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Czy koronawirusCzy koronawirus
to twór człowieka?to twór człowieka?
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Mamy to! Górnicy w finale I ligi!Mamy to! Górnicy w finale I ligi!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” liderem wśród 14 stref

Kolejne inwestycje w Wałbrzychu  
czytaj więcej strona 5

Parafrazując znane powiedzenie o ślubie chciałoby się powiedzieć: ach, cóż to był za mecz! Mowa o środowym Parafrazując znane powiedzenie o ślubie chciałoby się powiedzieć: ach, cóż to był za mecz! Mowa o środowym 
spotkaniu Górnika Trans.eu z WKK Wrocław zakończonym wygraną wałbrzyszan 89:70. Tym samym po heroicznej, bo spotkaniu Górnika Trans.eu z WKK Wrocław zakończonym wygraną wałbrzyszan 89:70. Tym samym po heroicznej, bo 
trwającej aż pięć meczów rywalizacji podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego awansowali do finału zmagań o trwającej aż pięć meczów rywalizacji podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego awansowali do finału zmagań o 
awans do koszykarskiej Ekstraklasy. Brawo Wy!awans do koszykarskiej Ekstraklasy. Brawo Wy!
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Imieniny:
Mirandy, Franciszka

Dzień Doradcy
Podatkowego

MAJ

11
WTOREK

Imieniny:
Róży, Gizeli

Dzień Kosmosu

 Imieniny:
Stanisława, Stanisławy

Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek MAJ
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ŚRODA

MAJ

13
CZWARTEK

,,Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, 
które zapierają dech w piersiach”.

Maya Angelou

MAJ
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SOBOTA Imieniny:

Gotarda, Ireny, Waldemara

Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek

Imieniny:
Serwacego, Marii, Roberty

Międzynarodowy Dzień
Hummusu

Imieniny:
Grzegorza, Bożydara

Dzień Unii Europejskiej

MAJ
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NIEDZIELA

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
11:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
18:00  Stream online ,,Przewodnik dla  Lewicy o Pra-
wicy” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
20:00  Stream online ,,Przewodnik dla  Lewicy o Pra-
wicy” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
20:30  Nocne Zwiedzanie - Horror Castle ( Zamek 
Książ Wałbrzych).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
11:45  Stream online ,,Pilnie kupię biografię” ( an-
gielskie napisy ) (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:00  Stream online ,,Pilnie kupię biografię” (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).
19:00  Stream online ,,Pacjent 0” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
20:30  Stream online ,,Pacjent 0” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

9:00-19:00  Ogrody Kwiatów (Zamek Książ Wał-
brzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
18:00  Stream online ,,Iwanów. Człowiek, który śpi” 
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
18:00  Stream online ,,Iwanów. Człowiek, który śpi” 
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
9OC 11OC 19OC 22OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Antoniny, Beatrycze

Światowy Dzień Tocznia

MAJ
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PONIEDZIAŁEK
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

Wałbrzyscy policjan-
ci przeprowadzają często 
akcję „Prędkość”, a także  
Kaskadowy pomiar pręd-
kości". Ilu "piratów drogo-
wych" udało się złapać w 
ostatnim czasie?

Wałbrzyscy policjanci w 
dniach 29 i 30 kwietnia pro-
wadzili działania „Prędkość” i" 
Kaskadowy pomiar prędko-
ści". Celem obu akcji jest eg-
zekwowanie od kierujących 
przestrzegania ograniczeń 
prędkości oraz eliminowa-
nie z ruchu „piratów drogo-
wych”. 29 kwietnia udział w 
akcji „Prędkość” wzięło 16 
policjantów wałbrzyskiej 
„drogówki”. Podczas dzia-
łań funkcjonariusze ujaw-
nili ponad 60 przypadków 
przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości. Kierujący łamiący 
obowiązujące przepisy pra-
wa ukarani zostali mandata-
mi. Zatrzymano również dwa 
prawa jazdy za przekroczenie 
dozwolonej prędkości o po-
nad 50 km/h na obszarze za-
budowanym. Dzień później - 
21 wałbrzyskich policjantów 
przeprowadziło działania 
kontrolno-prewencyjne pod 
nazwą „Kaskadowy pomiar 
prędkości”. W trakcie działań 
funkcjonariusze skontrolo-
wali 88 pojazdów i ujawnili 
aż 79 kierowców niestosu-
jących się do ograniczeń 
prędkości. Jeden kierujący 
pojazdem stracił prawo jazdy 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości o ponad 50 km/h 
na obszarze zabudowanym. 
Mundurowi zatrzymali też 
kierującego, który kierował 
pojazdem pomimo orze-
czonego zakazu sądowego. 
Nadrzędnym celem obydwu 
akcji jest ograniczenie licz-
by zdarzeń drogowych oraz 
eliminowanie z ruchu dro-
gowego tych kierowców, 
którzy prowadzą pojazdy ze 
znacznie przekroczoną od 
dozwolonej prędkością lub 
w inny rażący sposób łamią 

obowiązujące przepisy ru-
chu drogowego. Wynika to 
z faktu, że jedną z głównych 
przyczyn wypadków i kolizji 
na polskich drogach jest nie-
przestrzeganie przez kierują-
cych dozwolonej prędkości 
jazdy.

Do służby w wałbrzy-
skiej policji trafiają kolejni 
policjanci. Ale wiemy, że 
nadal są wolne wakaty. Co 
trzeba zrobić, żeby zostać 
policjantem?

Cały czas trwa nabór do 
służby w Policji. Na obecną 
chwilę w Komendzie Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu zo-
stały już tylko 4 wolne miej-
sca, więc warto się spieszyć. 
Zachęcamy wszystkich, któ-
rzy chcą w życiu pomagać 
innym ludziom, dbając o ich 
bezpieczeństwo i porządek 
publiczny, a jednocześnie 
chcą wykonywać ciekawy, 
wyjątkowy zawód, mieć sta-
bilną i dającą satysfakcję 
pracę - to zawód policjanta 
jest właśnie dla takich osób. 
Następny termin przyjęć pla-
nowany jest na 13 lipca. Po-
szczególne etapy procedury 
kwalifikacyjnej są prowadzo-
ne z jednoczesnym zacho-
waniem reżimu sanitarnego. 
Osoby zainteresowane zło-
żeniem dokumentów aplika-
cyjnych proszone są o wcześ-
niejszy kontakt telefoniczny 
pod numerami telefonów 47 
87 517 01 lub 47 87 514 86. 

Policjantem może zo-
stać: obywatel polski o nie-
poszlakowanej opinii; posia-
dający co najmniej średnie 
wykształcenie; nie skazany 
prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe; 
korzystający z pełni praw 
publicznych; posiadający 
zdolność fizyczną i psychicz-
ną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służ-
bowej, której gotów jest się 
podporządkować; dający rę-
kojmię zachowania tajemni-
cy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o 
ochronie informacji niejaw-
nych.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

REKLAMA R0194/21



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Samolotem z Wrocławia do Tajlandii, USA czy Chin? 
Już niedługo będzie to możliwe

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Od lipca do grona prze-
woźników realizujących po-
łączenia z Portu Lotniczego 
Wrocław dołączą linie 
British Airways. Ze stolicy 
Dolnego Śląska dwa razy 
w tygodniu będzie można 
polecieć do Londynu He-
athrow, który jest jednym 
z największych węzłów 
przesiadkowych i oferuje 
podróże do prawie 100 
krajów na całym świecie.

Z Wrocławia do Londynu He-
athrow polecimy od 1 lipca do 
26 września w każdy czwartek 
i niedzielę o godzinie 11:35. Lą-
dowanie w stolicy Anglii ma mieć 
miejsce o 12:45 czasu lokalnego. 
W przeciwnym kierunku samolot 
wystartuje o 7:35, a podróż za-
kończy się o 10:45 naszego cza-
su. Bilety już można rezerwować 
w systemie internetowym prze-
woźnika. Loty zostaną zawieszo-
ne na sezon zimowy. Powrócą 
znów latem 2022. Dzięki nim 
Dolnoślązacy zyskają połączenie 
niemal z całym światem.

- Ostatni rok był trudnym okre-
sem wyrzeczeń i izolacji. Jestem 
przekonany, że wielu Dolnoślą-
zaków marzy już o odrobinie wy-
tchnienia i planuje zagraniczne 
wakacje. To połączenie z pewnoś-
cią będzie dla nich udogodnie-
niem w poszukiwaniu lotów nie 
tylko do Wielkiej Brytanii, ale także 
wielu krajów w Europie, obu Ame-
rykach, Azji czy Afryce – mówi 
Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

Egzotyka prosto z Wrocła-
wia

W tym momencie z Wrocławia 
funkcjonują połączenia do Lon-
dynu Luton oraz Londynu Stan-
sted. Żadne z tych lotnisk nie ma 
jednak tak ogromnego poten-
cjału tranzytowego, jak Londyn 
Heathrow, z którego każdego 
dnia odlatuje nawet ponad 1100 
samolotów we wszystkie zakątki 
świata. Siatka połączeń obejmuje 

między innymi kraje europejskie 
(w tym popularne wakacyjne de-
stynacje takie, jak Majorka, Ibiza 
czy Kreta), Stany Zjednoczone, In-
die, Maroko, Argentynę, Brazylię, 
Japonię, Kanadę, Pakistan, Nige-
rię i wiele, wiele więcej. Londyn 
Heathrow każdego roku znajduje 
się w czołówce największych lot-
nisk w Europie pod względem 
liczby obsłużonych pasażerów. 
Na przykład w 2019 roku było ich 
prawie 81 mln.

- Olbrzymi potencjał portu lot-
niczego Londyn Heathrow to dla 
Dolnoślązaków doskonała okazja 
do tego, aby poznawać świat i od-
począć po wielu trudnych miesią-
cach pandemicznych obostrzeń. 
Jestem przekonany, że przy zacho-
waniu standardów bezpieczeń-
stwa, już tego lata będzie można 
zrealizować plany, które rok temu 
trzeba było odłożyć – mówi Grze-
gorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

Więcej połączeń lotniczych 
z Wrocławia

Wrocławski port lotniczy kon-
sekwentnie rozwija swoją siat-
kę połączeń. Współpracujący ze 
spółką przewoźnicy przywracają 
zawieszone przez pandemię ko-
ronawirusa loty, a także prezen-
tują nowe propozycje. W tym 
roku będzie to już ponad 50 kie-
runków oferowanych głównie 
przez tanie linie, kilka połączeń 
sieciowych oraz czartery orga-
nizowane przez biura podróży. 
Dzięki temu w wakacje z Wroc-
ławia bezpośrednio polecimy do 
takich krajów, jak Hiszpania, Gre-
cja, Włochy, Chorwacja, Bułgaria, 
Norwegia, a także na Islandię 
oraz Zanzibar.

– Z każdym rokiem Port Lot-
niczy Wrocław powiększa ofer-
tę przewozową, a rozkład lotów 
na ten sezon letni zapowiada 
się jeszcze ciekawiej niż zwykle. 
W wakacje będzie można pole-
cieć bezpośrednio z Wrocławia 
do wielu krajów w Europie i poza 
nią – mówi Tymoteusz Myrda, 

Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. – Liczę na 
to, że uda nam się jeszcze w tym 
roku zacząć odbudowywać tury-
stykę, która dla Dolnego Śląska 
ma ogromne znaczenie. Chcemy 
gościć zagranicznych turystów 
i umożliwiać podróże naszym 
mieszkańcom. Europejskie połą-
czenia lotnicze to też duże ułatwie-
nie dla osób pracujących za grani-
cą, ale wciąż uważających Dolny 
Śląsk za swój dom – dodaje.

Biorąc pod uwagę bardzo 
atrakcyjną ofertę przewoźników 
oraz wzrastającą liczbę osób za-
szczepionych i ozdrowieńców, 
Port Lotniczy Wrocław szacuje, że 
tego lata ruch pasażerski będzie 
znacznie większy niż rok temu. 

- Bardzo doceniamy kolejne no-
wości, które na pewno spodobają 
się pasażerom. Ubiegłoroczna 
oferta wakacyjnych lotów PLL LOT 
z Wrocławia została bardzo dobrze 
przyjęta i wierzymy, że podobnie 
będzie także w tym roku. Wszyscy 
jesteśmy spragnieni wakacji, więc 
każda dodatkowa możliwość jest 
bardziej niż mile widziana – mówi 

Cezary Pacamaj, wiceprezes 
Portu Lotniczego Wrocław.

Po pierwsze - bezpieczeń-
stwo

Na terenie Portu Lotniczego 
Wrocław (parking B) codzien-
nie dostępny jest punkt diag-
nostyczny, gdzie wykonuje się 
szybkie testy na koronawirusa: 
antygenowe oraz genetyczne 
metodą Real Time-gPCR. Z usług 
pracowników punktu skorzystać 
może każdy chętny, niekoniecz-
nie przed lub po zakończeniu po-
dróży lotniczej (w ramach strefy 
Schengen i spoza niej). 

Przykłady krajów, do których 
latają przewoźnicy z portu Lon-
dyn Heathrow: 

• USA (m.in. Nowy Jork, Hou-
ston, Chicago, Dallas, Seattle, 
Boston, Miami, Atlanta, Los 
Angeles, Las Vegas, Waszyng-
ton),
• Katar (Doha),
• Zjednoczone Emiraty Arab-
skie (Abu Zabi),
• Chiny (Hongkong, Szanghaj, 
Pekin, Qingdao),

• Japonia (Tokio),
• Królestwo Bahrajnu (Bah-
rajn),
• Nigeria (Lagos),
• Indie (Bombaj, Hajdarabad, 
Bengaluru, Madras, Koczin, 
Kalkuta),
• Kanada (Toronto, Montreal, 
Vancouver, Calgary),
• Meksyk,
• Jordania (Amman),
• Etiopia (Addis Abeba),
• Liban (Bejrut),
• Pakistan (Lahur),
• Arabia Saudyjska (Rijad),
• Nigeria (Abudża),
• Argentyna (Goya, Buenos Ai-
res),
• Wyspy Karaibskie (Wielki Kaj-
man),
• Kenia (Nairobi),
• Barbados (Bridgetown),
• Malezja (Kuala Lumpur),
• Tajlandia (Bangkok),
• Brazylia (Rio de Janeiro, Sao 
Paulo),
• Kuba (Hawana),
• RPA (Johannesburg),
• Korea Południowa (Seul)
• Sri Lanka (Kolombo).
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Czy koronawirus to twór człowieka?
Ponad rok temu pisaliśmy na łamach Tygodnika 30 minut wydawanego z powodu lock-

downu tylko w wersji elektronicznej o tym, czy koronawirus to broń biologiczna. Być może 
większości czytelnikom, którzy wówczas nie pobierali tej formy gazety, ten tekst mógł 
umknąć, ale okazuje się że temat powraca i jest nadal aktualny. 

Zdjęcie tygodnia Zakopane „Morskie Oko”
Foto: Karolina Truszkowska

REKLAMA R0195/21

O czym pisaliśmy?
Przypominamy, że nieco po-

nad rok temu zastanawialiśmy 
się nad tym, czy koronawirus 
jest skutkiem działania natury, 
czy być może jest bronią biolo-
giczną. W internecie nie brakuje 
artykułów i dyskusji na temat 
wirusów, które powstają w labo-
ratoriach w Chinach. Pierwsze 

wzmianki i filmy pochodzą już 
z 2012 roku, kiedy to Mariusz 
Max Kolonko w koresponden-
cji video z USA wskazywał na 
zapisy w raporcie wojskowym 
dla prezydenta, zawierające in-
formacje dotyczące produkcji i 
użycia broni biologicznej przez 
Chiny do 2030 roku. Pod koniec 
stycznia hiszpański mikrobiolog 

Francisco Mojica stwierdził, że: 
"nie wyklucza, że koronawirus 
mógł powstać w laboratorium w 
Wuhanie w Chinach". Zaznaczył 
również, że wirus prawdopo-
dobnie wydostał się z obiektu 
badawczego z "powodu ludzkie-
go błędu". Warto nadmienić, że 
nazwisko uczonego w przeszło-
ści pojawiało się wśród kandy-

datów do nagrody Nobla w dzie-
dzinie medycyny. Naukowiec z 
Uniwersytetu w Alicante wskazał 
w rozmowie z dziennikarzami, 
że wobec laboratorium w Wu-
hanie, "w którym prowadzone 
są badania nad patogennymi 
wirusami", już wcześniej poja-
wiały się zastrzeżenia. Z kolei 
Profesor Francis Boyle, który jest 
ekspertem od prawa międzyna-
rodowego i odpowiedzialnym 
za ustawę antyterrorystyczną 
dotyczącą broni biologicznej z 
1989 roku, pełnił funkcję eks-
perta w trakcie rozwiązywania 
konfliktów międzypaństwowych 
na świecie. Według niego ko-
ronawirus wyszedł z laborato-
rium BSL-4 w Wuhan. Z różnych 
analiz naukowców na świecie 
wynika, że koronowirus posiada 
wzmocnione funkcje działania, 
dla wydajnego rozprzestrzenia-
nia się wśród populacji ludzkiej. 
Mówiąc prościej: koronowairus 
może być wymiennikiem inży-
nierii genetycznej DNA SARS. Co 
więcej technologia ta najpraw-
dopodobniej do Chin dostała 
się z Instytutu Naukowego z Pół-
nocnej Karoliny. Wiary w natural-
ne powstanie koronawirusa nie 
daje również Iran. 

Jednak naturalny?
Z drugiej zaś strony naj-

nowszym dowodem na to, że 
koronawirus nie uciekł z labo-
ratorium ani nie jest bronią bio-
logiczną, są badania naukowców 
opublikowane w czasopiśmie 
"Nature Medicine". Potwierdzają 
one teorię, że koronawirus SARS-
-CoV-2 ma naturalne pocho-
dzenie. Współautor pracy prof. 
Kristian Andersen, immunolog 
i mikrobiolog ze Scripps Rese-
arch, powiedział, że po analizie 
publicznie dostępnych danych 
dotyczących koronawirusa 
SARS-CoV-2 i koronawirusów 
pokrewnych, naukowcy z całą 
pewnością mogą stwierdzić, że 
koronawirus wywołujący CO-
VID-19 powstał naturalnie. Na-
ukowcy dokładnie przeanalizo-
wali struktury koronawirusa, ze 

szczególnym uwzględnieniem 
białek, które przyłączają się do 
komórek ludzkich i zwierzęcych 
oraz umożliwiają wnikanie koro-
nawirusa do środka komórek.

Światowy konflikt
Koronawirus stał się przy-

czyną eskalacji konfliktu na na 
linii Chiny - Stany Zjednoczone. 
Okazuje się, że gdy koronawi-
rus SARS-CoV-2 zaczął rozprze-
strzeniać się po świecie, chińska 
dyplomacja podjęła cały szereg 
działań, by zakwestionować co-
raz częstszy zwyczaj określania 
go nazwą "wirus z Wuhan". War-
to dodać, że rzecznik chińskiego 
MSZ Zhao Lijian zasugerował 12 
marca na swoim Twitterze, że "to 
amerykańska armia mogła spro-
wadzić wirus do Wuhan". Z kolei 
dziennikarka telewizji PBS Yami-
che Alcindor ujawniła, że w ku-
luarach Białego Domu korona-
wirus jest określany jako "Kung 
Flu".Teorie spiskowe pojawiały 
się również po stronie amery-
kańskiej.

Zeskanuj kod i czytaj więcej 
na www.30minut.pl 

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

Źródła i cytaty:
www.planeta.pl/

www.o2.pl/artykul/iran-szu-
ka-winnych-koronawirusa

m.cda.pl/
tvn24.pl/

polskatimes.pl/
www.medonet.pl/

www.polityka.pl/
biznes.gazetaprawna.pl/

www.onet.pl/
forsal.pl/

www.rmf24.pl/

sekund
Wałbrzych 
Złapany handlarz
Narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany, z których można było 
wykonać blisko 350 porcji handlowych tych środków psychotropo-
wych i odurzających, ujawnili i zabezpieczyli w czwartek w jednym z 
wałbrzyskich mieszkań policjanci zespołu operacyjno–rozpoznawcze-
go Komisariatu Policji II w Wałbrzychu. W trakcie dalszych czynności z 
zatrzymanym policjanci udowodnili 26-latkowi także handel amfeta-
miną. Wałbrzyszanin przyznał się do zarobkowego udzielania narkoty-
ków innym osobom.

Świdnica 
Przebudują zaułek 
Zaułek Świętokrzyski, bo o nim mowa, powstał w średniowieczu i był 
najkrótszą drogą łączącą świdnicki Rynek z kościołem Dominikanów. 
Jest to wysokie przejście pod kamienicą, sklepione krzyżowo, dzielone 
masywnymi gurtami odciążającymi, zakończonymi na ścianie niewiel-
ką konsolką z aplikowanym ornamentem. Teraz czas na remont. Pla-
nowany zakres robót obejmie m.in. remont elewacji bocznej budynku 
Rynek 23A i oficyny, sklepienia, czterech rozpór pomiędzy budynkami, 
a także wykonanie ażurowej bramy na przedłużeniu ściany szczytowej 
budynku ul. Świętokrzyska 2 oraz wykonanie oświetlenia przejścia. 



Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” liderem wśród 14 stref

Kolejne inwestycje w Wałbrzychu  
2500 nowych miejsc 

pracy oraz 770 mln 
złotych nakładów in-
westycyjnych zadekla-
rowali przedsiębiorcy 
w pierwszym kwartale 
2021 roku.  Wyniki 
te czynią Wałbrzyską 
Strefę liderem wśród 
polskich stref ekono-
micznych. Kolejne dwie 
inwestycje zostaną 
zrealizowane również 
w samym Wałbrzychu. 

- Pierwszy kwartał uczynił 
nas liderem wśród stref eko-
nomicznych, drugi zaś roz-
począł się od doskonałych 
informacji dla serca naszej 
strefy – Wałbrzycha - pod-
kreśla Artur Siennicki, 
prezes zarządu WSSE. - 
Niedawno Faurecia ogłosiła, 
że dzięki nowemu projektowi 
w fabryce znajdzie zatrud-
nienie 1000 dodatkowych 
pracowników. Toyota uru-
chomiła produkcję elektrycz-
nej przekładni do napędów 
hybrydowych oraz prowadzi 

rekrutację w celu zatrudnie-
nia 300 nowych osób. Tylko 
w kwietniu wydaliśmy trzy 
nowe decyzje o wsparciu dla 
projektów zrealizowanych w 
regionie wałbrzyskim, w tym 
dwa w samym Wałbrzychu – 
wymienia. 

W Czarnym Borze po-
wstaje zakład firmy Wolav, 
mikroprzedsiębiorstwa któ-
re zajmuje się produkcją 
systemów do oczyszczania 
powietrza. W Wałbrzychu 
natomiast na kolejne inwe-
stycje zdecydowały się dwa 
najdłużej działające w stre-
fie zakłady – Tristone Flo-
wtech oraz Joysonquin.  

- Jesteśmy dumni, że 
przedsiębiorcy, którzy dzia-
łając w strefie od początku jej 
istnienia wciąż się rozwijają, 
inwestują i zwiększają za-
trudnienie – podkreśla dr 
Paweł Kurtasz, wicepre-
zes wałbrzyskiej strefy. 

Największą inwestycją 
pierwszego kwartału jest 
projekt amerykańskiego 
koncernu Align Technology, 
który zainwestuje ponad 
pół miliarda złotych i za-
trudni blisko 2500 osób. To 
również największy projekt 
ostatniej dekady w Wałbrzy-
skiej Strefie pod względem 
deklarowanych nowych 
miejsc pracy. We wrocław-
skiej fabryce produkowane 
będą nakładki ortodontycz-
ne. Na inwestycje w pierw-

szym kwartale zdecydowa-
ły się również: firma Robert 
Bosch – producent elemen-
tów układu hamulcowego, 
Capchem Poland związany 
z branżą elektromobilności 
oraz GoGlobal24 zajmujący 
się usługami logistyczno-
-magazynowymi. 

- Efekty pracy całego ze-
społu w pierwszym kwartale 
są potwierdzeniem naszej 
skuteczności oraz atrakcyj-
ności oferty spółki. To najlep-
szy rezultat pod względem 
zatrudnienia oraz nakładów 
inwestycyjnych w rankingu 
krajowych spółek zarządza-
jących strefami ekonomicz-
nymi– podkreśla Artur 
Siennicki, prezes zarządu 
WSSE.   

– Wykazujemy również 
aktywność na polu inwesty-
cyjnym. Budowa sześciu hal 
przemysłowych na Dolnym 
Śląsku, Opolszczyźnie i w 
Wielkopolsce to największa 
inwestycja własna spółki w 
jej blisko 25-letniej historii 
– dodaje wiceprezes Kur-
tasz.   

Obecnie w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekono-
micznej „INVEST-PARK” pro-
wadzi działalność ponad 
250 przedsiębiorców, któ-
rzy zainwestowali 30 miliar-
dów złotych i zatrudniają 
około 65 tysięcy pracowni-
ków. W samym Wałbrzychu 
pracę w strefie znalazło po-
nad 7 tys. osób, w regionie 
wałbrzyskim stworzono po-
nad 13 tys. miejsc pracy.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Sekretariat: +48 74 664 91 64

tel. 74 664 91 52,
        74 664 91 54,
        74 664 91 79,

www.invest-park.com.pl

E-mail:
dol@invest-park.com.pl



Studio Espresso gościło w zabytkowej Pijalni Wód Mineralnych w Szczawnie-Zdroju

Z blogerką prowadzącą fanpage Karoli Zdaniem, a także autorką 
kolumny w Tygodniku 30 minut rozmawiał Paweł Szpur

z Karoliną Tomzą
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Oglądnij pełen wywiad
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Kiedy i dlaczego założyłaś 
fanpage Karoli Zdaniem?

Jako nastolatka byłam za-
chłyśnięta Wrocławiem, tam też 
wybrałam się na studia i myśla-
łam, że tam pokieruję swoim za-
wodowym i prywatnym życiem. 
Jednak parę lat spędzonych we 
Wrocławiu zweryfikowało moje 
upodobania. Wróciłam do Wał-
brzycha, wcześniej zakładając 
blog na potrzeby jednego z pro-
jektu, który miałam na studiach 
związanych z personal brandin-
giem między innymi. Tak właśnie 
powstała Karola. To był okres kie-
dy Wałbrzych raczkował i powoli 
stawiał swoje kroki w zmianach, 
które widzimy. Zmianach, dzięki 
którym szczycimy się Wałbrzy-
chem i jesteśmy dumni, mam 
nadzieję – z tego, że tutaj miesz-
kamy. Ja dumna byłam znacznie 
wcześniej i chciałam to pokazać 
szerszemu gronu odbiorców, że 
miasto jest świetnym miejscem 
do życia, do pracy, do zakłada-
nia rodziny, do wypoczynku. Tak 
naprawdę mamy bardzo blisko 
do większych miejscowości, te-
raz pociągiem czterdzieści parę 
minut. Jak ja jeździłam do Wroc-

ławia, to było niemal dwie godzi-
ny. 

Ja w pociągu uczyłem się na 
każde kolokwium (śmiech).

Tak, (śmiech) ja też w pocią-
gach się uczyłam, chociaż miesz-
kałam we Wrocławiu, to na week-
endy musiałam tutaj wracać. Dla 
mnie to był etap w życiu, który 
usystematyzował to, co mam w 
głowie. Dzięki temu jestem tutaj, 
dzięki temu mam bloga i mogę 
tą siłą pozytywnego myślenia 
pokazywać właśnie wam jak tu-
taj jest super, dlaczego warto tu-
taj zamieszkać, dlaczego warto 
spędzać weekendy, studiować 
czy zakładać rodzinę i pracować. 

O czym mogą przeczytać 
czytelnicy nie tylko na twoim 
blogu, ale również w Tygodni-
ku 30 minut?

Teraz mamy specyficzny 
okres, tak a'propos Tygodnika 30 
minut, bo od niedawna jestem 
na łamach gazety. Mamy akurat 
okres COVID-owy, po COVID-o-
wy, mamy nadzieję, że on już się 
skończy. Niegdyś przedstawia-
łam dużo informacji dotyczą-
cych lokalnej gastronomii, ręko-
dzielników. Dziś jest to trochę 
utrudnione. Wszystko możemy 

kupować przez internet na wy-
nos. Pokazywałam miejsca, które 
warto odwiedzić, bo uważam, 
że lokalny patriotyzm też opiera 
się między innymi na wspieraniu 
działalności, które mamy tutaj na 
miejscu. O czym jeszcze piszę? O 
wydarzeniach. Mam nadzieję, 
że jako osoba odpowiedzialna 
za sport i rekreację w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w 
Szczawnie-Zdroju będę mo-
gła przekazywać dosyć aktyw-
nie i jeszcze więcej informacji 
o wydarzeniach większych lub 
mniejszych, relacji z warsztatów 
czy zajęć sportowych na terenie 
Szczawna-Zdroju. 

Jak jest z interakcją z twoi-
mi czytelnikami? Z jakimi ko-
mentarzami spotykasz się naj-
częściej?  Są pozytywne? Czy 
również negatywne?

Większość moich fanów to są 
osoby, które zgadzają się z moją 
ideą. Są bardzo zbliżeni poglą-
dami do mnie. Oczywiście po-
jawiały się na początku opinie, 
a... to Karola to jest taka „słodko-
-pierdząca”, że ona tak w pozy-
tywnych barwach. "Czy ona coś 
bierze? Bo jak tak można tak coś 
na okrętkę pokazywać, wszyst-
ko w przejaskrawionych często 
barwach". Oczywiście jestem 
tak samo jak inni człowiekiem z 
problemami. Ostatnio ulało mi 

się na moim fanpage'u. Miałam 
malutki kryzys, ale wracam z 
pełną siłą. To pokazało, jak od-
działują na nas konkretne treści 
na moim przykładzie. Jeżeli po-
kazuję coś, co jest naprawdę po-
zytywne, naprawdę bardzo dużo 
się napiszę, nastaram, zrobię faj-
ne zdjęcie, jest ono w mniejszym 
stopniu odbierane niż te treści, 
w których ostatnio opowiada-
łam o problemach i negatywach. 
Wtedy miałam naprawdę bardzo 
dużo wyświetleń, bardzo dużo 
komentarzy i wiadomości. 

Czyli wzbudzasz empatię.
Jakoś tak, bo bardzo dużo lu-

dzi zgłosiło się albo z podobny-
mi problemami, albo chcących 
mi pomóc.

Dziękuję za rozmowę. 
W dalszej części wywiadu 

nasz gość opowiada o tym, jak 
regionalny patriotyzm stał się 
trendy. Karolina wspomina rów-
nież o tym, jak pisze o regionie 
wałbrzyskim, a także jak zmienił 
się jej pogląd i sposób pisania w 
związku z zostaniem mamą. A 
także co radzi tym, którzy chcą 
założyć swój fanpage z blogiem.

sekund
Świebodzice 
Czas na porządki 
Na piętnastego maja została zaplanowana akcja sprzątania Świe-
bodzic. Jej organizatorem jest Miasto Świebodzice, a partnerami: 
Miejski Dom Kultury, OSiR Świebodzice Spółka z o.o., ZGK Świe-
bodzice Spółka z o.o., ZWiK Świebodzice Spółka z o.o. Sprzątanie 
obejmie trzy rejony ze zbiórką o godzinie 11:00 w następujących 
lokalizacjach: Ciernie (pętla autobusowa), Pełcznica (pętla auto-
busowa), teren przy stadionie miejskim im. Ludwika Paluszaka ul. 
Sportowa 15. 

Mieroszów
Dramat rowerzysty
Na początku tygodnia doszło do groźnego zdarzenia na ulicy Wał-
brzyskiej w miejscowości Kowalowa tuż przed Mieroszowem. Oka-
zało się, że rowerzysta został potrącony przez samochód osobowy. 
Jednak z ustaleń policji okazało się, że to 85-latek doprowadził do 
zdarzenia, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi. 85-let-
niemu rowerzyście na szczęście nic poważniejszego się nie stało. 
Mundurowi postanowili, że rowerzysta senior zostanie ukarany 
mandatem w wysokości 500 złotych. 

Świdnica 
Ile odpadów 
W opracowaniu „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalny-
mi na terenie Gminy Miasto Świdnica w 2020 roku” wskazano ja-
kie i ile śmieci produkują mieszkańcy. Okazuje się, że w 2020 roku 
z nieruchomości znajdujących się na terenie Świdnicy odebrano 
około 24 649 ton odpadów. W tej wartości znajdowało się około 
13 852 ton śmieci niesegregowanych oraz 1880 ton odpadów z 
tworzyw sztucznych, a także 1356 ton odpadów papierowych. Po-
nadto odebrano 1208 ton odpadów szklanych i ponad 3376 ton 
odpadów ulegających biodegradacji, a także blisko 1171 ton od-
padów wielkogabarytowych. 
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Czas rozpocząć Czas rozpocząć 
akcję „Czarni” akcję „Czarni” 
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Oliwia   
Nazwisko: Łuszyńska 
Data urodzenia: 21 maja 2001 roku 
Pseudonim sportowy: Oli
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
(siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim zdaniem największym sukcesem był tego-
roczny sezon w barwach Chełmca Wodociągów, w 
którym zajęliśmy 2. miejsce w naszej grupie, a w re-
zultacie włączyliśmy się do walki o awans do I ligi. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim idolem sportowym jest Micah Christenson, który występuje w reprezenta-
cji Stanów Zjednoczonych. Odkąd zaczęłam grać na pozycji rozgrywającej, czyli 
młodziczek, obserwuję jego karerię, a także oglądam filmy z jego udziałem na Yo-
uTube. Podglądam jego zagrania i staram się na nim wzorować. Jako ciekawostkę 
podam, że przez wiele lat trzymałam jego zdjęcie w portfelu na szczęście, a nawet 
miałam swój pokój wyklejony jego zdjęciami oraz plakatami. Drugim moim ido-
lem jest Benjamin Toniutti, który gra w ZAKS-ie Kędzierzyn-Koźle i reprezentacji 
Francji. Dlatego że pomimo niskiego wzrostu i niezbyt dobrych parametrów fi-
zycznych potrafi grać na najwyższym poziomie, więc dla mnie jest dużą motywa-
cją. 
Dlaczego siatkówka?
 moim przypadku przygoda z siatkówką zaczęła się dość niespodziewanie, gdyż 
moja rodzina ma koszykarskie korzenie, więc jestem wyjątkiem od reguły. Po-
czątkowo próbowałam różnych sportów: pływania, tańca i jazdy konnej, ale przy 
żadnej z dyscyplin nie zostałam na dłużej. Pewnego dnia rodzice zabrali mnie na 
trening siatkówki w MKS-ie Świdnica. Spodobało mi się, zostałam przy siatkówce 
i tak już prawie 10 lat uprawiam tę piękną dyscyplinę sportu. Mogę śmiało powie-
dzieć, że jest to zdecydowanie moja miłość. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moją ambicją jest granie w najwyższych ligach. To cel długoterminowy. Jeśli cho-
dzi o krótkoterminowe cele, to praca nad sobą i awans w najbliższym sezonie z 
Chełmcem do I ligi. Osobiście zaś chcę pracować nad sobą i z każdym treningiem, 
z każdym dniem poprawiać jakieś aspekty gry w siatkówkę. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Po co powiększać
Ekstraklasę?!
Sezon ligowy zbliża się do koń-
ca, w Ekstraklasie pozostały do 
rozegrania tylko dwie kolejki, 
mistrzostwo zapewniła sobie 
już Legia. Ciekawie zapowiada 
się jeszcze walka o ostatnie 
miejsce w Europejskich Pu-
charach a i kwestia jedynego 
w tym sezonie spadkowicza 
nie jest oczywista. Z ligi spada 
tylko jedna drużyna a awansu-
ją trzy bo od nowego sezonu 
nasza kochana Ekstraklasa bę-
dzie liczyć osiemnaście zespo-
łów. Czy pomysł powiększenia 
ligi jest dobry? Ja uważam, że 
nie! „Żonglowanie” składem 
ligi i systemami rozgrywek z 
założenia ma na celu znalezie-
nie optymalnego rozwiązania 
aby poziom ligi się podnosił i 
była ona możliwie najatrakcyj-
niejsza. Jednakże ja uważam 
to za przysłowiowe mieszanie 
łyżeczką w szklance herbaty, 
od czego słodsza ona się nie 
stanie. W wielu krajach próbo-
wano już różnych systemów, 
grup mistrzowskich i spadko-
wych, play off’ów i in. i nigdzie 
nie wpłynęło to na znaczący 
wzrost poziomu danej ligi i 
lepszą postawę drużyn na 
arenie europejskiej. Wszędzie 
ostatecznie wracano do tra-
dycyjnego systemu ligowego. 
Nie wiem więc dlaczego w 
Polsce powielano drogę, która 
nigdzie indziej się nie spraw-
dziła. Całe szczęście, że wyco-
fano się z - jak to nazywał Mi-
chał Probierz - Pucharu Maja, 
czyli dodatkowej rundy przy 
podziale na grupę mistrzowską 
i spadkową ale nie rozumiem 
decyzji o powiększeniu ligi. 
My nie mamy aż tylu klubów 
na odpowiednim poziomie. 
Spójrzmy tylko na obecny se-
zon - gdzie są dwie z trzech 
drużyn, które awansowały rok 
temu? Na samym dnie ekstra-
klasowej tabeli. Powiększenie 
ligi doprowadzi wbrew zapew-
nieniom pomysłodawców do 
spadku poziomu rozgrywek, a 
nie jego podniesienia. Również 
inne argumenty, bez związku 
ze sportem a często wymienia-
ne, tego nie uzasadniają. To się 
po prostu nie broni. Tak jak po-
wiedziałem wcześniej - samo 
mieszanie nic tu nie da. Naj-
pierw trzeba zadbać o rozwój 
sportowy i organizacyjny (a 
ten drugi znacznie wyprzedza 
pierwszy) samych klubów, tak-
że tych z niższych lig i dopiero 
potem myśleć o ewentualnym 
powiększeniu Ekstraklasy.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Półfinał I ligi pomiędzy Górnikiem Trans.eu oraz WKK Wrocław przejdzie do historii tych rozgrywek. Na szczęście dla nas 
historii z happy endem, gdyż mimo wzlotów i upadków to biało-niebiescy wyszli z derbowej rywalizacji zwycięsko. W tym 
wypadku za słowem „zwycięsko” kryje się awans do ostatniej odsłony zmagań o Ekstraklasę, o którą powalczymy z Grupą 
Sierleccy-Czarnymi Słupsk. 

Czas rozpocząć akcję „Czarni” 

Trwa piękny sen pod-
opiecznych trenera Łukasza 
Grudniewskiego, którzy po-
konali kolejną przeszkodę 
na drodze po upragniony 
awans do Ekstraklasy. Nie da 
się ukryć, iż biało-niebiescy 
wystawili swych kibiców na 
sporą próbę, gdyż po dwóch 

spotkaniach w Wałbrzychu i 
rewanżach w stolicy Dolnego 
Śląska mieliśmy remis 2:2, a 
zatem o wszystkim miał za-
decydować piąty pojedynek 
pod Chełmcem. Pojedynek, 
który ze względu na zbliżają-
cy turniej kwalifikacyjny do 
Mistrzostw Europy siatkarek 

(piszemy w osobnym tekście), 
odbył się w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów. 

Mimo braku kibiców, którzy 
obserwowali środową potycz-
kę zza okien, „wałbrzyski ko-
cioł” okazał się mało gościnny 
dla Piotra Niedźwiedzkiego i 
spółki. Przyjezdni prowadzili 
jedynie przez pierwsze 150 
sekund, kiedy to do remisu 
5:5 celną „trójką” doprowa-
dził jeden z bohaterów me-
czu – Damian Durski. Potem 
potyczka toczyła się pod 
znakiem wyraźnej dominacji 
chłopców Grudniewskiego, 
którzy szybko wyleczyli przy-
jezdnych z marzeń o awansie 
do finału ligi. Na półmetku ry-
walizacji było 50:37 dla Gór-
ników, a po zmianie stron nasi 
nie zwalniali tempa powięk-
szając przewagę, która w naj-
lepszym momencie wynosiła 
23 „oczka” (74:41 w 31 mi-
nucie). Ostatecznie spotkanie 
zakończyło się wysokim, ale 
całkowicie zasłużonym trium-
fem Bartłomieja Ratajczaka i 
spółki 89:70. 

Niestety, czasu na odpoczy-
nek wałbrzyszanie mają bar-
dzo niewiele, gdyż już dzisiaj 

wyjeżdżają do Słupska, aby w 
najbliższą sobotę i niedzielę 
rozpocząć finałową rozgryw-
kę z Czarnymi. Dwa pierwsze 
mecze odbędą się na tere-
nie rywala, po czym walka o 
awans przeniesie się do Aqua-
-Zdroju. Trzymamy zatem 
kciuki za biało-niebieskich i 
oczywiście nie mielibyśmy nic 
przeciw, aby w kolejny week-
end nasi postawili kropkę nad 
„i” powracając po 14 latach 
przerwy na najwyższy szcze-
bel rozgrywkowy w kraju. 

Pófinał I ligi koszykarzy
Górnik Trans.eu Wałbrzych 

– WKK Wrocław 89:70 (28:20, 
22:17, 19:14, 20:19) (stan ry-
walizacji 3:2; awans do rundy 
finałowej – Górnik Trans.eu 
Wałbrzych)

Górnik Trans.eu: Zywert 23 
(3x3), Bojanowski 13, Dur-
ski 12 (2), Jakóbczyk 12 (2), 
Ochońko 8 (2), Cechniak 8, 
Malesa 8, Koperski 3 (1), Wró-
bel 2, Ratajczak, Niziński, Ma-
karczuk. Trener: Łukasz Grud-
niewski.   

Bartłomiej Nowak

Chełmiec odkrywa karty 
Choć do inauguracji nowego sezonu II ligi siatkarek pozostało około pięciu miesięcy, to skład 

Chełmca Wodociągów jest niemal skompletowany. Rewolucji nie będzie, bo trudno „mieszać” 
w drużynie, która rewelacyjnie radziła sobie na siatkarskich parkietach. W oczekiwaniu na li-
gowe emocje z udziałem zespołu Marka Olczyka zapraszamy do oglądania turnieju kwalifika-
cyjnego do Mistrzostw Europy kobiet U-16, który dzisiaj rozpoczyna się w Aqua-Zdroju. 

Za nami pierwsze dni 
maja, a działacze Chełm-
ca Wodociągów praktycz-
nie skompletowali skład 
drużyny na kolejny sezon 
zmagań o czołowe miejsca 
w II lidze. Jak wspomnieli-
śmy, większych zmian nie 
będzie – klub finalizuje 
rozmowy w sprawie prze-
dłużenia dotychczasowych 
umów, a także negocjuje 
dwa nowe kontrakty. Jak 
poinformował Mariusz 
Gawlik, sekretarz Zarządu, 
chodzi o rozgrywającą oraz 
wzmocnienie na przyjęciu. 
- Ponadto szukamy środko-
wej, ponieważ chcemy, aby 
trener Olczyk dysponowa-
łem składem 12, 14-osobo-
wym. Tak, aby miał wybór 
w przypadku ewentual-
nych kontuzji - powiedział 
przedstawiciel Chełmca 
Wodociągów. 

Po minionym, świetnym 
sezonie apetyty nie male-
ją, a co w pełni zrozumiałe, 
rosną. Jak przyznał Gawlik, 
w kolejnym roku wałbrzy-
szanki chcą co najmniej 
powtórzyć dotychczasowy 
wynik, a jeśli się uda, to 
powalczyć o coś więcej, w 
czym między innymi mają 
dopomóc nowe zawodczni-
ki. - Pracujemy również nad 
tym, aby nie tylko sporto-
wo, ale i organizaczyjnie 
włączyć się do walki o I 
ligę. Atmosfera w drużynie 
jest bardzo dobra, co moż-
na tłumaczyć doskonałymi 
wynikami oraz pracą tre-
nerów. I mam tu na myśli 
nie tylko drużynę seniorek, 
ale również i utalentowaną 
młodzież, która harmonij-
nie się rozwija i ma szanse 
powoli wchodzić do pierw-

szego zespołu - zakończył 
pan Mariusz. 

Biało-Czerwoni wybie-
rają Wałbrzych 

Uważni czytelnicy za-
pewne zauważą, iż regu-
larnie korzystamy z po-
wyższego śródtytułu, ale 
prawda jest taka, iż po-
szczególne reprezentacje 
naszego kraju często wy-
bierają obiekt Aqua-Zdroju 
na centrum swych przygo-
towań. Nie inaczej jest w 
przypadku turnieju kwali-
fikacyjnego do Mistrzostw 
Europy kobiet U-16, który 
przez trzy dni toczyć się 
będzie w hali przy ulicy Ra-
tuszowej. Na starcie kwali-
fikacji staną cztery zespoły: 
Polska, Litwa, Holandia oraz 
Francja, a awans do czem-
pionatu wywalczy zwycięz-
ca weekendowych zmagań 

oraz druga najlepsza ekipa 
spośród wszystkich pię-
ciu grup. Co prawda kibice 
wciąż nie mogą obejrzeć 
ciekawie zapowiadających 
się spotkań z trybun Aqua-
-Zdroju, ale transmisję 
z turnieju przeprowadzi 
stacja Polsat Sport. Warto 
również wspomnieć o wał-
brzyskim akcencie zawo-
dów. Menadżerem Polek 
jest bowiem Adam Nowik, 
były znakomity siatkarz, 
reprezentant kraju, który w 
latach 90 przez cztery se-
zony bronił barw Chełmca 
Wałbrzych. 

Harmonogram turnieju
Piątek – 7 maja:
godz. 16: Polska – Litwa
godz. 19: Holandia – Fran-
cja

Sobota – 8 maja:
godz. 16: Polska – Francja
godz. 19: Litwa – Holandia

Niedziela – 9 maja:
godz. 13: Francja – Litwa
godz. 16: Polska – Holandia  

fot. archiwum   
Bartłomiej Nowak 
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Fotorelacja Bartłomieja Nowaka

Górnicy w finale I ligi!
Mamy to! 

więcej zdjęć
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Przełamanie Zagłębia
Po dwóch wysokich porażkach, kibice wałbrzyskiego Zagłębia zastanawiali się jak będzie wyglądał mecz z zawsze groź-

nym Górnikiem Gorce. Tym bardziej, że pierwszego gola, gospodarze zdobyli już w 40 sekundzie spotkania.
Na wyrównanie czeka-

liśmy 20 kolejnych minut. 
Tym razem ładnym strza-

łem z 16 metra popisał 
się Jakub Fijałkowski. W 
odpowiedzi gospodarze 

próbowali zaatakować, ale 
brakowało w ich akcjach 
precyzji. Groźne sytuacje 

w stosunkowo łatwy spo-
sób kasowała defensywa 
Zagłębia.

Po zmianie stron spot-
kanie było wyrównane. 
Żadnej z drużyn nie udało 
się zapewnić sobie prze-
wagi, która udałoby się za-
mienić na bramki. Z każdą 
kolejną minutą gry zbliża-
liśmy się do końca meczu 
i podziału punktów. Kiedy 
wszyscy się już z tą myślą 
pogodzili, przytomnością 
umysłu popisał się Krzysz-
tof Prus. Pomocnik wał-
brzyskiej drużyny umieścił 
piłkę w bramce w najmniej 
oczekiwanym momencie. 
Dało to jednak gościom 
komplet punktów.

Po meczu otrzymaliśmy 
dodatkowo oficjalne po-
twierdzenie od byłego już 
szkoleniowca pierwszej 
drużyny Łukasza Wojcie-
chowskiego o rezygnacji 
z pełnionej dotychczas 
funkcji.

„Informuje, że do 
czerwca moje obowiązki 
w drużynie seniorów prze-
jął Jarek Borcoń. Później  
trenerem ma zostać Euge-
niusz Piechocki. Ja się sku-
piam na drużynie seniorek 
w IV lidze kobiet i druży-
nie młodzika.”

Górnik Gorce – Zagłę-
bie Wałbrzych 1:2 (1:1)

1:0 – 1’ Rafał Krawczyń-
ski

1:1 – 19’ Jakub Fijał-
kowski

1:2 – 82’ Krzysztof Prus

JZ

-Mecz z Armią to była dobra 
lekcja futbolu i mocne wyzwa-
nie na początek sezonu. Mimo 

że wynik o tym nie mówi, mecz 
w pierwszej połowie był do-
syć zacięty. Nie wykorzysta-

liśmy kilku wizyt w redzone, 
co przełożyło się niestety na 
tablice wyników. Armia to jed-

nak zdecydowanie pierwszoli-
gowa drużyna i traktujemy to 
jako dobra lekcje – mówił dla 
Halftime,oficjalnego patrona 
rozgrywek, prezes Miners, Pa-
weł Sołtysiak. 

Poznaniacy wygrali, ale przy 
okazji podrażnili ambicje dum-
nych Górników.

-Atmosfera w drużynie jest 
dobra, zawodnicy są sporto-
wo podrażnieni pierwszym 
meczem wierzę, że powalczą 
o zwycięstwo – mówi prezes 
klubu.

Miners do Łazisk Górnych 
na mecz z Młotami udali się 
bardzo dobrze przygotowani 
taktycznie. Sztab szkoleniowy 
wałbrzyskiej drużyny wcześnie 
rozpracował rywali.

-Hammers w ofensywie 
opierają swoja grę o solidnego 
rozgrywającego i skutecznych 
skrzydłowych. Mamy jednak 
dobry defense, ale i nasz atak 
jest różnorodny.  Umiemy grać 
technicznie, a kiedy trzeba i 

również fizyczny futbol - doda-
je Paweł Sołtysiak.

Słowa prezesa okazały się 
prorocze. Doskonała gra Mi-
ners w ataku i solidna obrona 
dała wałbrzyszanom i komplet 
punktów. Świetny mecz roze-
grał Jakub Zieliński, którego 
wybrano MVP zawodów. Zwy-
cięstwo sprawiło jednak, że 
zespół prowadzony przez roz-
grywającego rodem z Krajów 
Beneluksu, już dzisiaj myśli o 
kolejnym meczu w Rzeszowie.

-Po drugim meczu plasuje-
my się na 4 miejscu w tabeli 2 
ligi, ale już 22 maja zagramy na 
wyjeździe z Rzeszów Rockets i 
zawalczymy o jeszcze wyższą 
pozycję – zapowiadają Minersi

1 mecz – 25 kwietnia
Miners Wałbrzych – Armia 

Poznań  6:36

2 mecz – 3 maja
Hammers Łaziska Górne – 

Miners Wałbrzych 10:27 

JZ

Po pierwszej połowie nic 
nie wskazywało, że zwycię-
stwo będzie tak okazałe. Go-
spodarze po 45 minutach 
gry prowadzili 4:1, a ich gra 
sugerowała, że kolejne gole 
są tylko kwestią czasu, to jed-
nak wynik końcowy zaskoczył 
wszystkich. Dobrą skutecz-
nością popisał się Filip Brze-
ziński, który w ciągu kilku 
minut podwoił swój dorobek, 

zaliczając jednocześnie kilka 
nietuzinkowych zagrań.

Zespół rezerw na własnym 
boisku zmierzył się z zawsze 
groźną Nysą Kłaczyną. Mi-
neralni zaczęli od mocnego 
uderzenia. Szybkie dwa ciosy 
Bartłomieja Kulika pozwoliły 
poczuć się pewnie w rywali-
zacji ambitnym zespołem z 
Kłaczyny, który nieoczekiwa-

nie w drugich 45 minutach 
doprowadził do remisu.

MKS Szczawno Zdrój – 
Orzeł Witoszów 11:1 (4:1)

Tobiasz x2, Czechura x2, 
Brzeziński x4, Choiński x2, 
Maliszewski – Furmankiewicz

MKS II Szczawno Zdrój – 
Nysa Kłaczyna 2:2 (2:0)

Kulik x2 – Kopczyński, Li-
piński

JZ

W drodze na szczyt

Mineralni na czwórkę

Mecz z Armią Poznań pokazał, że potyczki z najlepszymi drużynami w lidze są dla Miners 
sporym wyzwaniem. Zespół z Wielkopolski w pierwszej kolejce zwyciężył w Wałbrzychu 
pewnie, ale pomimo wysokiego wyniku, były fragmenty, w których gospodarze pokazali, że 
grać w futbol potrafią.

MKS Szczawno Zdrój bez większych problemów pokonał Orła Witoszów aplikując rywalowi aż 
11 bramek. Punkt dołożyły rezerwy i dzień meczowy w uzdrowisku zaliczony na czwórkę z plusem.

fot. Bartek Nowakfot. Bartek Nowak sportowy-walbrzych.com.plsportowy-walbrzych.com.pl
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Przed meczem trener Mine-
ralnych był pełen respektu do 
rywala.

- Na pewno faworytem 
tego meczu jest Górnik Wał-
brzych, który nie stracił jesz-

cze w lidze żadnego punktu i 
w szczególności u siebie gra 
bardzo skutecznie. Szanuje-
my przeciwnika, ale znamy 
też swój potencjał. Mamy po-
mysł na ten mecz i na pewno 

zrobimy wszystko, żeby spra-
wić niespodziankę. Nie muszę 
specjalnie mobilizować swo-
ich zawodników na ten mecz, 
wszyscy już czekamy na to 
spotkanie… - mówił Rafał Si-
czek.

Goście starali się spełnić 
przedmeczowe zapowiedzi, 
ale jak się okazało, dotrzy-
manie obietnicy stało się 
wyjątkowo trudne. Kluczem 
do sukcesu było opanowanie 
środkowej strefy boiska. Pił-
karze Górnika szybko narzucili 
swój rytm gry, co przyniosło 
skutek już w 14 minucie. Po 
kolejnych 10 minutach Da-
mian Chajewski cieszył się z 

drugiego trafienia. Przed prze-
rwą gospodarze nie potrafili 
już pokonać Marcina Malczew-
skiego.

Po zmianie stron nie cze-
kali jednak długo. Swojego 
debiutanckiego gola dla Gór-
nika zdobył zaledwie 16-letni 
Oskar Nowak. Po godzinie gry 
było już 4:0 dla biało-niebie-
skich. Tuż przed końcem ry-
walizacji, dzieła zniszczenia 
dokonał nie kto inny jak domi-
nator Chajewski.

Górnik Wałbrzych – MKS 
Szczawno Zdrój 5:0 (2:0)

1:0 – 14’ Damian Chajewski
2:0 – 24’ Damian Chajewski
3:0 – 47’ Oskar Nowak
4:0 – 60’ Damian Chajewski
5:0 – 86’ Damian Chajewski

JZ

Trzeba przybić piątkę
Jakże piękne oblicze spor-
towej rywalizacji obser-
wujemy w pojedynku po-
między Górnikiem i WKK. 
Dwa jednostronne, choć 
z odmiennym skutkiem, 
spotkania w Wałbrzychu i 
dwa genialne thrillery we 
Wrocławiu, sprawiły, że 
zagramy raz jeszcze. Kto 
przybije piątkę?
W sobotnim pojedynku 
dreszczowiec przyniósł 
wiele radości wałbrzyskim 
kibicom. Wyborne spotka-
nie zagrał tego dnia Jan Ma-
lesa, ale też dużo ważnych 
punktów rzucił Ochońko 
czy Jakóbczyk. Trener Łu-
kasz Grudniewski po zwy-
cięskim meczu mógł po-
wiedzieć, że jeszcze tylko 
jeden mały krok i gra w eli-
cie będzie na wyciągnięcie 
ręki. 2 maja role się jednak 
odwróciły. Po kapitalnej 
pierwszej połowie, przy-
szedł kryzys po przerwie. 
Wrocławianie odrobili stra-
ty i zaczęli przeć do przodu. 
Swoje zrobił Koelner. Nie-
malże bezbłędny był Sitnik. 
Skończyło się wygraną i 
wizją piątego spotkania w 
Wałbrzychu. 

Teraz czeka nas pojedynek 
o wszystko. Jeden mecz. 
Śmiało można powiedzieć, 
że wszystko zaczyna się 
od nowa, bo przecież to co 
było już dzisiaj się nie li-
czy!! Liczy się tylko najbliż-
szy mecz. To że ważny, 
świadczy o nim duże zain-
teresowanie. Kibice pytali 
nawet o możliwość wysta-
wienia telebimu. Dodat-
kowo rozstrzygnięcie na-
stąpi w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów! Wałbrzyskich!! 
Oznacza to, że... 

No właśnie przeczytacie to 
już jak będziemy znali wy-
nik i wtedy będziemy mogli 
sobie dopowiedzieć WAŁ-
BRZYSKICH MISTRZÓW, 
chyba że przegraliśmy i 
teraz liżemy rany, zasta-
nawiając się co przyniesie 
jutro.  

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Dominator Chajewski
Kolejne zwycięstwo podopiecznych trenera Marcina Domagały stało się faktem. Pomimo 

doskonałej gry MKSu Szczawno Zdrój, gospodarze byli tego dnia nie do zatrzymania.

Zaiskrzyło na Szczycie
To był taki mecz, na który kibice czekają długimi miesiącami. Szczyt w bieżącym sezonie 

ma też dar tworzenia widowiska, o którym nie sposób zapomnieć. Tak było w meczu z Miero-
szowem. Tak też było w pojedynku z Iskrą.

Pierwszego gola w me-
czu zdobyli goście, którym 
udała się ta sztuka już w 7 
minucie. Później, pomimo 
starań z obu stron, bramka 
padła dopiero pod koniec 
pierwszej części spotka-
nia. Nieoczekiwanie dla 
wszystkich piłka ponow-
nie wylądowała w siatce 
gospodarzy.

Po krótkim odpoczynku 
sygnał do ataku dla Szczy-
tu dał Jarosław Grzesiak. 

Po bramce kontaktowej 
podopieczni Rafała Lipiń-
skiego próbowali szybko 
doprowadzić do wyrów-
nania. Ich odważna gra 
została jednak ukarana 
kolejnym trafieniem Ra-
dosława Łatki. Później do-
czekaliśmy się kilku sza-
leńczych minut. Najpierw 
drugiego gola zdobywają 
gospodarze, by po zale-
dwie 120 sekundach ich 
bramkarz musiał raz jesz-
cze wyciągać piłkę z siat-
ki. Szczyt zaatakował i po-

nownie goście umieścili 
piłkę w bramce. Rozmiary 
porażki zmniejszył jeszcze 
Lipiński i mecz dobiegł 
końca.

Pozostałe drużyny z 
naszego regionu zdobyły 
tego dnia punkty. Komplet 
przypadł rezerwom MKSu, 
jeden zasilił ekipę z Mie-
roszowa.

Wyniki Wałbrzyskiej 
Serie B

15 kolejka (1 maja)

Szczyt Boguszów – Iskra 
Witków Śląski 3:5 (0:2)

Płomień Dobromierz – 
MKS II Szczawno Zdrój 2:4 
(1:2)

Sparta Przełom Pastu-
chów – KP MCK Mieroszów 
2:2 (0:1)

16 kolejka (3 maja)
Sokół Kostrza – KP MCK 

Mieroszów 2:6 (1:5)
MKS II Szczawno Zdrój – 

Nysa Kłaczyna 2:2 (2:0)
Iskra Witków Śląski – 

Sparta Prełom Pastuchów 
12:1 (6:0)

Tęcza Bolesławice – 
Szczyt Boguszów 1:5 (1:2)

JZ

Goście szybkim kreowaniem 
akcji zaskoczyli wałbrzyszan, 
którzy mieli spore problemy 
z powstrzymywaniem dyna-
micznych ataków Mendesa. 
Brazylijczyk prezentował się na 
tyle dobrze, że momentami wy-
dawało się, iż sam zdoła poko-
nać Rafała Koszyka. Pierwszym 
okazał się jednak Mateusz 
Kaźmierczak, który wykończył 

świetne podanie z głębi pola. 
Później jeszcze gościom udało 
się precyzyjnie rozegrać kilka 
stałych fragmentów gry. Ich 
efektem były kolejne trafienia.

Skuteczności zabrakło za 
to gospodarzom, którzy kil-
kukrotnie próbowali umieścić 
piłkę w bramce Włókniarza. 
Na szczęście dla Gladiatorów 

świetnie tego dnia dyspono-
wany był Rafał Steciuk.

- Pierwszą bramkę stracili-
śmy po prostopadłym poda-
niu ze środka boiska do na-
pastnika gości, który umieścił 
piłkę w siatce. Trzy kolejne 
bramki straciliśmy po stałych 
fragmentach gry, w tym jedną 
samobójczą Jacka Hertmano-
wicza. W drużynie gości dobry 
występ zanotował bramkarz, 
który w kilku sytuacjach ura-
tował swój zespół przed stratą 
bramki, dzięki czemu nie po-
zwolił na złapanie kontaktu na-
szej drużynie. Mecz zasłużenie 
wygrali zawodnicy z Głuszycy 
pomimo, że mieli do dyspo-
zycji gołą jedenastkę. Szybko 
trzeba otrząsnąć się po poraż-
ce i jechać w poniedziałek 3.05 
na godzinę 11 do Mokrzeszowa 
po 3 pkt z drużyną Zielonych 

którzy przegrali dwa pierwsze 
mecze rundy rewanżowej – 
ocenili mecz przedstawiciele 
klubu z Wałbrzycha.

Ostatecznie w poniedział-
kowych potyczkach, zarów-
no Włókniarz, jak i Podgórze 
odnieśli zwycięstwa. Patrick 
ponownie wpakował piłkę do 
bramki. Wałbrzyszanie kom-
plet punktów zapewnili sobie 
dopiero w końcówce spotka-
nia.

01.05| Podgórze Wałbrzych 
– Włókniarz Głuszyca 0:4 (0:2)

03.05| Włókniarz Głuszyca 
– Zieloni Mrowiny 5:0 (3:0)

03.05| Zieloni Mokrzeszów 
– Podgórze Wałbrzych 2:3 
(2:0) 

JZ

Samba wśród Gladiatorów
Jeszcze jesienią zdecydowanym faworytem tego pojedynku byłaby drużyna Podgórza. Dobrze przepracowana przerwa 

zimowa rywali wałbrzyskiej drużyny zmieniła układ sił, co było widoczne na boisku.
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PODIUM W KAŻDEJ KATEGORII
Stare Bogaczowice - 01 maja 2021

W minioną sobotę 01.05.2021 roku odbył się pierwszy wyścig szóstej edycji Ligi MTB XC 
Aglomeracji Wałbrzyskiej - 2021. Najważniejszą informacją jest fakt, że do wyścigu zgłosi-
ła się rekordowa liczba 285 zawodniczek i zawodników!

Występujący zawodnicy 
byli w wieku od 2 do 16 lat. 
Warto wspomnieć, że pod-
czas wyścigu zawodnicy star-
szych kategorii zmagali się z 
dość trudną trasą o dystansie 
prawie trzech kilometrów. 
Mimo wszystko nie brakowa-
ło uśmiechu i zdrowej spor-
towej rywalizacji kolarskiej. 
Zawody otworzył honorowy 
patron Ligi, lider Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, Prezydent Mia-
sta Wałbrzycha dr Roman Sze-
łemej. Warto również zazna-
czyć, że gościem zawodów był 

Prezes Dolnośląskiego Związ-
ku Kolarskiego Pan Rafał Jur-
kowlaniec. Nad przebiegiem 
zawodów czuwał również 
gospodarz Gminy Stare Boga-
czowice - Wójt Mirosław Lech 
oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej - Pani Radosława 
Stramel-Świteńka. Wyścigi 
rowerowe w poszczególnych 
kategoriach wiekowych roz-
grywane były w malowniczej 
scenerii miejscowego zalewu. 
Wszyscy uczestnicy zawodów 
otrzymali pakiety startowe z 
drobnymi upominkami, me-

dale oraz certyfikaty uczest-
nictwa. W tym roku posiłki i 
napoje serwowała miejscowa 
restauracja „Soczyste Pie-
czyste”. Organizatorzy VI-tej 
edycji ligi bardzo dziękują 
za pomoc i wsparcie gospo-
darzom gminy, personelowi 
Gminnego Centrum Biblio-
teczno-Kulturalnego i Szkoły 
Podstawowej w Starych Bo-
gaczowicach oraz restauracji 
„Soczyste Pieczyste”. Organi-
zatorzy gratulują wszystkim 
zawodnikom wspaniałej spor-
towej rywalizacji.

Następny wyścig już w na-
stępną sobotę 08.05.2021 
roku w Wałbrzychu przy ulicy 
Ratuszowej.

MR/PAS 
Foto: MR/liga XC MTB

Organizatorzy proszą o 
wcześniejszą rejestrację 
przez stronę interentową 
zawodów gdyż liczba star-
tujących jest ograniczona. 
https://biurozawodow.eu/
zgloszenia

Skrzaciątka Dziewczęta (2013r. - 2014r.)
1 TCHOROWSKA Katarzyna KLUB KOLARSTWA NEXELO 
WAŁBRZYCH 
2 FRANKOWSKA Julita SZKÓŁKA KOLARSKA RADWANICE
3 ZASĘPA Natalia KTK KALISZ 
Skrzaciątka Chłopcy (2013r. - 2014r.)
1 29 BĄK Tymoteusz BRYKSJUSZ GOSCIĘCIN 
2 50 WĄDOŁOWSKI Iwo NIESTOWARZYSZONY 
3 25 BAGROWSKI Stanisław AKADEMIA KOLARSKA MITU-
TOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW

Krasnale Chłopcy (2015r. - 2016r.)
1 87 LEŚNIEWSKI Krzysztof GMINNY LUDOWY KLUB 
SPORTOWY W JAWORZY...
2 88 DRAHAN Aleksander KLUB KOLARSTWA NEXELO 
WAŁBRZYCH 
3 86 JAŹWICKI Franek 

Krasnale Dziewczęta (2015r. - 2016r.)
1 LASKOWSKA Hanna GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KO-
LARSKI VICT... 
2 SANIUTA Maria SANIUTA TEAM 
Krasnoludki Chłopcy (2017r. - 2019r.)
1 GŁADYSZ Aron ROZRYWKOLAND 
2 CICHOŃ Dominik BOBO ATHLETE 
3 PYDYCH Miłosz GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLAR-
SKI VICT... 

Krasnoludki Dziewczęta (2017r. - 2019r.)
1 SZLENDAK Karina NIESTOWARZYSZONY 
2 KURPIEWSKA Olga NIESTOWARZYSZONA 
Skrzaty Chłopcy (2011r. - 2012r.)
1 PROKOPSKI Rafał MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROC-
ŁAW 
2 KURPIEWSKI Ryszard MITUTOYO AZS WRATISLAVIA 
WROCŁAW 
3 SZYMAŃSKI Adam WKK 0

Skrzaty Dziewczęta (2011r. - 2012r.)
1 77 KALECIŃSKA Olga MITUTOYO AZS WRATISLAVIA 
WROCŁAW 
2 76 DRAHAN Hanna KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁ-
BRZYCH 
3 81 MACIEJEWSKA Dominika SK JERZMANOWA 
Żak (2009r. - 2010r.)
1 STRUZIK Michał WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 
2 DROZDOWSKI Adam SK MKS POLKOWICE 
3  OKARMUS Oliwier GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY 
W JAWORZY...

Młodzik (2007r. - 2008r.)
1 STRUZIK Aleksander WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 
2 NOCULAK Rafał UKS SPORT BRALIN 
3 BEREŹNICKI Kosma KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA

Młodziczka (2007r. - 2008r.)
1 POROŚ Karolina MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROC-
ŁAW 
2 AMBROŻKIEWICZ Maria WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 
3 BIELAWSKA Anna KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 

Junior Młodszy (2005r. - 2006r.)
1 BAKALARZ Szymon UKS DREAM-BIKE BIELAWA 
2 JAŚKIEWICZ Leszek WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 
3 KLUSS Nataniel NIEZRZESZONY

Juniorka Młodsza (2005r. - 2006r.)
1 GRZEGORZEWSKA Natalia MITUTOYO AZS WRATISLA-
VIA WROCŁAW 
2 MATUŁA Alicja WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 
3 BARTOSIEWICZ Natalia UKS DREAM-BIKE BIELAWA

LIGA RUSZYŁA!
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Broń - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
tłumaczony jest następują-
co: narzędzie walki, środek 
lub sposób walki z kimś lub 
z czymś, formacja wojskowa. 
Ponadto możemy przeczy-
tać, że broń atomowa to broń 
jądrowa. Słownik definiuje 
również broń białą jako broń 
służącą do walki wręcz. Mimo 
powyższych wyjaśnień, temat 
z pewnością nie jest w pełni 
wyczerpany. Tu na ratunek 
może przyjść Encyklopedia 
PWN, z której możemy wyczy-
tać, że broń to środki technicz-
ne służące do: celowego raże-
nia, obezwładniania, zabijania 
ludzi i zwierząt oraz niszcze-
nia różnego rodzaju obiektów 
materialnych. W dzisiejszym 
świecie coraz bardziej rozpo-
wszechniane jest znaczenie 
broni biologicznej. Jak defi-
nicja wskazuje, jest to rodzaj 
broni masowego rażenia, w 
której ładunkiem bojowym 
są mikroorganizmy chorobo-
twórcze, np. wirusy, bakterie, 
riketsje, jady itp. Wyjątkowo 
niebezpiecznymi chorobami 
zakaźnymi wywołanymi środ-
kami biologicznymi są: cho-
lera, dur brzuszny i plamisty, 
czerwonka bakteryjna, ospa 
i inne. Zarazki mogą być roz-
przestrzeniane przez wiatr lub 
samolotem, albo zaszczepia-
ne owadom lub gryzoniom i 
przenoszone poprzez nie na 
żywność, wodę i ludzi. Uży-
cie broni biologicznej zostało 
zakazane protokołem genew-
skim z 1925 roku. Im bardziej 
„zapuszczamy się” w internet, 
tym więcej możemy znaleźć 
różnych informacji o tym, że 
epidemia koronawirusa to 
prawdopodobnie współczes-
na broń biologiczna. Patrząc 
na ilość osób zmarłych z po-
wodu COVID-19 i szybkość 
rozprzestrzeniania się tej zara-
zy, zastanawiamy się czy fak-
tycznie nie jest to współczes-
na wojna światowa. A jeśli w 
przyszłości faktycznie okaże 
się, że koronawirus to współ-
czesna broń? Co wówczas? 
Jak zmieni się świat?

   
Redaktor Naczelny
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sekund
Wałbrzych
Przedsiębiorco – ankieta
Przypominamy wałbrzyskim 
przedsiębiorcom o udziale 
w ankiecie pn. „Sytuacja wał-
brzyskich Przedsiębiorców w 
obliczu pandemii COVID-19”. 
Celem ankiety jest poznanie 
sytuacji Przedsiębiorców dzia-
łających na terenie Wałbrzy-
cha w związku z występującą 
od ponad roku pandemią 
COVID-19 oraz skali zgłasza-
nych przez organizacje prob-
lemów i zagrożeń. Ankieta 
jest dostępna do dnia 10 maja 
br. na stronie internetowej: 
https://tiny.pl/rkjfm. Ankieta 
jest anonimowa. Informacje 
uzyskane z ankiet będą służy-
ły tylko i wyłącznie do użytku 
wewnętrznego Urzędu Miej-
skiego w Wałbrzychu.

Świdnica
Zaginieni mieszkańcy
Według urzędowych statystyk 
zameldowanych na pobyt 
stały w mieście Świdnica było 
52455 osób. Z kolei na pobyt 
czasowy 1199 osób. Okazuje 
się jednak, że za odprowadze-
nie śmieci płaciło zaledwie 46 
408 mieszkańców. Gdzie za-
tem podziały się 7 246 osoby? 
Właśnie taką różnicę wyliczo-
no w opracowaniu „Analiza 
stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gmi-
ny Miasto Świdnica w 2020 
roku”. Okazuje się, że deklara-
cje składane zawierają liczbę 
osób faktycznie zamieszku-
jących daną nieruchomość, a 
nie liczbę osób zameldowa-
nych. Mogą to być osoby, któ-
re na przykład przebywają za 
granicą.

Region
Droga w budowie
Przypominamy, że trwa prze-
budowa drogi DW nr 379 
pomiędzy Wałbrzychem a 
Świdnicą. Warto wspomnieć, 
że droga po zakończeniu 
prac będzie alternatywą dla 
kierowców dojeżdżających 
do Strefy Ekonomicznej lub 
z Wałbrzycha do Dzierżonio-
wa. Okazuje się również, że 
rowerzyści mogą liczyć na 
ścieżkę rowerową. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest 
na grudzień 2021 roku. 11 km 
odcinek drogi zaprojektowa-
no dla klasy G, przy prędkości 
projektowej 70 km/h i prędko-
ści miarodajnej 90 km/h poza 
terenem zabudowanym.

Dni Boguszowa-Gorc przeniesione

Protestująca majówka
Ponad sto osób protestowało 
przeciwko przyjętemu uchwa-

łą radnych pomysłowi obowiąz-
kowych szczepień przeciw CO-
VID-19 dla mieszkańców i osób 
pracujących na terenie miasta.

Warto wspomnieć, że uczestnicy 
manifestacji początkowo masze-
rowali w dzielnicy Podzamcze. 
Później poszli w kierunku ulicy, 
przy której mieszka prezydent 
Wałbrzycha dr Roman Szełemej. 

Blokada służb mundurowych 
niestety nie powstrzymała na-
cierających na dom prezydenta 
protestujących. Skończyło się na 
głośnych okrzykach. 

Z przykrością informujemy, 
że z uwagi na trudną i nieprze-
widywalną sytuację pande-
miczną, zaplanowane na maj 
wydarzenia związane z Dniami 
Boguszowa-Gorc zostaja prze-
niesione. 

Dni Boguszowa-Gorc to 
dwudniowa impreza otwarta, 

która dotychczas odbywała się 
corocznie na stadionie przy 
ul. Kusocińskiego. W pierwszy 
dzień weekendu od godzin 
popołudniowych do późnego 
wieczora na stadionowej scenie 
występują zespoły rozrywkowe, 
a wśród nich gwiazda wieczoru. 
Niedziela upływa, już tradycyj-

nie, w atmosferze rodzinnej, a 
na scenie prezentują się ucz-
niowie z boguszowskich szkół. 
Imprezie towarzyszą atrakcje 
dla dzieci, a także liczne stoiska 
gastronomiczne. Do 2007 roku 
Dni Miasta odbywały się na tzw. 
Małym Rynku w Boguszowie-
-Gorcach. W latach 2008-2009 
ich obchody zostały rozbite i 
odbywały się w trzech miej-
scach – w muszli koncertowej 
w Kuźnicach, na placu przed bi-
blioteką w Gorcach oraz na Ma-
łym Rynku. W 2010 r. wydarze-
nie przeniesiono ostatecznie na 
ul. Kusocińskiego. Na stadiono-
wej scenie gościliśmy m.in. Bea-
tę i Bajm, Andrzeja Piasecznego, 
De Mono, Kombii, Patrycję Mar-
kowską i Varius Manx. Organiza-
torem wydarzenia jest Miejska 
Biblioteka Publiczna - Centrum 
Kultury w Boguszowie-Gorcach.

Mamy nadzieję, że pandemia 
koronawirusa będzie słabnąć 
- jeśli obostrzenia zostaną znie-
sione i pozwolą na to względy 
bezpieczeństwa, impreza odbę-
dzie się w sezonie letnim.

Pracowite wakacje
Choć do wakacji zostało 

jeszcze trochę czasu, war-
to już teraz mieć plany i 
niekoniecznie mówimy tu 
o planach wyjazdowych – 
Gmina Boguszów-Gorce 
korzystając z nieobecności 
uczniów oraz nauczycieli 
przeprowadzi w szkołach 
remonty o łącznej wartości 
800 tys. zł.

W czasie tegorocznych wa-
kacji Gmina Boguszów-Gorce 
zleci wykonanie prac remon-
towych w dwóch placówkach 
oświatowych: Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 6 przy ul. Ko-
pernika 7 oraz Publicznej Szko-
le Podstawowej nr 1 przy ul. 
Szkolnej 4. W pierwszej z nich 
zostaną odnowione pomiesz-
czenia WC na parterze, a część 
piwniczna będzie przekształ-
cona na szatnie dla chłopców. 
Odpowiadając na potrzeby 
mieszkańców dzielnicy Kuźni-
ce, zdecydowano, że oddziały 

przedszkolne nadal będą funk-
cjonowały w budynku PSP nr 6, 
dlatego też w planach remon-
towych na ten rok ujęto dosto-
sowanie tych pomieszczeń do 
wymogów ustawowych. Nato-
miast w budynku PSP nr 1 w ra-
mach zaplanowanej inwestycji 

zmodernizowany zostanie wę-
zeł sanitarny. 

Remonty, które zostaną wy-
konane mają na celu moderni-
zację i polepszenie warunków 
funkcjonowania obu szkół, a 
co najważniejsze przyczynią się 
do poprawy komfortu uczniów. 
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Co ćwierka w sieci...

S. Bielawska

Suzuki 1 Liga Mężczyzn

WałbrzychMojeMiasto @bielawska_s

@1LMKosz

@WalbrzychMM

8:29 PM · 5 maj 2021

8:12 PM · 5 maj 2021

8:11 PM · 5 maj 2021

Mamy finał!!! Koszykarze @gornikkosz  nie dali dzisiaj najmniejszych szans wrocła-
wianom 89:70. Prowadzili we wszystkich kwartach, a nagrodą  jest awans do finału 
play off Suzuki 1 Ligi Mężczyzn.@WalbrzychMM @RomanSzelemej

@CzarniToWy  Kwadratowe vs @gornikkosz  w finale Suzuki 1 Ligi Mężczyzn
W decydującym spotkaniu półfinałowym zespół z Wałbrzycha pokonał @WKK_
Wroclaw 89:70 Rywalizację o awans do @PLKpl  zaczynamy 8 maja Napięty biceps
#Suzuki #1lkosz

Kto wygrał mecz? @gornikkosz wrócił na chwilę do Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
aby pewnie pokonać WKK Wrocław 89-70 w piątym meczy półfinałów 
@1LMKosz Meldujemy się w finale ligi w którym zmierzymy się z 
@CzarniToWy. Trzymamy kciuki! #Wałbrzych #razemposwoje

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

10:25 AM · 26 kwi 2021

Znamy laureatów #NagrodaKulturalnaŚląska. Nagrodą główną wyróżnieni zo-
stali: Sylwester Chęciński oraz Roswitha Schieb. Nagrodę Specjalną wyjątkowo 
otrzymają aż dwie instytucje: Polsko-Niemiecka Młodzieżowa Orkiestra Jazzo-
wa oraz Festiwal Góry @literatury. Serdecznie gratuluję!

Roman Szełemej
@RomanSzelemej

10:14 PM · 1 maj 2021

Kolejny dobry dzień w @szczepimysie w @WalbrzychMM! Prawie 500 osób za-
szczepionych w punkcie drive thru . A w @Stara_Kopalniaprawie 1400. Brawo
@szp_sokolowski!

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

11:39 AM · 28 kwi 2021

#Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji zasobów własnych UE, dotyczącej m. in. #Fun-
duszOdbudowy. To odpowiedzialna decyzja, zgodna z polską racją stanu, podję-
ta mimo różnic w poglądach politycznych. Bo #LiczySięPolska

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

8:00 PM · 1 maj 2021

Miłośnicy porcelany wszystkich krajów, łączcie się! To dla Was trwa właśnie mon-
taż naszej najnowszej wystawy, na którą zaprosimy Was już wkrótce!
Zostańcie z nami...@WalbrzychMM @Dolny_Slask
@aktywnyDS

KE we Wrocławiu
@EUinWroclaw

11:49 AM · 5 maj 2021

#DzieńEuropy jest świętem pokoju i jedności w zjednoczonej Europie.
Zobacz jakie atrakcje przygotowaliśmy dla was w tym roku na całym kontynencie
Link https://europa.eu/!bP46MN
#EuropeDay #StrongerTogether



sekund
Walim
Nowy sprzęt
Nie tak dawno pisaliśmy o 
powiększającej się o nowy 
sprzęt powiatowej bazie 
utrzymania dróg, która sta-
cjonuje w Walimiu. Tym ra-
zem czwartego maja człon-
kowie Zarządu Powiatu w 
osobach - Starosty Krzysztofa 
Kwiatkowskiego i członka 
zarządu Marka Masiuka ode-
brali kolejny traktor. Został on 
zakupiony na potrzeby utrzy-
mania dróg. Pojazd posiada 
mocną jednostkę Deutz Fahr 
Agration 150 o mocy 150 KM. 
Warto nadmienić, że cena za-
kupu ciągnika to około 160 
tysięcy złotych. Środki na za-
kup pochodziły z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych.

Region
Ostatni klaps
„Dom pod dwoma orłami”, 
bo o nim mowa, to serial, 
którego plenarami były takie 
miejscowości jak Świdnica, 
Wałbrzych czy Pastuchowo. 
Warto nadmienić, że udział 
w scenach filmowych mieli 
rekonstruktorzy ze Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcji Hi-
storycznych “SRH Świdnica”, 
którzy zagrali między inny-
mi żołnierzy SS, bojówki SA, 
czy też sowieckich ”bojców” 
z NKWD. Fabuła opowiada 
o losach Polaków, Niemców 
i Ukraińców, których drogi 
krzyżują się w starej, ponie-
mieckiej willi we Wrocławiu. 
Czas historycznej produkcji 
objął trzy lata. 

Świdnica
Kasa na ulice 
Informujemy, że 30 kwiet-
nia Rada Miejska w Świdnicy 
podjęła decyzję o przezna-
czeniu około 380 tysięcy zło-
tych na przebudowę ulicy 
Przechodniej. Ponadto Rada 
Miejska Świdnicy zadecy-
dowała o przeznaczeniu 
około 160 tysięcy złotych na 
przeprowadzenie robót w 
ramach zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Przebudo-
wa nawierzchni jezdni ulicy 
Ignacego Prądzyńskiego w 
Świdnicy”. Inwestycja będzie 
polegać na podwyższeniu 
parametrów technicznych 
i użytkowych jezdni ulicy 
Ignacego Prądzyńskiego z 
uwagi na zły stan techniczny 
nawierzchni. 
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Od 19 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W tym tygodniu powróć-
my do tematu dębów, które 
zagrożone są wycięciem. Dla 
przypomnienia dodam, że 
sprawa dotyczy Lubiecho-
wa. Mieszkańca zaniepokoiły 
oznaczenia na dwustuletnich 
dębach. Okazało się, że ZD-
KiUM planuje ich wycinkę.

Chociaż w większości opinii 
komentujących tę sytuację – z 
którymi się zapoznałam – wy-
nika, że nie zgadzamy się na 
niefrasobliwe decyzje o wyci-
naniu drzew, to jednak trafi-
łam na głosy, że nie warto ich 
ratować. Dodam, że były to 
głosy osób, po których tego 
bym się nie spodziewała.

Koronnym argumentem 
przemawiającym za wycinką, 
miał być stan drzew, bo są 
stare, zniszczone przez choro-
by i pewnie ratowanie ich nic 
nie da. Po pierwsze, dwieście 
lat dla dębu to nie jest jakaś 
astronomiczna liczba, i tu ar-
gument wieku moim zdaniem 
odpada. Po drugie, stwierdze-
nie „nie warto” budzi we mnie 
autentyczny gniew. A jak jesz-
cze ktoś chce wzmocnić ten 
argument kosztami i dorzuca 
„ale to drogie, kto za to za-
płaci?”, to mój gniew wzbiera 
jeszcze bardziej.

Zapłacimy wszyscy naj-
wyższą cenę, gdy dęby pójdą 
pod topór, bo nie ma takich 
pieniędzy, które zrekompen-
sowałyby tak nietrafioną de-
cyzję. Cały świat leje łzy jak 
grochy, kiedy katedra Notre 
Dame płonie. W lokalnej pra-
sie co chwila pojawia się ar-
tykuł o jakimś zaniedbanym 
zabytku w Wałbrzychu z ko-
mentarzem, że nikt go nie ra-
tuje. Kino Górnik jest młodsze 
od książańskich dębów i jest 
prawdziwą ruiną, ale jeszcze 
łudzimy się nadzieją, że uda 
je się uratować. Chyba jesz-
cze większy sentymentalizm 
budzi hotel Sudety – zrujno-
wany relikt poprzedniego sy-
stemu. Dodam dla porządku, 
że ratowanie ich kosztować 
będzie majątek. Nie, nie mam 
nic przeciwko renowacji za-
bytków. Złości mnie, że nie 
traktujemy z równą powagą 
zabytków przyrody. W miejsce 
słowa „wyciąć” powinniśmy 
wstawiać „wyburzyć” i pomy-
śleć na przykład o Starej Ko-
palni – przeszłoby bez echa?

Kasa dla turystyki
Poznaliśmy rozstrzyg-

nięcie otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań 
publicznych z zakresu tury-
styki w roku 2021. Zarząd 
województwa przeznaczył 
na ten cel 200 tysięcy zło-
tych.
- Sytuacja epidemiczna na 

Dolnym Śląsku i w całym kraju 
stabilizuje się. To daje nam moż-
liwość pojęcia dodatkowych 
działań, które pomogą ponow-
nie rozruszać regionalną gospo-
darkę. Turystyka jest jej bardzo 
istotną częścią, dlatego tym 
konkursem chcemy dać impuls 
do aktywnych działań – wyjaśnia 
wicemarszałek Grzegorz Macko.

Celem konkursu jest wyło-
nienie i wsparcie projektów w 
zakresie turystyki wraz z udzie-

leniem dotacji na ich realizację. 
Wybrane inicjatywy mają po-
prawiać warunki i poziom życia 
mieszkańców regionu, a także 
wspierać rozwój społeczno-
-ekonomiczny województwa 
dolnośląskiego, przeciwdziałać 
patologiom społecznym i po-
magać zagospodarowywanie 
czasu wolnego. Zadania mają 
charakter wojewódzki, czyli po-
winny być skierowane do miesz-
kańców co najmniej dwóch dol-
nośląskich powiatów, a termin 
realizacji zadań to 15 maja – 31 
grudnia bieżącego roku.

Adresatem konkursu są orga-
nizacje prowadzące działalność 
statutową związaną z turysty-
ką i krajoznawzstwem oraz są 
bezpośrednim organizatorem 

danego zadania. Suma, jaką za-
rząd województwa przeznaczył 
w roku 2021 na ten cel sięga 200 
tysięcy złotych. Środki pochodzą 
z budżetu województwa dolno-
śląskiego.

Realizacja zadań w znacznym 
stopniu przyczyni się do wspar-
cia i wzmacniania dolnośląskiej 
turystyki przy jednoczesnym 
zachowaniu wymogów sanitar-
nych. Będą to zadania promo-
cyjne realizowane on-line (filmy, 
prezentacje, konferencje, itp.) 
dotyczące rozwoju turystyki, 
promocji regionu, promowania 
lokalnych produktów i atrakcji 
turystycznych, materiały promo-
cyjne, wydawnictwa o charakte-
rze turystycznym (drukowane, 
w wersji elektronicznej, on-line) 
oraz zadania nastawione na tu-
rystykę przyjazdową.  

Red./UMWD

Ayrton uhonorowany 
Jerzy Mazur to nie tyl-

ko były kierowca rajdowy 
i wyścigowy oraz przed-
siębiorca. To niewątpliwie 
człowiek z pasją. Twórca 
Muzeum Górnictwa i Spor-
tów Motorowych w Wał-
brzychu, który jest wielkim 
fanem Ayrtona Senny, po 
raz kolejny doprowadził do 
jego uhonorowania.
1 maja 2021 roku Prezydent 

Miasta Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej i Jerzy Mazur uroczy-
ście odsłonili obelisk upamięt-
niający wybitnego kierowcę raj-
dowego Ayrtona Sennę. Warto 
przypomnieć, że na terenie tego 
prywatnego Muzeum dziesięć 
lat temu powstała ulica Ayrtona 

Senny. Pięć lat temu  uzyskała 
ona status miejski. Teraz Mazur 
będzie realizował tam kolejny 
projekt - pomnik upamiętnia-
jący Sennę. - Ayrton Senna był 
bardzo wrażliwym człowiekiem, 
mojej postury. Stałem na od-
ległość od niego dwadzieścia 
centymetrów i pamiętam to 
spotkanie jak dziś. Od kilku lat 
pracuję nad powstaniem pomni-
ka Senny. Wszyscy pytają mnie 
o tablicę, ja odpowiadam, że to 
by było za mało. Dla mnie Senna 
był wyjątkowym człowiekiem, 
przekazał gigantyczne pieniądze 
w 91 roku na bezdomne dzieci, 
które mieszkały w fawelach albo 
"pod chmurką". To była kwota 
około 130 milionów dolarów. 

Rok później również przekazał 
pieniądze, tym razem szpitalom. 
Założył fundację, którą do dziś 
prowadzi jego siostra Viviane, 
która  wyedukowała w Ameryce 
Południowej prawie dwanaście 
milionów dzieci - opowiadał 
w grudniu na łamach Studio 
Espresso w Tygodniku 30 minut 
Jerzy Mazur.

PAS
foto:JZ

REKLAMA R0200/21

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Wałbrzycha

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

 Prezydent Miasta Wałbrzycha zawiadamia, że w związku z pandemią ciężkiej choroby zakaźnej układu od-
dechowego COVID-19 Rada Miejska Wałbrzycha podjęła w dniu 29 kwietnia 2021 r. uchwałę nr XXXV/385/21 w 
sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Miasta Wałbrzycha oraz 
inne osoby wykonujące pracę na terenie Miasta Wałbrzycha o następującej treści:

 Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 
art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje.

§ 1. Wprowadza się obowiązek wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Miasta Wał-
brzycha powyżej 18 roku życia oraz inne osoby powyżej 18 roku życia, które nie zamieszkują w Wałbrzychu, a 
wykonują pracę na terenie miasta Wałbrzycha.

§ 2. 1. Obowiązek, o którym mowa w § 1, może być wykonany w punktach szczepień na terenie Miasta Wał-
brzycha, a także w innych punktach szczepień.

2. Osoby, które przystępują do realizacji obowiązku określonego w § 1, mogą dokonać rejestracji na szczepie-
nia w następujący sposób:

1) całodobowa infolinia pod numerem telefonu 989,
2) elektronicznie poprzez e-rejestracja, dostępną na stronie internetowej: pacjent.gov.pl,
3) wysyłając sms na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SZCZEPIMYSIE,
4) kontaktując się z wybranym punktem szczepień (dane kontaktowe do punktów szczepień dostępne na 

stronie: www.gov.pl),
5) kontaktując się przez miejską infolinię pod numerem telefonu 74 664 09 33.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, a także na stronie internetowej Urzędu Miej-

skiego w Wałbrzychu, na portalach społecznościowych Gminy Wałbrzych, na nośnikach reklamowych Gminy 
Wałbrzych oraz w prasie.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia.

Prezydent Miasta Wałbrzycha
Roman SZEŁEMEJ
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We wtorek, tuż po ma-
jówce tak wyczekiwanej, 
tak spapranej przez naturę 
ukochaną #niemagdzieiść, 
Miś skończył niepostrzeże-
nie 40 lat. 

Porzucił już dawno pracę 
w małych ośrodkach. Dla 
wyższej sprawy. Ma żonę, 
drugą, bo pierwsza jakaś 
taka… I dziecko uczone w 
prywatnej szkole plus lek-
cje skrzypiec plus karate.

Miś dom zbudował, 
Chorwacja latem już go 
męczy, New York nawet 
wiosną. Auta nie jakieś rzę-
chy jak u pospólstwa, tylko 
takie co dużo światełek w 
środku mają, co by temu 
Misiu prosto w twarz, pro-
sto twarz należycie oświet-
lały.

Wielki telewizor, jego 
wielkie tryumfy, jego ro-
dziny i „znajomków #kum-
planiezostawię” wytłuszcza 
i przetwarza we wiedzę, 
powszechną. Najważniej-
sze by RAZEM w przyszłość 
patrzeć, a przyszłość wia-
domo jaka.

Miś się odnajduje i Miś 
zawsze się odnajdzie.

Mój ty misiu ty… Sto lat! 
Wiecznie żywy. Wszech-
obecny. Mały, bliski i ten 
niedostępny. Młodzi już 
trochę rozumieją.

Jest konkurs

Rozmiar ma znaczenie / wystawa w BWA

Co tam w maju w KULTURZE?

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kwiecień był zły i to wspa-
niale, że się skończył. Dość już 
tego okrucieństwa. Ile można  
patrzeć na te rodzące się w 
skostniałej ziemi główki deli-
katnych roślin, z listkami ukła-
dającymi się w serduszka, któ-
re w całej swojej bezbronności 
lęgną się między kostkami bru-
kowymi, w pęknięciach chod-
nikowych płyt, na rogatkach 
opuszczonych poniemieckich 
fabryk. Wyciągają swoje pełne 
łagodności łodyżki do prowi-
zorycznego słońca, chociaż 
czują pewnie, że nocą Kwie-
cień Mróz i tak zaciśnie swoje 
łapska na ich delikatnych szy-
jach. W styczniowe szare od 
chłodu wieczory marzyłam o 
kwietniu, choć czułam, że i tym 
razem nie spotka mnie z jego 
ręki nic dobrego. Maj za to, to 
już zupełnie inna opowieść. 
Jest jak pucołowaty chłopczyk, 
o policzkach purpurowych z 
przesilenia, z rozwianą czu-
pryną jasnych jak łany zbóż 
włosów. Jak dzieci z obrazów 
Chełmońskiego, tylko mniej 
zamyślony, bardziej pogodny. 
Choć przyglądam mu się z nie-
ufnością, lubię patrzeć, jak nie-
zdarnie gramoli się na ten ka-
mienny tron, który co dopiero 
opuściła Królowa Śniegu, jak 
próbuje wdrapać się choćby 
na jego poręcz. Jest w tym tak 
wiele niespodziewanej, obcej 
łagodności. Oto się dokonuje. 
Światło zwycięża ciemności, 
do ostatecznego pojedynku 
zostało już niewiele, kilka dni.

Pamiętacie moją opowieść 
o Arze, mieszkającej w jed-
nym ze sklepów zoo? Dziś 
poszłam ją odwiedzić. Klatka 
pusta. Snuję się w stronę pani 
kasjerki spodziewając się naj-
gorszego. Gdzie wasza Ara, py-
tam. Tutaj - pani wskazuje na 
papugę siedzącą na oparciu 
jej krzesła. Wybałuszam oczy 
ze zdumienia. A więc jest, nie 
siedzi w klatce, wygląda na za-
dowoloną. Coco znalazła dom 
- dodaje uśmiechając się czule. 
Przyglądam się Arze jeszcze 
przez chwilę, absolutnie oszo-
łomiona jej pięknem na wy-
ciągnięcie ręki. To cześć Coco, 
trzymaj się Malutka - mówię 
zupełnie bez skrępowania, już 
od dawna nie obchodzi mnie 
to, co sobie ktoś pomyśli. Pa-
puga patrzy na mnie i mówi: 
nara. 

Maj zaczyna się wiercić. 
Robi przeciągi w ociężałej po 
zimie głowie.

Przypominamy, że trwa 
konkurs „Pomiędzy form-
ami” – interpretacji twórczo-
ści S. Lema i C.K. Norwida 
organizowany przez Wał-
brzyski Ośrodek Kultury.

Co zrobić, by wziąć udział w 
konkursie? Po pierwsze - poznaj 
twórczość C.K. Norwida oraz 
S. Lema, zainspiruj się, stwórz 
swoją interpretację tekstów, 
nową jakość, alternatywny wy-

miar poezji czy/i prozy, nagraj 
max. 15 minutowy film i przyślij 
na konkursy.wokwalbrzych@
gmail.com. Po drugie - możesz 
użyć rożnych form wypowiedzi: 
muzyki, recytacji, form plastycz-
nych. Pokaż swoją wyobraźnię 
w działaniu! Masz pełną dowol-
ność w podejściu do tematu. Po 
trzecie - konkurs ma charakter 
otwarty, nie jest ważne czy masz 
10 czy 100 lat i skąd jesteś. WOK 
czeka na Twój film! Po czwarte - 
aby film sprawnie dotarł do or-
ganizatora użyj wetransfer.com. 
Po piąte - nagrody? Są! A jakże! I 
miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 
zł, III miejsce – 200 zł. Do każ-
dej wygranej bilet dla dwóch 
osób na dowolny spektakl w te-
atrach w Polsce. Na zgłoszenia 
WOK Wałbrzych czeka do końca 
czerwca 2021. Wyniki ogłosimy 
do 18 lipca 2021.

WOK info/foto

Michał Staszczak, artysta 
związany z Akademią Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, za-
bierze Was w podróż do kra-
iny swojej wyobraźni. Jego 
rzeźby mają surrealistyczny 
charakter, zdają się pocho-
dzić z pogranicza jawy i snu. 
Nie jest to jednak sen weso-
ły. Ostatnie realizacje: Pain 
Forest, Chimera, Kijanka, 
Ostatni Lot, budzą cieka-
wość, ale również niepokój.

Michał Staszczak tworzy 
modele swoich rzeźb metodą 
asamblażu. Wykorzystuje różne 
znalezione przedmioty, kształ-
ty, faktury, łączy je w woskowe 
obiekty i odlewa z metalu. Od 
niedawna do swoich procesów 
twórczych włączył technologie 
cyfrowe – projektowanie, ska-
nowanie i druk 3D. Nie oznacza 
to odejścia od ulubionej metody 
trójwymiarowego kolażu, ani re-
zygnacji z tradycyjnych materia-
łów rzeźbiarskich. Część wydru-
kowanych rzeźb zostaje pokryta 
warstwą metalu, pozostałe, po 

ściągnięciu formy z wydruku, 
zostają odlane z metalu. Techno-
logia 3D daje jednak dodatkową, 
fascynującą możliwość – tą samą 
pracę artysta może wykonać 
w różnych rozmiarach. Kilko-
ma kliknięciami decyduje, czy 
będzie wielkim obiektem prze-
strzennym, czy filigranową, nie-
mal biżuteryjną rzeźbą. Na wy-
stawie „Rozmiar ma znaczenie” 
prezentowane będą rzeźby róż-
nych wielkości. Oprócz zagad-

nień związanych z poszukiwa-
niem „właściwego” rozmiaru dla 
obiektu rzeźbiarskiego, artysta 
porusza kwestię unikatowości 
rzeźby w obliczu nowoczesnych 
technologii cyfrowych.

Miejsce wystawy: Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA ul. Słowa-
ckiego 26, Wałbrzych

Data wystawy: 24-03-2021 – 
23-06-2021

BWA info/foto

06.05.2021- Wystawa fotografii Danuty Kałasznikow
06.05.2021- WOK na terenie Starej Kopalni/Multimedialna Galeria Obrazu
22.05.2021- Koncert uczestników Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
22.05.2021 godz. 15:00 – 16:00- Teatr Zdrojowy/Duszniki-Zdrój
29.05.2021- Majówka na relaxie!
29.05.2021 godz. 10:00 – 13:00- Park Sobieskiego/Wałbrzych
30.05.2021 Rozgrywki III Ligi Dolnośląskiej w szachach
30.05.2021 godz. 09:15 – 18:00 Stara Kopalnia/sala łańcuszkowa
Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich
30.05.2021 godz. 18:00 – 19:00 WOK na terenie Starej Kopalni
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KAROLINA TOMZA 

Pamiętacie uchwałę stop 
plastik? Pierwsza została odrzu-
cona przez wojewodę. Druga, 
zmodyfikowana funkcjonuje 
tylko na terenach gminnych i 
mówi o zakazie widocznego po-
siadania, używania, sprzedaży 
produktów w plastikowych po-
jemnikach. Dotyczy ona zatem 
urzędów, obiektów sportowych 
i kulturalnych, żłobków, przed-
szkoli i szkół, miejsc podległych 
miastu. Kwestionują ją w dal-
szym ciągu producenci plasti-
ku i chcą unieważnienia tejże 
uchwały. Uważam, że jej inten-
cje są słuszne, bowiem sama sta-
ram się nie korzystać z plastiku, 
co w obecnej rzeczywistości jest 
trudne w realizacji. Całkiem nie 
wyeliminowałam go z naszego 
życia, ale wiem jak bardzo jest 
szkodliwy i im go mniej tym le-
piej dla naszego zdrowia, dla na-
szej planety. O Wałbrzychu było 
wtedy bardzo głośno. Również 
skrajnie głośno. Tak jak w ostat-
nich dniach. I być może na próż-
no doszukiwać się podobieństw 
plastikowej butelki do prepa-
ratów Pfizera czy AstraZeneca, 
to jestem przekonana, że i tę 
uchwałę odrzuci wojewoda, bo-
wiem epidemia nie dotyczy tyl-
ko naszego miasta, więc o obo-
wiązku szczepień decydować 
nie może władza lokalna. Wiem, 
że wszyscy jesteśmy zmęczeni 
zamachami na naszą wolność 
- ograniczeń w ostatnim czasie 
mamy aż nadto. Tylko dość czę-
sto zastawiam się, dlaczego wy-
biórczo reagujemy na wszelkie 
ograniczenia, które towarzyszą 
nam od wieków. Dlaczego nie 
wychodzimy na ulice z powo-
du zbyt niskich pensji i niewol-
nictw gospodarczych? Dlacze-
go godzimy się na psie kupy na 
chodnikach i palenie tytoniu w 
miejscach publicznych? Dlacze-
go pozwalamy na kopcący piec 
u sąsiada? Przecież to wszystko 
można włożyć do wora zama-
chu na wolność, bo ten obok 
truje nas nikotyną, smogiem, 
a pracą za grosze odbiera god-
ność... Żyjemy w społeczeństwie 
norm, zakazów, nakazów, przy-
wilejów. Pandemia je bardzo 
wyostrzyła. Jej konsekwencje 
będziemy odczuwać latami.

Bez względu na to, co myślę 
na temat szczepień, bo właści-
wie nie wiem, czy ufać własnej 
intuicji czy autorytetom z lewa 
czy prawa, na pewno nie po-
doba mi się nienawiść, którą 
coraz bardziej emanujemy. Aż 
tak bardzo chce nam się wojny? 
Emocje, szczególnie te złe są 
niewłaściwym doradcą.

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Pilates
Marzysz o pięknym i zdro-

wym ciele? Zacznij chodzić na 
Pilates.

Celem ćwiczeń fizycznych 
Pilates jest rozciąganie i uela-
stycznianie wszystkich mięś-
ni naszego ciała. Metoda ta 
wzmacnia mięśnie, odciąża 
kręgosłup, poprawia posta-
wę, uelastycznia ciało, obni-
ża poziom stresu. Ćwiczenia 
Pilates wzmacniają głębokie 
mięśnie brzucha, mięśnie 
dna miednicy, pleców i po-
śladków. To ćwiczenia odde-
chowe, a szczególnie praca 
nad połączeniem oddechu z 
ruchem.

Zalety metody Pilates?
,,Po 10 seansach czujesz 

różnicę. Po 20 seansach wi-
dzisz różnicę. A po 30 se-
ansach masz całkiem nowe 
ciało!” – to obietnica złożona 
przez Josepha Pilatesa, twór-
cę metody.

Dzięki regularnym ćwicze-
niom Pilates możesz wzmoc-
nić mięśnie głębokie całego 
ciała, które pozwalają cieszyć 
się smukłą figurą.

Dla kogo jest Pilates?
Metoda może być sto-

sowana jako samodzielny 
zestaw ćwiczeń lub być uzu-
pełnieniem dla wielu dyscy-
plin sportowych. Ogranicze-
niem nie jest tu wiek oraz 
sprawność fizyczna . Podczas 
ćwiczeń nie wykonuje się 
gwałtownych ruchów i pod-
skoków dlatego z powodze-
niem mogą go ćwiczyć osoby 
z bólami kręgosłupa, bólami 
stawów oraz osoby, które 
dopiero rozpoczynają swoją 
przygodę z aktywnością fi-
zyczną. Podczas ćwiczeń waż-
ny jest poprawny oddech oraz 
kontrola przepony. W celu 
uzyskania maksymalnych ko-
rzyści, powinniśmy ćwiczyć 
dwa lub trzy razy w tygodniu. 
Pierwsze efekty zauważymy 
już po 10/20 sesjach, a będą 
to m.in. pozbycie się bólu 
pleców, jędrniejszy brzuch, 
silniejsze i bardziej elastycz-
ne ciało, zwiększenie zakresu 
ruchomości stawów i mocy 
mięśni, poprawa krążenia 
krwi.

Z pomocą naturze

Olejek zamiast żelu

Czy wiesz, że jedna kostka 
szamponu posłuży ci dwa razy 
dłużej niż butelka o pojemno-
ści 250 ml? Wybierając pierw-
szy produkt, chronisz planetę 
- oszczędzasz wodę, rezygnujesz 
z plastikowych opakowań i jesz-
cze coś zostaje ci w portfelu. Po-
lecamy też do włosów przyjazną 
środowisku szczotkę wykonaną 
w 50% ze słomy pszenicznej. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Preparaty myjące na bazie 
wody mogą nie usunąć wszyst-
kich zanieczyszczeń, zwłaszcza 
jeśli borykasz się z tłustą cerą. 
Warto sięgnąć po oczyszczające 
olejki do twarzy. Ich zadaniem 
jest eliminowanie sebum, na-
wilżanie, wygładzanie. Świetnie 
radzą sobie także z wodoodpor-
nym makijażem.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

REKLAMA R0201/21

Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Chri-
stian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi 
się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są w 
całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także 
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięż-
szych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach 
oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żół-
ciowych, chorobach prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach 

kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowa-
ny organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, które-
mu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył 

się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki 
wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 

co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po 
trzech wizytach, zdjęcie usg potwierdziło pozbycie się kamieni 
w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u 
uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do 
operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

784 609 208 | 693 788 894

14 maja - WAŁBRZYCH

15 maja - BOLESŁAWIEC

16 maja  - WROCŁAW

17 maja - LUBIN i GŁOGÓW



UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 7.05.2021 punktualnie o godz.12:45
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

REKLAMA R0202/21

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

Usługi budowlane, malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

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

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

ZAPRASZAMY NA 
NOWĄ STRONĘ

www.30minut.pl 


