym globie. Obchodzimy jej rocznicę. Mija 35 lat od tej tragedii. 

REKLAMA R0184/21

Jak powstała?
Czarnobylska Elektrownia Ją-

drowa zasilana materiałami roz-
szczepialnymi na terenie Ukrainy 
leży 4 km od opuszczonego mia-
sta Prypeć, a także 18 km od Czar-
nobyla i 110 km od Kijowa. Warto 
wspomnieć, że lokalizację elektro-
wni wybrano u schyłku 1966 roku 
w bezpośredniej bliskości wio-
ski Kopaczi. W skład elektrowni 
wchodziły: reaktor nr 1 – oddany 
do eksploatacji 26 września 1977 
roku, reaktor nr 2 – uruchomiony 
21 grudnia 1978, zamknięty 11 
października 1991 roku, reaktor 
nr 3 – uruchomiony 3 grudnia 
1981 roku, zamknięty 15 grudnia 
2000 roku, reaktor nr 4 – oddany 
do eksploatacji 21 grudnia 1983. 
To w nim doszło 26 kwietnia 1986 
do wybuchu o charakterze che-
micznym. Planowano również 
uruchomienie reaktorów nr 5 i 6, 
które były w budowie, jednak po 
katastrofie zrezygnowano z tego 
zamiaru.

Jak doszło do katastrofy?
Na 25 kwietnia 1986 roku w 

oddanym niedawno do użytku 
czwartym bloku elektrowni ato-

mowej w Czarnobylu zaplanowa-
ny był test awaryjnego zasilania 
pomp wody, która wtłaczana 
do reaktora chłodziła pręty pali-
wowe. Standardowo pompy te 
zasilane były przez sam reaktor, 
a więc w razie awarii konieczne 
było zasilanie dodatkowe. Kwiet-
niowy test miał sprawdzić, jaką 
wydajność mają odłączone tur-
biny, które kręcą się siłą rozpędu, 
zanim uruchomione zostanie za-
silanie awaryjne. Implikowało to 
konieczność doprowadzenia do 
niebezpiecznej sytuacji, w której 
chłodzenie reaktora zostaje na 
chwilę wyłączone. Problemy się 
jednak spiętrzały. Po tym jak na 
dokumenty z procedurami testo-
wymi naniesionych zostało szereg 
odręcznych poprawek, zmienia-
jących szczegóły, sam test… nie 
mógł się odbyć. W konsekwencji 
działań zgoda na odłączenie reak-
tora od sieci nadeszła z Kijowa tuż 
po godzinie 23:00. Testy rozpo-
częto kilka minut po północy, już 
26 kwietnia. Następstwem działań 
była decyzja o całkowitym wyję-
ciu prętów kontrolnych. Okazała 
się ona tragiczna w skutkach.

Niesamowita tragedia
O 1:24 nastąpiła pierwsza eks-

plozja – ciśnienie rozerwało reak-
tor, odsłaniając rdzeń, cyrkonowe 
osłony, paliwowe pręty i elemen-
ty grafitu. Cyrkon w kontakcie z 
chłodziwem doprowadził do re-
akcji, w wyniku której powstawały 
duże ilości wodoru. Wodór i tlen w 
kontakcie z rozgrzanym do trzech 
tysięcy stopni Celsjusza grafitem 
wywołały drugą eksplozję, za-
ledwie kilka sekund później. Ta 
była jednak znacznie poważniej-
sza. Utworzyła potężną dziurę w 
miejscu reaktora, niszcząc dach i 
wywołując rozległe pożary. Naj-
tragiczniejszy był fakt, że wyparo-
wało około 50 ton paliwa nuklear-
nego, które trafiło do atmosfery, 
gleby i wody. Ilość uwolnionego 
promieniowania szacowano na 
200 mln kiurów. Warto zazna-
czyć, że jest to porównywalne ze 
skutkami eksplozji dużej głowicy 
nuklearnej, równej czterem bom-
bom zrzuconym na Hiroszimę. W 
międzyczasie na zniszczony reak-
tor, za pomocą wojskowych śmi-
głowców zrzucono tony piasku i 
boru. 27 kwietnia Jurij Izrael, szef 

Państwowego Komitetu Hydro-
meteorologii i Kontroli Środowi-
ska ZSRR, przygotował raport ba-
zujący na pomiarach dokonanych 
w ciągu ostatnich dwóch dni. 

Europa skażona
Po wybuchu radioaktywne 

cząstki powędrowały w kierunku 
miasta Prypeć, a następnie ska-
ziły sporej wielkości tereny na 
pograniczu Ukrainy, Białorusi i 
Rosji. Ostatecznie radioaktywna 
chmura rozprzestrzeniła się nad 
dużą częścią Europy, w tym - Pol-
ską. Strażacy, którzy przybyli na 
miejsce w celu ugaszenia pożaru 
nie byli świadomi zagrożenia. O 
odsłonięciu rdzenia reaktora nie 
wiedzieli również mieszkańcy po-
bliskiego miasta Prypeć, którzy 
przyglądali się płonącemu bu-
dynkowi reaktora. Oficjalne dane 
mówiące o kilkudziesięciu ofia-
rach katastrofy uważa się za bar-
dzo wątpliwe. W wyniku wybuchu 
najpewniej zginęło bezpośrednio 
31 osób, a bardzo wysokie dawki 
promieniowania mogło przyjąć 
(według różnych szacunków) ok. 
200 tys. osób. 

Co teraz?
Elektrownia przestała wytwa-

rzać energię w 2000 roku, kiedy 
dyżurny w Czarnobylu nacisnął 
przycisk wyłączający reaktor nr 3. 
Obecnie trwa proces wyłączania 
siłowni z eksploatacji, który, we-
dług planów, ma zakończyć się 
w 2064 roku. Władze ukraińskie 
chcą, by pozostałości po elektro-

wni zostały wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 
Skupiają się także na potencjale 
strefy wokół siłowni. Natomiast 
zniszczony reaktor zamknięto w 
prowizorycznej konstrukcji – tak 
zwanym sarkofagu. Jego zawale-
niu zapobiegły awaryjne naprawy 
w 1998 i 1999 roku. Pozwoliły też 
uniknąć zniszczenia komina wen-
tylacyjnego, którego stan zagrażał 
sąsiedniej hali turbin nad wciąż 
pracującym reaktorem 3. Dziś 
New Safe Confinement dominu-
je nad panoramą Czarnobyla, tak 
jak niegdyś sarkofag. Konstrukcja 
stalowa o 108 metrach wysokości, 
162 metrach długości i 257 me-
trach rozpiętości ma przetrwać 
co najmniej 100 lat. Na wniosek 
Ukrainy, w listopadzie 2020 roku, 
EBOiR utworzył nowe Między-
narodowe Konto Współpracy w 
Czarnobylu, by opracować nowy 
długofalowy plan dla tego obsza-
ru.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.rmf24.pl/

https://wiadomosci.onet.pl/
https://www.komputerswiat.pl/

https://prasa.tvn.pl/
https://300gospodarka.pl/

https://wydarzenia.interia.pl/
https://tvn24.pl/swiat/
https://next.gazeta.pl/



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ruszył gigantyczny projekt dla rowerzystów.
Cyklostrada Dolnośląska będzie miała 1800 km długości

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Cyklostrada Dolnoślą-
ska to koncepcja długo-
dystansowych dróg rowe-
rowych w całym regionie. 
Warty około 850 mln zł 
projekt zakłada przede 
wszystkim budowę no-
wych tras dla cyklistów, 
ale również zintegrowa-
nie tych już istniejących 
i powiązanie ich z dolno-
śląską siecią kolejową. 

Pomysł oparty jest o sieć 
głównych tras rowerowych 
obejmujących swoim zasię-
giem cały Dolny Śląsk, łączą-
cych się również ze swoimi 
odpowiednikami po stronie 
czeskiej i niemieckiej. Trasy 
mają być ważnym elementem 
codziennej komunikacji, a tak-
że sposobem na podniesienie 
potencjału turystycznego da-
nej gminy czy powiatu. Doce-
nią je także na pewno okoliczni 
mieszkańcy i wykorzystają do 
treningów i rekreacji. 

To efekt prac planistycznych, 
które trwały przez ostatnie 4 
lata. W 2017 roku Zarząd Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 
przyjął Dolnośląską Politykę 
Rowerową. Jej głównym celem 
jest wzrost udziału ruchu rowe-
rowego w transporcie na tere-
nie województwa. Rok później 
podpisano także list intencyj-
ny w sprawie powstania Blue 
Velo, czyli szlaku odrzańskiej 
trasy rowerowej przebiegającej 
wzdłuż rzeki, od granicy cze-
skiej, aż do Bałtyku. W innych 
europejskich regionach takie 
trasy stanowią ważny czynnik 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego obszarów, przez który 
przebiegają.

- Dolny Śląsk, jako jeden 
z pierwszych regionów w Polsce, 
podjął temat dróg rowerowych 
w sposób tak kompleksowy. 
Wspólnie z ekspertami i przed-
stawicielami środowiska mi-
łośników turystyki rowerowej 
tworzymy strategię budowy sieci 
tras rowerowych w całym woje-
wództwie. Zadbaliśmy również 
o wypracowanie standardów 
projektowych, dzięki którym no-
wobudowane drogi będą bez-
pieczne, funkcjonalne, przyjazne 

dla użytkownika i środowiska 
– mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Projekt tworzony jest 
w oparciu o obiektywne kryte-
ria i zapewnia między innymi 
obsługę atrakcji turystycznych, 
połączenie z najważniejszymi 
ośrodkami regionu i jest zinte-
growany z komunikacją zbio-
rową. Cyklostrada Dolnośląska 
zostanie sfinansowana z wy-
korzystaniem m.in. środków 
z Unii Europejskiej. 

- Jako Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego podjęliśmy dzia-
łania w celu pozyskania środków 
zewnętrznych na Sudecką Cyklo-
stradę. Połączy ona nasze woje-
wództwo siecią tras, pozwalają-
cych na sprawną komunikację 
rowerową w całym regionie. To 
jeden z flagowych projektów 
Województwa Dolnośląskiego, 
który stanie się przełomowym 
produktem turystycznym – za-
pewnia Grzegorz Macko, Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Część tras rowerowych 
w regionie jest już gotowa, we 
współpracy z samorządami lo-
kalnymi planowane są kolejne 
inwestycje, aby sieć spełniała 
standardy bezpieczeństwa, 
komfortu, atrakcyjności oraz 
dostępności dla wszystkich 
chętnych bez względu na wiek, 
sprzęt czy sprawność cyklisty. 
Szacowany koszt realizacji kon-
cepcji to około 850 mln zł. 

- Budowa bezpiecznej dro-
gi rowerowej podlega ścisłym 
zasadom. Wszelkie wymogi 
projektowe i techniczne zostały 

zawarte w dokumencie opraco-
wanym przez Instytut Rozwoju 
Terytorialnego. W ten sposób 
powstały standardy projektowe 
i wykonawcze dla infrastruktury 
rowerowej województwa dolno-
śląskiego, czyli wytyczne dla bu-
dowy dróg rowerowych – infor-
muje Maciej Zathey, dyrektor 
Instytutu Rozwoju Terytorial-
nego.

Powstająca sieć dróg rowe-
rowych, oprócz kwestii tury-
stycznej, ma stanowić także 
ważny element lokalnej sieci 
transportowej. 

– Cyklostrada Dolnośląska 
stanie się ważną częścią naszej 
infrastruktury turystycznej. Dzię-
ki niej można będzie poznawać 
atrakcje całego regionu z innej 
perspektywy. Z jednej strony po-
służy do zwiedzania i uprawia-
nia sportu, a z drugiej – wielu 
osobom ułatwi dojazd do pracy 
czy szkoły. Cyklostrada będzie 
połączona z trasami kolejowy-
mi, prowadząc do dolnośląskich 
dworców i przystanków kolejo-
wych – mówi Tymoteusz Myr-
da, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Sieć dróg rowerowych bę-
dzie miała łącznie 1800 km dłu-
gości. W jej skład wejdzie mię-
dzy innymi 11 głównych arterii 
(w tym 5 krajowych), stanowią-
cych element Ogólnopolskie-
go systemu tras rowerowych, 
przyjętego przez Konwent Mar-
szałków:

• Trasa krajowa nr 9 – EV 9 
(Adriatyk – Bałtyk),

• Trasa krajowa nr 3 – Blue 
Velo (Ołomuniec – Bałtyk),

• Trasa krajowa nr 12 (Słubice 
– Katowice),

• Trasa krajowa nr 6 – Trasa 
Via Regia (Drezno – Kijów),

• Trasa krajowa nr 8 (Wrocław 
– Warszawa).

Dzięki temu projektowi Sa-
morząd Województwa Dolno-
śląskiego realizuje także cele 
określone w polityce Zielone-
go Ładu Unii Europejskiej.



Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalni

z aktorem znanych seriali paradokumentalnych
i filmów rozmawiał Paweł Szpur

z Michałem Augustyniakiem 
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Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0185/21

Tak naprawdę nie zaczęło się 
od filmu, tylko od czasów szko-
ły i Teatru Poezji.

Tak - Teatru Poezji. To było 
dawno, a śmiem twierdzić, że 
bardzo dawno, w szkole zawodo-
wej. Reżyser Teatru Dramatyczne-
go Pan Adamczyk założył u nas 
Teatr Poezji „Miniatura”. Miałem 
to szczęście, by spotkać się z nim. 
Niesamowity człowiek, a przy 
tym zaraził nas Majakowskim. 
Poezja Majakowskiego prześla-
duje mnie do dzisiaj. Niektóre z 
utworów, na przykład „Król Bry-
tyjski”, śnią mi się po nocach i cy-
tuję je. Wnuki to czasem mówią: 
dobra, dziadek, powiedz jak tam 
„Król Brytyjski”. Później namiast-
ka fajnych przeżyć i spotkania 
w Teatrze Poezji „Kleks”, znanym 
wówczas w Polsce i wielokrotnie 
nagradzanym. Później była już 
praca i spotkania z kolegą, który 
pracował w Teatrze Dramatycz-
nym jako operator dźwięku i 
światła. Powiedział: „Michał, dla-
czego nie”, tak też w teatrze kilka 
fajnych wejściówek zagrałem.

Czyli epizody w Teatrze Dra-
matycznym też były. 

Tak, w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu, w rodzaju: „Panie 

hrabio, kareta zajechała”. To było 
dosyć fajne. Przy tym traktuję to 
jako bardzo bardzo fajną przy-
godę, bo to jest naprawdę fajna 
rzecz spotkać się z ludźmi – akto-
rami. 

Można powiedzieć wprost, 
że jest Pan czasem aktorem 
drugoplanowym?

Tak, w tych sitcomach, jak w 
„Lombardzie”, to są konkretne 
osoby i konkretni ludzie. To na-
prawdę jest wielkie przeżycie i 
wielka radość być na planie każ-
dego odcinka. To jest naprawdę 
wielka przygoda. 

Tu przerwę i postawię krop-
kę. Jak to się stało, że trafił Pan 
do tych seriali jako aktor?

Stało się to przez przypadek. 
Było ogłoszenie: „Szukamy staty-
stów do filmu o Daisy”. Ponieważ 
trzeba było się zapisać interneto-
wo, ja mówię nie. Jadę do Książa i 
muszą mnie zapisać, bo ja jestem 
Pan Michał i oni muszą mnie za-
pisać. Guzik prawda! Wygonili 
mnie najpierw, ale jak wyganiali, 
to nadszedł reżyser, śmiem twier-
dzić, że do dziś jesteśmy dobry-
mi kolegami – Marcin Bradke, 
pisarz, poeta i reżyser, i mówi: „ 
proszę coś o sobie powiedzieć” i 

zacząłem mówić. „A niech Pan z 
tego Kleksa coś powie” i powie-
działem fragmencik tego „Króla 
Brytyjskiego”, któremu ciągle się 
chlać chciało. Piotruś - operator, 
już świętej pamięci, słyszę jak 
mówi: „Marcin, bierzemy go – 
radiowy głos”. Reżyser wówczas 
powiedział: „Zostawi Pan telefon, 
za miesiąc zadzwonimy”. Ja na to: 
"nie mam czasu, bo za miesiąc 
jadę do pracy", bo miałem taką 
okazję. To powiedział: „Dobra, 
bierzemy telefon, oddzwonimy 
za trzy dni i spotykamy się nie-
długo”.

I potem co było?
Był angaż do filmu o Dai-

sy. Zagrałem rolę teścia Daisy, 

Hrabiego Hochberga, zdjęcia 
były kręcone w Książu i Zamku 
Pszczyńskim. Przygoda dla mnie 
na całe cztery dni. To było wiel-
kie przeżycie. Potem premiera w 
Wałbrzychu, premiera w Książu, 
ach wielkie przeżycie dla ducha 
i dla ciała. Któregoś razu Marcin 
Bradke powiedział, że jest szan-
sa zagrać w innym filmie. Powie-
działem: "z przyjemnością", ale z 
duszą na ramieniu. Telefon jeden 
za drugim, zaangażowanie do 
agencji artystycznej we Wrocła-
wiu, jednej i drugiej. Tych odcin-
ków w tych sitcomach było już 
kilkanaście.

Zanim zapytam o to, co 
czytelników interesuje naj-

bardziej, czyli o rolę w „Świat 
według Kiepskich”, chciałbym 
się dowiedzieć, jakie seriale, w 
których Pan zagrał, najlepiej 
Pan wspomina?

Pierwszy odcinek w "Lombar-
dzie". Fajnie się złożyło, bo moja 
sytuacja życiowa w pełni zga-
dzała się z tym, co grałem. W se-
rialu „Kiepskich” przeżyciem było 
spotkanie z aktorką - Panią Ma-
rzeną Sztuką, niesamowicie cu-
downa osoba. Atmosfera na pla-
nie "Kiepskich" jest niesamowita. 
Mam niejako podpisaną umowę 
na dublera „Kiepskiego Ferdka”, 
ale jakoś tak...

Wagowo?
Jakoś to nie wychodzi. Zoba-

czymy, póki życia, póki sił, dlacze-
go nie?

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o tym, jak trafił 
do serialu o „Kiepskich” i jak wy-
glądała praca na planie serialu 
„Świat według Kiepskich”, jak 
również w „Policjanci i policjant-
ki” i „Dlaczego ja?”. Zeskanuj kod 
i oglądaj pełen wywiad. 
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Andrzej  
Nazwisko: Prugar 
Data urodzenia: 3 grudnia 1970 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Podokręg Piłki Nożnej Wałbrzych
(sędzia piłkarski) 
Największy dotychczasowy sukces?
Jako sędzia piłkarski prowadziłem zawody na poziomie III ligi, czyli obecnej II ligi. 
Wtedy bowiem nie było Ekstraklasy, tylko I liga, a także II i cztery grupy III ligi 
ogólnopolskiej. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Piłkarsko zawsze byłem zapatrzony w Pelego oraz Ronaldo, ale tego pochodzą-
cego z Brazylii. Imponowali mi sposobem grania w piłkę, bo w swoich czasach 
byli wirtuozami futbolu. Jako sędzia podobał mi się zaś, i to nie będzie niespo-
dzianką, Pierluigi Collina. Jego sposób bycia, poruszania się, dość specyficzny, ale 
niezwykle jako arbiter skuteczny. 
Dlaczego piłka nożna?
W młodości próbowałem różnych sportów, bo i trenowałem siatkówkę, koszy-
kówkę, a nawet przez kilka lat szachy w Górniku Wałbrzych. Oczywiście futbol 
również był obecny w moim życiu, choć jeden z trenerów szybko i skutecznie 
zniechęcił mnie do gra w piłkę. Dlatego w wieku 18 lat postanowiłem wraz z 
moim kolegą Maćkiem Polewskim zostać sędzią piłkarskim, z którym, oraz Mar-
kiem Grzywaczem, sędziowałem finał Pucharu Polski na szczeblu okręgowym 
pomiędzy MKS-em Szczawno-Zdrój a Bielawianką. I tu ciekawostka, gdyż mój 
ojciec również był sędzią i nie za bardzo chciał, abym poszedł w jego ślady. Tak 
więc trochę na przekór zostałem sędzią. Później za moim przykładem poszedł 
również mój syn, ale już zakończył swą sędziowską przygodę, podczas gdy ja 33 
lata biegam z gwizdkiem. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
W sporcie już raczej wiele nie osiągnę, bo mój czas jako sędziego powoli mija. 
Mam jednak marzenie, aby pojechać na olimpiadę i zobaczyć tę najważniejszą 
dla sportowców imprezę „na żywo”. Miałem to szczęście obejrzeć mecze Polaków 
na dwóch Mistrzostwach Świata oraz Europy i nawet wykupiłem trzy bilety na 
wszystkie spotkania grupowe Biało-Czerwonych podczas zbliżającego się Euro, 
jednak ze względu na pandemię postanowiłem z nich zrezygnować. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Jak szlachetna UEFA
straszną Superligę pogoniła
Jak wiadomo Superliga upad-
ła zanim powstała. Co prawda 
w zeszłotygodniowym felie-
tonie przewidywałem, że na 
pewno nie wystartuje ona 
zgodnie z pierwotnym pla-
nem w sierpniu tego roku ani 
prawdopodobnie nigdy w ta-
kiej formie jak przedstawili to 
jej założyciele. Przytoczyłem 
też argumenty dlaczego nie 
będzie żadnej wojny z UEFA. 
Nie przewidziałem jednak, 
że cały projekt rozleci się tak 
błyskawicznie i z aż takim hu-
kiem, że totalnie nic z niego 
nie zostanie a po tygodniu o 
całym zamieszaniu już mało 
kto będzie pamiętał. Czyja to 
zasługa (jeżeli można nazwać 
to zasługą) - UEFA? Absolutnie 
nie. To spowodowali KIBICE! 
Nie przewidziałem, że opór 
kibiców i ich protesty będą aż 
tak ogromne. I tego przestra-
szyli się najbardziej członko-
wie - założyciele Superligi. 
Buntu kibiców i ewentualnego 
bojkotu (niekupowanie karne-
tów, koszulek itp.) czyli odpły-
wu pieniędzy na wielką skalę, 
co jeszcze bardziej odbiłoby 
się na i tak mocno kulawych 
już klubowych budżetach).
Równocześnie niebywale 
śmieszy mnie ta cała aura jaka 
spadła na UEFA jako obroń-
cy romantycznego futbolu, 
przeciwstawianego komer-
cji w sporcie. Wszyscy jakby 
nagle zapomnieli, że roman-
tyczny futbol to skończył się 
ostatecznie na EURO ‚92 (dla 
mnie to jest taka symbolicz-
na granica) i to właśnie dzięki 
UEFA. Skończył się bo musiał 
się skończyć, taka była ko-
lej rzeczy. Oczywiście trzeba 
było zachować zdrowy rozsą-
dek w robieniu z piłki nożnej 
biznesu ale kto inny jak nie 
UEFA np. zafundowała przez 
trzy sezony idiotyczne dwie 
fazy grupowe Ligi Mistrzów, 
co spowodowało m.in., że na 
mundial w 2002 roku wielu 
znakomitych piłkarzy poje-
chało zupełnie wyprutych,co 
spowodowało sensacyjne 
odpadnięcia faworytów już 
w pierwszej rundzie. Czym 
UEFA się kierowała? Oczywi-
ście chęcią zysku dlatego za-
rzucanie teraz tego samego 
twórcom Superligi jest czystą 
hipokryzją. Włodarzom euro-
pejskiej piłki nie chodziło o 
futbol romantyczny ale o pie-
niądze, czując wizję ich utraty.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po kilkumiesięcznej przerwie zespoły niższych szczebli powróciły do zmagań o ligowe punkty. Na inaugurację rundy wio-
sennej klasy A doszło do kilku ciekawych i zaskakujących rozstrzygnięć. Za takie można uznać chociażby zwycięstwo Czar-
nych, którzy w derby Wałbrzycha odprawili Zagłębie 3:1. 

Niespodzianka na Dąbrowskiego

Znane piłkarskie porzekadło 
mówi, iż derby rządzą się swo-
imi prawami. Powyższe słowa 
sprawdziły się w 100 procen-
tach w niedzielnej potyczce na 
Dąbrowskiego, w której niżej 
notowani Czarni dość pewnie 
zainkasowali komplet punktów 
w derbowej konfrontacji z Za-
głębiem. To niespodziewane, 
choć całkowicie zasłużone zwy-
cięstwo podopiecznych trenera 
Leszka Dereweckiego, którzy 
już do przerwy prowadzili 3:0. 

Samo spotkanie stało pod 
znakiem dość wyrównanej wal-
ki, jednak za Czarnymi prze-
mawiała zdecydowanie lep-
sza skuteczność. Miejscowym 
wystarczył bowiem niewiele 
ponad kwadrans, aby trzykrot-
nie zaskoczyć defensywę i 
bramkarza rywali. Wynik już w 
4 minucie otworzył Kamil Sza-
rek, a po nim w przeciągu kilku 
minut na listę strzelców wpisali 
się: Łukasz Fiszer oraz Mateusz 
Adamczyk. 

W drugiej odsłonie obraz ry-
walizacji niewiele się zmienił. 
Co prawda w 65 minucie przy 
dość biernej postawie obro-
ny Czarnych Łukasz Wojcie-
chowski, a więc grający trener 
Zagłębia, zdobył kontaktowe 
trafienie dla czołowej ekipy 
klasy A, jednak to było wszyst-
ko w wykonaniu gości. Fiszer i 
spółka kontrolowali przebieg 

pojedynku, aby dość spokojnie 
dowieźć 3 „oczka” do końcowe-
go gwizdka sędziego Roberta 
Grabowskiego. - Był to jeden z 
lepszych meczów Czarnych w 
tym sezonie i wypada się tylko 
cieszyć, że rundę rewanżową 
rozpoczynamy od jakże waż-
nych 3 punktów -, podsumo-
wał Tomasz Stasińki ze sztabu 
szkoleniowego zwycięskiego 
zespołu. 

Plan najbliższej kolejki
Sobota – 1 maja, godz. 17:
Górnik Wałbrzych – MKS 

Szczawno-Zdrój (godz. 11), 
Unia Bogaczowice – Czarni 
Wałbrzych (godz. 14), KS Walim 
– Herbapol Stanowice (godz. 
14), Zieloni Mrowiny – Górnik 
Boguszów-Gorce, Orzeł Wito-
szów Dolny – Zieloni Mokrze-
szó, PUO Wiśniowa – Sudety 
Dziećmorowice, Podgórze Wał-
brzych – Włókniarz Głuszyca, 
Zagłębie Wałbrzych – Górnik 
Nowe Miasto 

XVI kolejka klasy A
Czarni Wałbrzych – Zagłębie 

Wałbrzych 3:1 (3:0)
Bramki: 1:0 Kamil Szarek (4), 

2:0 Łukasz Fiszer (7), 3:0 Mate-
usz Adamczyk 18 (18), 3:1 Łu-
kasz Wojciechowski (65)

Czarni: Rudnicki, Sanigórski, 
Orłowski (59 Ziętek), Motak, 
Wszeborowski, Darmochwał 

(73 Sęk), Supik, Misiak, Fiszer, 
Szarek (89 Popławski), Adam-
czyk (87 Wasilewski). Trener: 
Leszek Derewecki

Zagłębie: Jarzyński, Bro-
niek (78 Krut), Michalak (46 P. 
Smoczyk), Śmieszek (75 Pru-
sinowski), Pawełek, Prus, Mlo-

stek (46 Górecki), Sabiniarz, 
Wojciechowski (70 Borcoń), W. 
Smoczyk, Fijałkowski. Trener: 
Łukasz Wojciechowski   

Bartłomiej Nowak

Emocje na Szczycie
W najciekawszym naszym zdaniem spotkaniu klasy B Szczyt Boguszów-Gorce zremisował 

u siebie z MCK Mieroszów 3:3. Za „suchym” wynikiem kryje się wiele emocji, gdyż do prze-
rwy goście prowadzili 3:0 wykorzystując między innymi czerwoną kartkę bramkarza Szczy-
tu. W drugiej odsłonie role się odwróciły, a szczęśliwy remis miejscowych przypieczętował 
w 93 minucie Jarosław Grzesiak.

Nie poznaliśmy zwy-
cięzcy konfrontacji piątej 
z szóstą ekipą „Serie B”, 
czyli Szczytu z MCK, choć 
po pierwszej odsłonie za-
pewne niewielu wierzy-
ło, iż gospodarze zdołają 
odwrócić losy spotkania. 
Dość napisać, iż już w 20 
minucie za sprawą trafie-
nia Macieja Bobrowskie-
go podopieczni trenera 
Alana Dobrowolskiego, a 
więc byłego zawodnika i 
trenera Szczytu, wyszli na 
prowadzenie 1:0. Jakby 

tego było mało kilkadzie-
siąt sekund później w akcji 
ratowniczej przed polem 
karnym boguszowian Do-
minika Pacześnego faulo-
wał Sebastian Ciupak, gol-
kiper miejscowych, który 
w rezultacie obejrzał czer-
woną kartkę. Na efekty gry 
w osłabieniu nie musieli-
śmy długo czekać, gdyż w 
35 minucie przewagę MCK 
powiększył Oskar Siero-
cki, a trzybramkowe pro-
wadzenie przyjezdnych 

tuż przed przerwą ustalił 
wspomniany Pacześny. 

Wydawało się, iż mie-
roszowanie mają komplet 
punktów w kieszeni, gdy 
po zmianie stron do ata-
ku ruszyli nie mający nic 
do stracenia gospodarze. 
Na ratunek Szczytowi po-
śpieszył doświadczony Ja-
rosław Grzesiak, który był 
nie do powstrzymania dla 
przyjezdnych. Mimo gry w 
przewadze zespół trenera 
Dobrowolskiego wyraźnie 
tracił siły, co wykorzysta-
li rywale konsekwentnie 
zmniejszając dystans do 
mieroszowskiej drużyny. 
Tuż po przerwie na listę 
strzelców wpisał się grają-
cy trener Rafał Lipiński, a 
gola na 2:3 w 81 minucie 
zdobył Mateusz Kaźmier-
ski. Końcówka należała do 
miejscowych, a konkretnie 
Grzesiaka. W doliczonym 
czasie rywalizacji „Jajo” 

rzutem na taśmę pokonał 
Krzysztofa Zapałowskiego 
zapewniając boguszowia-
nom bezcenny remis. 

XIV kolejka klasy B
Szczyt Boguszów-Gor-

ce – KP MCK Mieroszów 
3:3 (0:3)

Czerwona kartka: Seba-
stian Ciupak (22) – Szczyt

Bramki: 0:1 Maciej Bo-
browski (20), 0:2 Oskar 
Sierocki (35), 0:3 Dominik 
Pacześny (40), 1:3 Rafał 
Lipiński (47), 2:3 Mateusz 
Kaźmierski (81), 3:3 Jaro-
sław Grzesiak (90+3)

Szczyt: Ciupak, Baszak 
(10 Lipiński/60 Kaźmier-
ski), Dźwilewski, Gołek 
(46 K. Maliszewski), Mi-
telsztet, Pieczka, Świerad, 
Kryska (46 Grzesiak), B. 
Krawczyk, Foryś (70 Na-
pierałą), P. Krawczyk (46 
Lic). Trener: Rafał Lipiński

MCK: Zapałowski, Żyga-
ło (71 Czernik), P. Pacześ-
ny, Mrozowicz (46 M. Łu-
kasik), Pieńkowski (88 B. 
Łukasik), Żywczak, Wosz-
czek, Wojtkowski, Sierocki, 
D. Pacześny, Bobrowski. 
Trener: Alan Dobrowolski  

fot. archiwum   
Bartłomiej Nowak 



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!



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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-MKS od samego początku 
przycisnął rywali, którzy w 7 
minucie przegrywali już 2:0. 
Do przerwy padły jeszcze 3 
bramki. Po wznowieniu gry 
szybko zrobiło się 5:1, ale za-

wodnicy z Wiśniowej, pomimo 
niekorzystnego wyniku nie 
poddawali się i strzelili kolejną 
bramkę – mówi Paweł Danie-
lak.

Mecz cały czas toczony był 
w szybkim tempie.

- MKS nie spuszczał z tonu i 
cały czas atakował. Pozwoliło 
to zdobyć kolejne dwie bram-
ki. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w meczu z Wiśniową w druży-
nie ze Szczawna-Zdroju zade-
biutowało dwóch młodych za-
wodników. Oliwier Nikiel oraz 
Damian Malanowski, który był 
też autorem ostatniej bramki 
dla Mineralnych – dodaje pre-
zes.

Gra drużyny z uzdrowiska 
pozostaje jednak zagadką. 
Wydaje się, że dwie straco-

ne bramki pokazują, że sztab 
szkoleniowy powinien zwrócić 
uwagę na koncentrację w grze. 
Jest to o tyle istotne, że już w 
najbliższej kolejce ligowej MKS 
zagra przy ulicy Ratuszowej w 
Wałbrzychu z liderującym w ta-
beli Wałbrzyskiej Serie A, Gór-
nikiem Wałbrzych.

- Początek rundy rewanżo-
wej rozpoczął się zgodnie z 
planem, ale już 1 maja czeka 
nas najtrudniejszy mecz w tej 
rundzie. Wyjazdowe spotkanie 
z liderem rozgrywek Górni-
kiem Wałbrzych zapowiada się 
na bardzo ciekawe spotkanie. 
Szkoda tylko, że ze względu na 
obostrzenia związane z koro-
nawirusem, mecze piłkarskie 
odbywają się bez udziału pub-
liczności – żałuje Paweł Danie-
lak.    

JZ

Szczyt lepszy od Liverpoolu
Pamiętacie finał Liverpoolu 
z Milanem? Genialny mecz, 
który miał dwa zupełnie róż-
ne oblicza. Najpierw Włosi za-
bawili się z Dudkiem, później 
Dudek bujał się w tańcu zwy-
cięstwa. Emocje sięgały zeni-
tu. To był finał Ligi Mistrzów, 
który długo zapamiętamy. 
Właśnie ze względu na nieby-
wałe emocje.
Kłopot, a może powinienem 
raczej powiedzieć, urok spor-
towych zmagań jest taki, że 
emocje towarzyszą nam za-
wsze. Raz są mniejsze, raz 
większe. Nie ma tu znaczenia 
w jakich rozgrywkach toczy się 
rywalizacja. Wystarczy wrócić 
pamięcią do weekendowych 
wydarzeń z naszych lokalnych 
zmagań.

Półfinał walki o awans do eli-
ty. Wałbrzyski Górnik walczy z 
wrocławskim WKK. Na cztery 
ostatnie mecze, trzy przegrał. 
Dwukrotnie w tym sezonie. 
WKK był też jedynym, który 
dwa razy z rzędu wygrał w 
Wałbrzychu. Sobotni pogrom 
tylko pogorszył statystyki, ale 
za to niedziela!! Genialna gra 
biało-niebieskich pozwoliła 
oddać cios rywalowi. Jeszcze 
lepszy wynik. Większa prze-
waga. Pełna dominacja i WKK 
na deskach. Hala, pomimo że 
bez kibiców, unosiła się kilka 
metrów nad ziemią. Czuło się 
tę specyficzną atmosferę. 

Zostając przy biało-niebie-
skich, przeniesiemy się na 
boiska Wałbrzyskiej Serie A. 
Kto mógłby to przewidzieć, 
że Górnik zacznie grać w piłkę 
ręczną... Podopieczni trenera 
Domagały strzelili swojemu 
przeciwnikowi aż 18 bramek!!! 
Żal było patrzeć na bramkarza 
przeciwnej drużyny, który wy-
ciągał piłkę z siatki średnio co 
5 minut!

No dobrze, to wróćmy jeszcze 
do pamiętnego finału LM. Tyl-
ko, że tym razem odniosę się 
do tych emocji, biorąc przy-
kład z meczu KP MCK Mie-
roszów vs. Szczyt Boguszów 
Gorce. Goście do przerwy 
przegrywali 0:3 i tak jak Liver-
pool po zmianie stron odro-
bili straty! W jednym jednak 
byli od Liverpoolu lepsi. Dwie 
trzecie meczu grali w osłabie-
niu. Czerwień zadziałała jed-
nak niczym płachta na byka. 
Remisem wygrali. Kibiców zaś 
nakarmili dużą porcją emocji. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Mineralni gotowi

Falstart Zdroju
Piłkarze Zdroju Jedlina Zdrój 
rundę rewanżową zaczęli od 
porażki. Wyjazd do Kamieńca 
Ząbkowickiego okazał się wio-
sennym falstartem. Jedynego 
gola dla zielono-czerwonych 
zdobył pięknym uderzeniem z 
rzutu wolnego kapitan zespołu, 
Bartosz Rzeszót. 

Zamek Kamieniec Ząbkowicki 
- Zdrój Jedlina-Zdrój 3:1 (1:0)

Komplet Victorii
Grom na prowadzenie wypro-
wadził Jakub Smutek. Wynik, 
pomimo kilku szans z obu stron, 
do przerwy się nie zmienił. Po 
wyjściu z szatni pobudzeni go-
ście zaczęli przeważać. Nagrodą 
była bramka Rafała Grzelaka. 
Samobójcze trafienie piłkarza 
Gromu, dało gościom komplet 
punktów.

Grom Witków – Victoria Świe-
bodzice 1:2 (1:0)

Transfer Last Minute
Skład MKS Victorii Świebodzi-
ce wzmocnił Wojciech Wojcie-
chowski. Wychowanek Unii 
Bogaczowice, który po grze w 
juniorach starszych w barwach 
Górnika Wałbrzych wrócił pod 
Trójgarb. Wojciechowski jest 
defensywnym pomocnikiem, 
może również występować na 
środku obrony. Wyróżnia się siłą 
fizyczną, dobrym przeglądem 
pola i ustawieniem. 

Mineralni zrobili swoje
MKS od samego początku przy-
cisnął rywali, którzy w 7 minucie 
przegrywali już 2:0. Do przerwy 
gospodarze prowadzili 4:1. Po 
wznowieniu gry szybko zrobiło 
się 5:1. MKS nie spuszczał z tonu 
i cały czas atakował. Pozwoliło 
to zdobyć kolejne gole. Osta-
tecznie Szczawno wygrało róż-
nicą 5 bramek.

MKS Szczawno Zdrój – LKS 
Wiśniowa 7:2 (4:1)

Górnik miażdży!!
Powiedzieć, że biało-niebiescy 
wygrali, to nic nie powiedzieć. 
Drużyna prowadzona przez 
Marcina Domagałę zwyciężyła 
swojego rywala, strzelając mu 
aż 18 bramek. Aż 5 z nich padło 
łupem Damiana Chajewskiego.

Orzeł Witoszów – Górnik Wał-
brzych 0:18 (0:11)

Zatańczył sambę
Czekaliśmy na powrót Gladia-
torów na ścieżkę zwycięstw. 
Wygrywając w Mokrzeszowie, 
drużyna z Głuszycy zrobiła w 
tym kierunku pierwszy krok. Na 
uwagę zasługuje również bram-
ka Brazylijczyka Patricka Range-
la Mendesa, który zadebiutował 
w barwach Włókniarza.

Zieloni Mokrzeszów – Włók-
niarz Głuszyca 1:3 (1:1)

Im starszy tym lepszy
Wiele drużyn przekonało się już 
o tym na własnej skórze. Tym 
razem nic nie mogli z tym zro-
bić gracze z Walimia. Doskonała 
skuteczność Piotra Osieckiego 
dała gospodarzom kolejne zwy-
cięstwo. Tym cenniejsze, że wy-
walczone w ważnych dla klubu 
derbach gminy.

Sudety Dziećmorowice – KS 
Walim 5:2 (2:1)

Nówka wygrywa
Dobrze w rozgrywki weszli za-
wodnicy prowadzeni przez tre-
nera Wojciecha Błażyńskiego. 
Jego zespół po twardej walce, 
ostatecznie zwyciężył drużynę 
Zielonych Mrowiny, która do sa-
mego końca próbowała odmie-
nić losy spotkania. Przewaga z 
pierwszej połowy wystarczyła 
do zanotowania wygranej.

Górnik Nowe Miasto – Zieloni 
Mrowiny 2:1 (2:0)

Po spotkaniu MKSu Szczawno Zdrój z ekipą z Wiśniowej, drużyna prowadzona przez tre-
nera Rafała Siczka, zaczęła już myśleć o meczu z Górnikiem Wałbrzych.

FLESZ SPORTOWY

Sojusz dwóch Wież!
W pierwszym pojedynku Górnik został rozbity przez WKK. Było źle, ale za to niedziela była 

nasza. Takiej metamorfozy nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści, a jednak stało się.
Obraz drugiego me-

czu pokazał ile wart jest 
sztab szkoleniowy wał-
brzyskiej drużyny. Nie-
przespana noc Łukasza 
Grudniewskiego i jego 
współpracowników przy-
niosła jednak wymierne 
efekty. Zmiana taktyki na 
grę dwójką wysokich, dała 
zespołowi więcej pewno-
ści siebie nie tylko pod 
własną tablicą, ale też w 
ofensywie.

Genialne spotkanie ro-
zegrał Marcin Wróbel, któ-
remu udało się zdobyć 21 
punktów. Zawodnik Górni-
ka miał też na swoim kon-
cie 9 zbiórek. Ścianą nie 
do minięcia byli Damian 
Cechniak i Kamil Zywert. 
Ten pierwszy zanotował 
12 punktów i 7 zbiórek, 
ale ile przy okazji razy 
zmusił rywala do błędu, to 
jego. Szkoda, że statystyki 
tego nie wyłapują. Zywert 
cieszył się z 7 punktów, 9 
zbiórek i aż 11 asyst. 

To był mecz walki pod 
tablicami. Obie drużyny 
zanotowały niską skutecz-
nść w rzutach z dystansu. 
Gospodarze trafili zale-
dwie 4 z 19 prób. Gracze 
WKK mieli o jedno trafie-
nie więcej (5/20). Górnik 
zmiażdżył jednak rywala 
na deskach (47:26). Gra-
cze trenera Grudniewskie-
go lepsi byli też w asy-
stach, które wygrali 26:16.

1 mecz w serii do 3 
zwycięstw

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - WKK Wroc-
ław 63:83 (13:15, 18:26, 
20:26, 12:16)

Górnik: Malesa 12, Ja-
kóbczyk 11, Wróbel 11 
- WKK: Prostak 19, Niedź-
wiedzki 16, Jędrzejewski 
14

2 mecz w serii do 3 
zwycięstw

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - WKK Wroc-
ław 88:66 (21:14, 22:13, 
23:14, 22:25) 

Górnik: Wróbel 21, 
Cechniak 12, Koperski 10 
- WKK: Prostak 14, Patoka 
13, Jędrzejewski 12

Stan rywalizacji: 1-1  

JZ
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Rozmowa z Mateuszem Rosiak 
Prezesem Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego 
Górnik Wałbrzych oraz prezesem Ligi MTB XC Aglomera-
cji Wałbrzyskiej. 

Rusza kolejna edycja 
Ligi MTB XC Aglomeracji 
Wałbrzyskiej. Jak wyglądał 
poprzedni sezon? Ile było 
startów i ilu zawodników? 

Zeszłoroczna edycja była 
bardzo trudna do zorgani-
zowania, ze względu na pa-
nującą pandemię. Jednak 
przy ogromnej mobilizacji 
i zaangażowaniu, zorgani-
zowaliśmy Ligę w pełnym 
wymiarze, to jest 7 wyści-
gów. Co do ilości zawod-
ników, bywało to różnie, 
jednak nie schodziliśmy 
poniżej 130 zawodników w 
przedziale wiekowym od 2 
lat do 14. Największą licz-
bę uczestników mieliśmy 
podczas finałowego wyści-
gu kończącego cały sezon, 
czyli 186 osób. 

Jak będzie wyglądała 
tegoroczna Liga? 

Tegoroczna edycja za-
powiada się jeszcze cie-
kawiej niż poprzednie, a 
to przez to, że doszła nam 
jedna dodatkowa gmina. W 
tym sezonie wyścigi będą 
odbywać się w Starych Bo-
gaczowicach, Wałbrzychu, 
Dobromierzu, Walimiu, 
Świebodzicach, Jaworzynie 
Śląskiej, Szczawnie-Zdroju 
oraz dodatkowo w Czarnym 
Borze. Również w tym se-
zonie planujemy poszerzyć 
Ligę o dodatkową katego-
rię wiekową, mianowicie o 
kategorię junior młodszy. 
Staramy się, aby Liga MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej z sezonu na sezon, 
była coraz bardziej atrak-
cyjna dla dzieci ścigających 
się na rowerach, dlatego w 
tym sezonie poprawiamy 
również tra- sy dla za-

wodników, aby były odpo-
wiednio wymagające dla 
poszczególnych kategorii 
wiekowych. 

Kto i jak może zgłaszać 
się do rowerowych zma-
gań? 

Tak naprawdę do na-
szych zawodów może zgło-
sić się każde dziecko od 
2 do 16 lat i nie ma przy-
musu przynależenia do ja-
kiegoś klubu kolarskiego. 
Czyli tak naprawdę każdy, 
kto ma chęć sprawdzić się 
na rowerze z rówieśnikami, 
może u nas wystartować. 
Od tej edycji każdy, kto 
chce zapisać się na wyścig, 
może to zrobić za pomocą 
strony internetowej pod 
adresem http://ligamtb.pl. 
Czasami w uzasadnionych 
przypadkach będziemy do-
pisywać zawodników pod-
czas zawodów, w danym 
dniu. 

Jak wygląda współpraca 
z lokalnymi samorządami? 

Z każdą gminą rozma-
wiamy indywidualnie. Nie 
ma określonego schema-
tu, który służy dla wszyst-
kich. Ogólnie można po-
wiedzieć, że z roku na rok 
współpraca z poszczegól-
nymi samorządami układa 
się coraz lepiej i tak na-
prawdę każdy już wie, jakie 
zadania na dany wyścig ma 
do wykonania. Mogę śmia-
ło powiedzieć, że zaanga-
żowanie poszczególnych 
gmin jest coraz większe 
i coraz lepsze, ponieważ 
wszystkim te zawody po 
prostu się podobają. Gmi-
ny widzą, że frekwencja z 
roku na rok jest większa i 
coraz chętniej przyjeżdża-
ją w nasze piękne tereny 
kluby i zawodnicy z sąsia-
dujących województw, jak 
np.: z wielkopolski czy z 
opolskiego, aby sprawdzić 
się w ciekawych trasach z 
cyklu MTB. Terminarz wy-
ścigów: 01.05. Stare Boga-
czowice, 08.05. Wałbrzych, 
29.05 Świebodzice, 05.06 
Walim, 19.06 Dobromierz, 

26.06 Jaworzyna Śląska, 
21.08 Grzędy, 18.09 

Szczawno-Zdrój.
Dziękuję za 

rozmowę.
Rozmawiał 

Paweł Szpur

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej ma na celu rozpowszechnianie kolarstwa wśród 
dzieci i młodzieży oraz popularyzację zdrowego stylu życia. Rozpoczęła się przed pięcio-
ma laty z pierwszym wyścigiem w Walimiu, natomiast w tym roku doczekała się szóstej 
edycji. Mimo pandemii zeszłoroczne wydanie cieszyło się ogromną popularnością wśród 
startujących i kibiców.

Warto przypomnieć, że je-
sienią 1985 roku rozpoczęła 
się pierwsza edycja wyścigów 
szkolnych w Wałbrzychu. Na 
tych wyścigach doświadcze-
nie zbierał najwybitniejszy 
z kolarzy „GÓRNIKA” Wał-
brzych, a dziś ceniony ko-
mentator Eurosport - Dariusz 
Baranowski. Warto podkre-
ślić, że organizatorzy poprzez 
organizację zawodów dla 
najmłodszych, chcą wyłonić 
talenty o określonych pre-
dyspozycjach do dalszego 
szkolenia wyczynowego w 
klubach o profilu kolarskim, 
poszukując następców wspo-
mnianego już Darka Bara-
nowskiego, Radka Romanika 
czy Majki Włoszczowskiej. 

Zeszłoroczna edycja, mimo 
pandemii, cieszyła się ogrom-
nym powodzeniem. Średnio 
w każdych zawodach starto-
wało przeszło 130 zawod-

ników w wieku od 2 dwóch 
do 14 lat. Cykl liczył siedem 
startów.

W ośmiu tegorocznych 
wyścigach rozgrywanych w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

zobaczymy zawodników w 
następujących miejscowoś-
ciach: w Starych Bogaczowi-
cach, Wałbrzychu, Dobromie-
rzu, Walimiu, Świebodzicach, 
Jaworzynie Śląskiej, Szczaw-
nie-Zdroju oraz dodatkowo 
w Czarnym Borze. To nie 
wszystko. Organizatorzy za-
powiadają małą rewolucję, 
gdyż chcą poszerzyć ligę o 
dodatkową kategorię wieko-
wą, mianowicie o kategorię 
junior młodszy.

Jak się zapisać do zawo-
dów? Wystarczy zrobić to za 
pomocą strony internetowej 

pod adresem http://ligamtb.
pl. Organizatorzy informują 
również, że czasami w uza-
sadnionych przypadkach 
będzie można dopisywać za-
wodników podczas zawodów, 
w danym dniu. Najbliższy 
start już w majówkę, to jest 
1 maja w Starych Bogaczowi-
cach.

Tygodnik 30 minut objął 
patronatem to wydarzenie. 
Wszystkim zawodnikom ży-
czymy powodzenia!

PAS/ MR
Foto: MTB XC AW   

RUSZA Liga MTB!
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Od 19 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W Zielonym do góry w 
kwietniu nie może zabrak-
nąć nawiązania do Dnia 
Ziemi. Data 22 kwietnia nie 
jest przypadkowa. To rów-
nonoc wiosenna na półkuli 
północnej, czyli w dniu rów-
nonocy jesiennej na półkuli 
południowej, a co za tym 
idzie na całej planecie dzień 
trwa tyle samo, co noc. Takie 
okoliczności, powiedzmy, 
że „zachęcały” do wybiera-
nia tej daty na świętowanie, 
jako specjalny dzień.

Nie jest tak, że tylko jedna 
organizacja, osoba odpo-
wiedzialna jest za populary-
zację Dnia Ziemi, ale pewne 
jest, że zmienia się sposób 
zaangażowania i sama te-
matyka ludzi/instytucji/
państw uczestniczących w 
tym święcie.

Czy to święto? Dzień 
może być umowny, nato-
miast świętować warto, bo 
bez planety nie byłoby nas. 
Był czas, że bardziej koncen-
trowano się na kwestiach 
odpadów, zanieczyszczania 
nimi lasów, ingerencji czło-
wieka w tereny zielone. Te-
raz, i moim zdaniem wraz 
ze wzrostem świadomości 
z jednej strony, a z drugiej 
wraz ze wzrostem zagroże-
nia, częściej w kontekście 
Dnia Ziemi rozmawiamy o 
jej kondycji i to w znacznie 
poważniejszym tonie. Kry-
zys klimatyczny jest tu te-
matem wiodącym.

Chociaż świadomość roś-
nie, to jednak nie jest „różo-
wo”. Mieszkańca Wałbrzycha 
zaniepokoiły oznaczenia na 
dwustuletnich dębach ros-
nących w Lubiechowie. Oka-
zało się, że ZDKiUM planuje 
ich wycinkę. Czy to wymaga 
komentarza? Powinniśmy 
dążyć do tego, aby stare 
drzewa pielęgnować, rato-
wać, bo to one właśnie dają 
najwięcej tlenu, są trwałą 
częścią ekosystemów i są 
bezcenne (w odróżnieniu od 
pieniędzy). Pomysł ZDKiUM 
uważam za skandaliczny.

Tragiczne imprezy

Człowiek-demolka po wałbrzysku

W poprzednim tygodniu 
policjanci Komisariatu Po-
licji w Głuszycy przeprowa-
dzili dwie poważne inter-
wencje i zatrzymali dwóch 
agresywnych mężczyzn. W 
pierwszym z przypadków w 
środę późnym wieczorem w 
ręce funkcjonariuszy wpadł 
pijany 69-latek. Podejrzany 
dwukrotnie ugodził nożem 
młodszego o rok kolegę, z 
którym wcześniej spożywał 
alkohol. W piątkowy wie-
czór natomiast mundurowi 
zatrzymali 38-latka. I on 
podczas zakrapianej impre-
zy pokłócił się z 63-letnim 
znajomym, uderzył go w 
twarz, a następnie zepchnął 
ze schodów.
Do pierwszego ze zdarzeń 

doszło 21 kwietnia po godzinie 
22:30 w jednym z mieszkań przy 
ulicy Łukasiewicza w Głuszycy. 

Wtedy to podczas libacji alko-
holowej pomiędzy 68, a 69-lat-
kiem doszło do kłótni. Starszy z 
mężczyzn nie wytrzymał, złapał 
za nóż i dwukrotnie dźgnął nim 
swojego kolegę. Następnie wy-
rzucił pokrzywdzonego na ko-
rytarz. Miejscowi policjanci po 
uzyskaniu zgłoszenia niezwłocz-
nie udali się na miejsce inter-
wencji i po siłowym wejściu do 
mieszkania, zatrzymali sprawcę 
przestępstwa. W toku wykona-
nych czynności procesowych 
mężczyzna usłyszał zarzut spo-
wodowania u 68-latka ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, za co 
grozi mu teraz kara pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy niż 
3 lata. Decyzją Sądu Rejonowe-
go w Wałbrzychu podejrzany zo-
stał tymczasowo aresztowany na 
najbliższe 3 miesiące. Policjanci 
ustalili, że w momencie zdarze-

nia 69-latek miał ponad 2 promi-
le alkoholu w organizmie.

Z kolei 23 kwietnia po go-
dzinie 19:30 funkcjonariusze z 
Głuszycy otrzymali zgłoszenie o 
podobnym incydencie przy ulicy 
Bohaterów Getta w tej miejsco-
wości. 38-letni głuszyczanin rów-
nież podczas libacji alkoholowej 
pokłócił się z 63-latkiem i na ko-
rytarzu, najpierw uderzył go w 
w twarz, a następnie zepchnął 
ze schodów, powodując u niego 
poważne obrażenia głowy. Poli-
cjanci podczas wykonywanych 
czynności ustalili, że podejrzany 
miał 2,85 promila alkoholu w 
organizmie. Decyzją Sądu Rejo-
nowego w Wałbrzychu sprawca 
został tymczasowo aresztowa-
ny na okres jednego miesiąca. 
38-latek odpowie za spowodo-
wanie średniego uszczerbku na 
zdrowiu u pokrzywdzonego, za 
co może trafić za kraty więzienia 
na 5 lat.

Red.
Źródło: http://www.wal-

brzych.policja.gov.pl/

W ostatnią niedzielę w 
nocy policjanci Komisaria-
tu Policji I w Wałbrzychu 
otrzymali informację od 
mieszkańców dzielnicy Bia-
ły Kamień o dwóch męż-
czyznach, którzy demolują 
zaparkowane na ulicy sa-
mochody. Po przyjeździe 
na miejsce zgłoszenia funk-
cjonariusze szybko ustalili 
sprawców aktów wandali-
zmu i zatrzymali podejrza-
nych.
Okazało się, że odpowiedzial-

ni za uszkodzenie dwóch pojaz-

dów 23-letni mężczyźni znajdo-
wali się w stanie nietrzeźwości. 
Ich występek miał charakter chu-
ligański. Z relacji zgłaszających 
wynikało, że około godziny 1 
w nocy dwóch mężczyzn prze-
wraca usytuowane przy jezdni 
śmietniki i demoluje zaparko-
wane na ulicy Piasta samochody. 
W jednym z pojazdów sprawcy 
mieli uszkodzić szybę czołową 
oraz wycieraczkę, a w drugim 
urwać lusterko wsteczne i rozbić 
reflektor. W konsekwencji dzia-
łań Policji obaj podejrzani zostali 
zatrzymani kilkadziesiąt metrów 

od zdarzenia. W trakcie wyko-
nanych czynności procesowych 
okazało się, że są nietrzeźwi. 
Pierwszy z 23-latków miał blisko 
1,5 promila alkoholu w organi-
zmie, a drugi blisko 0,8 promila. 
Straty w mieniu wstępnie osza-
cowane zostały przez właścicieli 
pojazdów na łączną kwotę blisko 
3 tysięcy złotych.

PAS
Źródło: http://www.wal-

brzych.policja.gov.pl/

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Katastrofa - Słownik Ję-
zyka Polskiego definiuje lek-
sem ten na kilka sposobów. 
Możemy dowiedzieć się, że 
katastrofa to: wydarzenie, w 
którym ginie wiele osób lub 
dochodzi do dużych strat ma-
terialnych, lub jest to zjawisko 
tragiczne w skutkach, obejmu-
jące swoim zasięgiem duży 
obszar. Ponadto SJP podaje, 
że katastrofą może być całko-
wite niepowodzenie jakiegoś 
przedsięwzięcia, a w tragedii 
klasycznej: klęska, jaką ponosi 
bohater, będąca nieuchronną 
konsekwencją splotu przed-
stawionych zdarzeń. Najgor-
szą dla człowieka jest niewąt-
pliwie katastrofa ekologiczna, 
czyli trwałe uszkodzenie lub 
zniszczenie dużego obszaru 
środowiska przyrodniczego. 
Wśród największych katastrof 
na świecie uznawane są: wy-
sychanie Jeziora Aralskiego, 
Czarnobyl, eksplozja platformy 
wiertniczej DeepWater Hori-
zon w Zatoce Meksykańskiej, 
huragan Katrina, katastrofa w 
Bhopalu, awaria w Sevesco czy 
podpalenie szybów naftowych 
w Zatoce Perskiej. Wszystkie 
powyższe mają jeden wspól-
ny mianownik - są one skut-
kiem działalności człowieka. 
W moim przekonaniu najtra-
giczniejszą z nich była kata-
strofa reaktora w Czarnobylu. 
Szacuje się, że w wyniku awarii 
skażeniu uległ obszar do 146 
000 km2 terenu na pograni-
czu Białorusi, Ukrainy i Rosji, a 
chmura radioaktywna ulotni-
ła się po całej Europie. Skutki 
tego wydarzenia odczuwalne 
są po dziś dzień, nie tylko dla 
samego miejsca skażenia w 
obrębie kilkudziesięciu kilo-
metrów. Konsekwencje finan-
sowe ponoszą różne kraje na 
świecie, chcąc zabezpieczyć 
ten teren. Najpoważniejszym 
skutkiem dla nas - zwykłych lu-
dzi - mogą być wszelakie cho-
roby nowotworowe. Ci, którzy 
mieli wówczas bezpośredni 
kontakt w strefie skażenia, w 
większości nie dożyli obec-
nych czasów. Reszta mieszkań-
ców południowo-wschodniej 
Europy pokutuje zdrowotnie 
aż do teraz. Polecam uwadze 
Temat Tygodnia. Warto pamię-
tać jak to było.

   
Redaktor Naczelny

30 minut poszukuje pracowników 
na stanowiska:

Umowa o pracę, szczegóły
pod numerem tel. 531 407 736

Wyślij swoje CV na adres
kontakt@30minut.pl

Dziennikarz
Prezenter telewizyjny

i
Specjalista

ds. marketingu i reklamy



16 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 30 kwietnia 2021

REKLAMA R0186/21

Co ćwierka w sieci...

S. Bielawska

dolnośląska Policja

WałbrzychMojeMiasto @bielawska_s

@DPolicja

@WalbrzychMM

7:37 PM · 19 kwi 2021

2:00 PM · 26 kwi 2021

1:39 PM · 24 kwi 2021

Co można ciekawego robić w poczekalni poszczepiennej? Podpisywać książki, tak 
jak to zrobiła dzisiaj Joanna Bator w naszym punkcie szczepień na 
@Stara_Kopalnia.

Policjanci zabezpieczyli biżuterię bezprawnie opatrzoną znakami towarowymi 
znanych światowych marek. Zabezpieczony towar nie trafił na rynek, a jego właś-
ciciel odpowie przed sądem za nieuprawnione używanie znaków towarowych.

Po raz kolejny odbyła się akcja „Czysty i zielony Wałbrzych”. Pogoda szczęśliwie 
dopisała, a mieszkańcy oraz pracownicy instytucji miejskich jak zawsze podeszli 
do inicjatywy z dużym zaangażowaniem. Dziękujemy za obecność. Do zobacze-
nia za rok! #Wałbrzych @RomanSzelemej

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

10:25 AM · 26 kwi 2021

Wysoka pozycja @Dolny_Slask w unijnych rankingach to zasługa przedsiębior-
ców, dostrzegających potencjał gospodarczy regionu i rozwijających tutaj swo-
je firmy. Chcąc ułatwić im wejście na rynki zagraniczne zainicjowaliśmy projekt 
#GoingGlobal – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza.

Wroclaw Airport
@WroclawAirport

3:10 PM · 27 kwi 2021

Połączenie z Wrocławia do Londyn Heathrow realizowane przez @British_Airways
 ogłosili na dzisiejszej konferencji prasowej: 
@PrzybylskiCez - Marszałek @Dolny_Slask @SutrykJacek - Prezydent @wroclaw_
info  Dariusz Kuś - Prezes #WroclawAirport

Kancelaria Premiera
@PremierRP

11:39 AM · 28 kwi 2021

Przy utrzymującym się niskim poziomie zakażeń możliwe będzie stopniowe 
luzowanie obostrzeń według zaplanowanego harmonogramu.   Harmonogram 
może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

1:45 PM · 24 kwi 2021

Przepiękne Śródmieście @WalbrzychMM  jeszcze chyba nigdy nie było tak czyste...
#czystyizielonywalbrzych Muzealna ekipa do zadań specjalnych melduje wykona-
nie zadania! Dokumentacja zdjęciowa: @jacekdrejer
@RomanSzelemej @bielawska_s

#SzczepimySię
@szczepimysie

1:57 PM · 28 kwi 2021

Dashboard jest już w pełni funkcjonalny Obecnie preparat J&J jest uwzględniony 
przy l. osób zaszczepionych I dawką oraz l. osób w pełni zaszczepionych. Powodu-
je to, że l. szczepień I dawką i l. os zaszczepionych w pełni nie będzie się sumowała 
do l. wykonanych szczepień
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu poszukuje chętnych do pracy na stanowisku 

Specjalista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiadać będzie
za prowadzenie spraw związanych z promocją uczelni.

Do obowiązków należeć będzie:
   • opracowywanie i realizacja strategii w zakresie wize-

runku uczelni
   • budowanie pozytywnego wizerunku uczelni w me-

diach oraz utrzymywanie kontaktów i relacji z mediami
   • reprezentowanie uczelni w kontaktach z partnerami 

zewnętrznymi
   • planowanie i realizacja kampanii promocyjno-rekla-

mowej uczelni
   • udział w imprezach promujących uczelnię (targi edu-

kacyjne, imprezy plenerowe , wizyty 
w szkołach itp.)
   • redagowanie tekstów i opracowywanie informacji pra-

sowych
   • prowadzenie strony internetowej uczelni
   • redakcja i prowadzenie profi li mediów społecznościo-

wych uczelni (FB, Instagram itp.)

Wymagania:
   • wykształcenie średnie (wyższe mile widziane)
   • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu MS Of-

fi ce (MS Word, MS Excel, Power Point) oraz urządzeń 
biurowych

   • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku 
   • Wysokie zdolności organizacyjne oraz interpersonalne
   • Znajomość mediów społecznościowych
   • wysoka kultura osobista
   • łatwość nawiązywania kontaktów
   • komunikatywność
   • umiejętność szybkiego uczenia się
   • dokładność i zaangażowanie w powierzone obowiązki
   • znajomość języka angielskiego na poziomie co naj-

mniej B1
   • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
   • stabilną formę zatrudnienia w ramach umowy o pracę 

(pełny etat)
   • pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych
   • przyjazną atmosferę pracy
   • pracę w znanej jednostce o ugruntowanej pozycji na 

rynku

Wymagane dokumenty:
   1. życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg 

dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej;
   2. list motywacyjny;
   3. kwestionariusz osobowy – druk dostępny na stronie 

BIP; 
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształ-

cenie;
   5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiada-

nie dodatkowych kwalifi kacji;
   6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pra-

cy (świadectwa pracy)

Prosimy zainteresowane osoby, spełniające powyższe 
wymagania o przesłanie wyżej wymienionych dokumen-
tów wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie da-
nych osobowych na adres e-mail: kadry@pwsz.com.pl w 
terminie do 10.05.2021r.

 Informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi 
kandydatami.
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Stało się proszę Państwa 
niestety to, czego najbardziej, 
śniąc koszmary nocne o wrzuca-
niu pieniędzy w czarną dziurę i 
rosnących stertach nieprzeczy-
tanych książek bo zajmuję się 
czymś innym zamiast tym, co 
ulubione, się obawiałem. 

Wyewoluowało z tejże ko-
lumienki małej, acz tak czasem 
niechcianej lub pod paznokieć 
(tak słyszałem) wchodzącej.

I oto jest i oddaję go Wam 
umiłowani, drodzy czytelnicy. 
Całej Waszej masie. By służy-
ło i byście czerpali z niego ku 
wspólnej, nieskrępowanej ra-
dości, większej niż bose stopy w 
górskim strumyku po wielokilo-
metrowej tułaczce.

Prawdziwy, pierwszy nie-
zależny portal informacyjny o 
kulturze w Wałbrzychu: www.
nicsieniedzieje-walbrzych.pl, 
wewnątrz którego prowadzo-
ne są poważne rozmowy, żeby 
samo istnienie nie było ostatnim 
słowem i nie sprowadzało się do 
adresu domeny, ale by mówił 
solidnym głosem profesjonali-
stów. W skrócie: sprawa jest roz-
wojowa, a newsy nie będą zni-
kać w morzach straconych liter 
facebookowego feed’a.

Tu nie będzie cenzurowania 
tekstów według słusznej linii, 
nie będzie fochów na artystów 
czy animatorów, nie będzie bez-
rozumnego szydzenia, ani też 
przymilania się gdzie cieplej i 
wygodniej i więcej płacą, gdyż 
jesteśmy dorośli i wskazywać 
palcem nie będziemy kto tak na 
mieście robił.

Życzmy sobie powodzenia.
My?

Lalki przygotowują nową premierę!
W Teatrze Lalki i Aktora 

w Wałbrzychu trwają próby 
do SZEWCZYKA DRATEWKI 
w reżyserii Katarzyny Hory. 
Premiera odbędzie się 22 
maja.

Postać Dratewki zna każdy, 
lecz nie każdy pamięta jego 
historię. To opowieść o szla-
chetnym, biednym i uczynnym 
Szewczyku. Bohater, będąc po-
godzonym ze swoim losem, bez-
interesownie pomaga innym, 
niczego nie oczekuje. Pewnego 
dnia spotyka straszną czarowni-
cę, przez którą jego świat staje 
dosłownie na głowie!

Spektakl na podstawie tekstu 
Janiny Porazińskiej wyreżyseruje 
artystka młodego pokolenia - 
Katarzyna Hora, autorką sceno-
grafii i lalek jest Klaudia Laszczyk, 
muzyki - Katarzyna Bem, a za 
ruch sceniczny odpowiada Mar-
ta Wiśniewska. W obsadzie zo-
baczymy: Rafała Gorczycę, Pa-
wła Kuźmę, Pawła Pawlika oraz 
Urszulę Raczkowską. Spektakl 
dedykowany będzie dzieciom w 
wieku 3+. 

W ramach działań okołopre-
mierowych Teatr Lalki i Aktora 
zorganizował konkurs plastycz-
ny dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. - 
Inspiracją do powstania prac ma 
być historia Szewczyka Dratewki 

- mówi Karolina Sobolewska z 
Biura Promocji i Edukacji TLiA. - 
Celem konkursu jest oczywiście 
zachęcenie dzieci do aktywności 
twórczej, ale również zachęcenie 
rodziców do wspólnej lektury, 
bo przecież aby dziecko zrobi-
ło pracę, to ktoś musi najpierw 
przeczytać mu tę bajkę - dodaje. 
Termin nadsyłania prac upływa 
10 maja. Szczegóły konkursu 
znajdują się na stronie interne-
towej Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu: www.teatrlalek.wal-
brzych.pl.

   
Spektaklowi SZEWCZYK DRA-

TEWKA patronuje ROK KOBIET W 
WAŁBRZYCHU.  

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Wraz z nadejściem światła 
chciałoby się ściągnąć z sie-
bie te nagromadzone przez 
zbyt długą zimę warstwy 
ubrań, które ciążą na zmę-
czonych ramionach. Przez 
tę jedną, tak długo oczeki-
waną chwilę być jak wąż, 
zrzucający swoją starą skórę. 
Idzie nowe, zdają się szep-
tać coraz śmielej wieczorne 
jasności, które mnie od kilku 
dni onieśmielają. Zdążyłam 
zapomnieć, że one w końcu 
nadejdą. Może straciłam na 
to nadzieję?

Pisklę, zanim dorośnie, ro-
dzi się zupełnie nagie, pomy-
ślałam ostatnio zakładając na 
powrót zimową kurtkę i opa-
tulając się wełnianym szalem. 
Przez kilka pierwszych dni 
jest absolutnie bezbronne. 
Jego skóra pozbawiona piór 
sinieje z zimna. Ptaszek nie 
jest w stanie przebić niczego 
swoim miękkim dzióbkiem. 
To czas przemieni go w ptaka 
potrafiącego samodzielnie 
opuścić gniazdo. Wiosna w 
tym roku zdaje się potrzebo-
wać więcej czasu niż zwykle, 
aby się narodzić. A może to 
nowy pandemiczny świat od-
biera nam kolejny z naszych 
bastionów? Igra z ustalonym 
od wieków porządkiem roz-
mazując co chwilę kolejny 
z naszych stałych punktów. 
Wytyczone szlaki starych 
map nie prowadzą już w od-
wiedzone wcześniej miejsca. 
Jesteśmy jak pierwsi odkryw-
cy nowych lądów wyrusza-
jący w podróż w nieznane 
nie wiedząc wcale, co zasta-
niemy w tym miejscu prze-
znaczenia po drugiej stronie 
nieba. A co, jeśli okaże się, że 
nie istnieje?

Co z tym wszystkim zro-
bić? Oswoić świat od nowa? 
Pozwolić rozgościć się nowe-
mu porządkowi? Skąd pew-
ność, że nie będzie jedynym, 
który nam zostanie? A może, 
jak dzieci, które nadają swo-
im ukochanym przedmiotom 
magiczne moce, rozkochać 
się w każdej zwykłej darowa-
nej chwili? Poszukać w nich 
utraconego poczucia bezpie-
czeństwa? Bo ile trwamy, jeśli 
nie chwilę właśnie?
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KAROLINA TOMZA 

Przed nami majówka. Inna niż 
większość znanych mi dotych-
czas, ale podobna do zeszłorocz-
nej. Różni ją właściwie tylko to, że 
w tym roku mogliśmy się spodzie-
wać rygoru, w ubiegłym było w 
nas więcej niepewności, strachu, 
obaw, więcej dyscypliny, mniej 
zmęczenia jednym i tym samym 
tematem, wokół którego kręci 
się świat, który od przeszło roku 
wyznacza nasz rytm życia. Tak 
czy siak liczę, że wypoczniemy w 
wiosennej aurze. Jeśli na przykład 
Waszą tradycją było wizytowanie 
Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Za-
mku Książ (ktoś przecież te korki 
tam tworzył ;) zachęcam, by jej nie 
zaniechać. W okrojonej co praw-
da formie, ale z zachowaniem 
obecnie panujących norm bez-
pieczeństwa, można świętować 
na zamkowych tarasach. Ogrody 
Kwiatów, bo o tym wydarzeniu 
mowa, to propozycja dla tych, 
którym tęskno za pierwotną, choć 
z roku na rok rozbudowywaną 
formą majówkowego święta, dla 
miłośników roślinnych dekoracji i 
fanów Książa! Dzięki kwiatowym 
kompozycjom, nawet jeśli po-
goda nie dopisze, poczujemy się 
jak na maj przystało – wiosennie, 
kolorowo, z nadzieją, że nie tylko 
przyroda budzi się do życia ;).

Kto z Was lubi inne formy ak-
tywności – polecam spacer po 
Górach Wałbrzyskich. 1 maja – Bo-
rowa, 2 – Chełmiec, a 3 – Trójgarb. 
Bądź też w innej konfiguracji, 
choć filtrem w doborze kolejno-
ści były dla mnie wysokości – od 
najwyższego do najniższego, sko-
ro pierwszy dzień maja to święto 
pracy;). Natrudźmy się z początku, 
potem będzie z górki ;) nie tylko 
w przenośni. Jedno jest pewne – 
dla widoków ze szczytów warto 
podjąć ten wysiłek. Każde z miejsc 
jest magnetyczne. Wyposażone w 
wiaty, siedziska i paleniska, więc 
do plecaka warto spakować coś 
na ząb. Opału na ognisko jest tam 
w bród! Ostatnio wybrałam się 
na Chełmiec i żałowałam, że nie 
miałam ze sobą prowiantu. Kije 
wokół palenisk same się prosiły, 
by je spożytkować. Przy okazji za-
proszenia apeluję o zachowanie 
czystości. Często mnie dziwi, że 
pełna butelka wniesiona na górę 
nie przeszkadza, ale pusta, czyli 
bardziej lekka stanowi problem. 
Szczególnie dla lasów… i kolej-
nych użytkowników tych samych 
w sobie malowniczych miejsc. 
Lokalny patriotyzm to między in-
nymi szacunek do tego, co wokół. 
Pielęgnujmy go w sobie nie tylko 
od święta.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Odmładzające taśmy 

Coraz więcej specjalistów 
wykonujących zabiegi z za-
kresu kosmetyki twarzy i ciała 
poszukuje nieinwazyjnych, 
ale skutecznych metod oraz 
rozwiązań pozwalających 
uzyskać świetne efekty w 
utrzymaniu oraz przywra-
caniu urody. Ten sam trend 
obserwuje się również wśród 
klientów odwiedzających ga-
binety kosmetyczne. Deklaru-
ją oni chęć poprawy swojego 
wyglądu, a nie jego zmiany. 
Dlatego częściej wybierają 
manualne terapie odmładza-
jące oraz naturalne i nieinwa-
zyjne zabiegi kosmetyczne. 
Wśród takich wyróżnić należy 
taping kosmetyczny. Zabieg 
opiera się na technikach wy-
korzystywania specjalistycz-
nych taśm kinezjologicznych 
(kinesiotaping), znanych i 
stosowanych już od ponad 40 
lat. Ich odpowiednia aplika-
cja, zgodna z anatomią oraz 
fizjologią organizmu pozwala 
na przywrócenie urody oraz 
zdrowia. Zabieg jest bezpiecz-
ny i skuteczny. W zauważalny 
sposób poprawia estetykę 
naszej twarzy, ale nie tylko. 
Taśmy wpływają na pobu-
dzenie układu limfatycznego 
oraz krwionośnego dzięki 
czemu niwelują obrzęki i za-
stoje limfatyczne, stymulują 
i oczyszczają tkanki z nagro-
madzonych toksyn, dotlenia-
ją głęboko położne mięśnie i 
tkanki, usprawniają przepływ 
krwi i limfy. Ponadto wzmac-
niają mięśnie, wygładzają bli-
zny, poprawiają elastyczność i 
jędrność, niwelują zmarszczki. 
Zabieg tapingu kosmetycz-
nego jest alternatywą dla in-
wazyjnych zabiegów kosme-
tycznych. Efekty plastrowania 
są widoczne już przy jednej 
aplikacji w tygodniu. Z za-
biegu możemy skorzystać w 
gabinetach kosmetycznych, 
fizjoterapeutycznych, masażu 
czy ośrodkach SPA.

Proekologicznie o modzie 

W sieci

Okazuje się, że ekologia nie-
jedno ma imię. Tym razem ob-
jawia się pod postacią mody, 
tworzonej przez młodych, zdol-

nych i świadomych problemów 
środowiskowych osób, które za 
podstawowe techniki swej  pra-
cy obrały te przyjazne planecie 

Ziemia, a więc: barwienie natu-
ralnymi pigmentami, wybiela-
nie, ręczne printy i hafty, vintage 
renewal, upcyclowane używane 
tkaniny. Decydując się na zakup 
tego typu ubrań, oprócz doznań 
estetycznych, doświadczamy 
czegoś znacznie ważniejszego: 
poczucia misji, wzrasta nasza 
świadomość, troska o miejsce, 
w którym żyjemy. To tak przy 
okazji święta, jakie obchodzi-
liśmy 22 kwietnia. Światowy 
Dzień Ziemi - oby odbywał się 
codziennie, dzięki naszym prze-
myślanym i mądrym wyborom.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Wydaje się, że przez świat 
mody przewinęły się już wszyst-
kie style oraz gatunki i że nic już 
nie będzie w stanie nas zasko-
czyć. A jednak pojęcie fashion 
jest tak pojemne znaczeniowo 
i nieograniczone, że co rusz 
wprawia w zachwyt, zaskakuje 
różnorodnością, oryginalnością 
i niebanalnymi konceptami. Tak 
właśnie jest w przypadku naj-
nowszych projektów Muglera, 

Charlotte Knowles, Rui Zhou, 
Maximilian Davis, Lou de Bètloy, 
Nensi Dojaka, czy marki Otto-
lingher, za którą kryje się szwaj-
carski duet pań: Crista Bősch i 
Cosima Gadient. Ich propozycje 
stanowią połączenie asyme-
tryczności z prostym cięciem, 
materiały i sploty przywodzą na 
myśl pajęcze lub rybackie sieci 
bądź gałęzie drzew, korzenie, 
liany. Ciało jest na wpół odkry-
te, na wpół zasłonięte, z jednej 
strony - seksowne, z drugiej - 
eteryczne. W Polsce tego typu 

rozwiązania stylistyczne odnaj-
dziemy w kolekcjach Martyny 
Kołtun.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com



UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 30.04.2021 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnospraw-
nością. Wałbrzych. 734 108 163

USŁUGI

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

Remonty łazienek, układanie gla-
zury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanaliza-
cyjne. Tel. 537 159 025

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH 
Rok gwarancji na usługę. Czynne 
od 9 - 17 w sobotę do 13 793-10-
10-22 lub 74-660-38-43

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790 
26 04 51

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, re-
monty łazienek. Tel. 513 022 801

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta
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ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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


