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"Akademia Pana Kleksa" - najnowsza premiera Teatru Lalki i Aktora 

Witajcie w naszej bajce!
Od tygodnia w wałbrzyskim 

Teatrze Lalki i Aktora najmłod-
si widzowie mogą wziąć udział 
w niezwykłej lekcji kleksografii, 
wyruszyć w kosmos czy posma-
kować potraw przyrządzonych z 
kolorowych szkiełek. A wszyst-
ko za sprawą najnowszej, uru-
chamiającej ogromne pokłady 
dziecięcej wyobraźni, premiery 
- "Akademii Pana Kleksa".

Wzięty na warsztat przez Karolinę 
Maciejaszek kultowy tekst Jana Brze-
chwy z 1946 roku zyskuje świeżość i 
przysłowiowy "sznyt". W scenicznych 
przygodach ekscentrycznego Profeso-
ra i jego gromadki uczniów, uwzględ-
niono najważniejsze i najciekawsze 
wątki z prozy, urozmajcając je przy 
okazji niebanalnymi środkami wyrazu 
artystycznego (kostiumy, scenografia, 
efekty specjalne w postaci dymu) czy 
rekwizytami (rzutnik/projektor). Dzię-
ki oryginalnym aranżacjom muzycz-
nym, znane z wersji filmowej piosenki, 
jeszcze bardziej wpadają w ucho, roz-
brzmiewając różnymi stylami i wciąga-
jąc publiczność we wspólną zabawę.

A przygoda już czeka za drzwiami...
Ogniwem spajającym całą opowieść 

jest utwór "Witajcie w naszej bajce", 
rozpoczynający i niejako kończący 
spektakl, choć warto zauważyć, że i po-
zostałe tytuły wykorzystane w przed-
stawieniu, stanowią swoistego rodzaju 
klamrę, łączącą ze sobą poszczególne 
elementy fabuły ("Na wyspach Barga-

mutach", "Księżyc raz odwiedził staw", 
"Z.O.O," "Pożegnanie z bajką"). Na naj-
większą uwagę i uznanie zasługują 
jednak niebanalne kreacje aktorskie. 
Bez charyzmatycznego i zwariowane-
go Ambrożego Kleksa, uroczego i nie-
co zagubionego Adasia Niezgódki czy 
przerażającego Filipa Golarza, z pew-
nością nie udałoby się zbudować tak 
cudownego, "przesiąkniętego" baśnio-
wo-futurystycznymi wizjami, klimatu, 
wywołującego całą gamę uczuć: od 
radości po smutek i strach.

Tu dzieciństwo ma kolor bajkowy
Przygotowana przez TLiA produkcja, 

którą można obejrzeć już w najbliższą 
niedzielę 20 września o godzinie 12.30, 
bierze udział w VI edycji Konkursu na 
Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury 
Polskiej "Klasyka żywa". Nobilitacja ta 
wydaje się w pełni zasłużona z kilku 
względów. Po pierwsze - "Akademia 
Pana Kleksa" w opracowaniu naszych 
rodzimych twórców za sprawą rezer-
wuaru użytych form i technik teatral-
nych, z łatwością teleportuje maluchy 
na planetę przeróżnych osobliwości, 
wprost do fantastycznego świata, w 
którym hołubione i wyniesione na pie-
destał dzieciństwo rzeczywiście "ma 
kolor bajkowy". Po drugie - śledząc pe-
rypetie Adasia Niezgódki i jego przy-
jaciół, marzymy o tym, aby furtki do 
tych niezwykłych, okraszonych magią 
i humorem, historii, nigdy nie zostały 
zamknięte. I po trzecie - niezależnie od 
rodzaju rozgrywanej sceny - jesteśmy 

wciąż zaskakiwani nowymi pomysłami 
i konceptami.

Jestem twoją bajką 
Dla dzieci "Akademia Pana Kleksa" to 

prawdziwa uczta, wywołująca uśmiech 
na twarzy. Dorośli z kolei dostrzegą w 
tej adaptacji sentymentalną podróż w 
przeszłość. Warto jednak zaznaczyć, że 
jej przebieg nie będzie miał nic wspól-
nego z "szarym pamięci tłem" czy 
"wyblakłymi przeźroczami", o których 
niegdyś śpiewała Zdzisława Sośnicka. 
Wręcz przeciwnie - ta ekscytująca wy-
prawa zmieni się w barwny, kulturowy 
rollercoaster (chociażby poprzez na-
wiązania do współczesności), stając się 
Twoją, Moją, Waszą i Naszą Bajką. Tak 
po prostu.

Serdecznie zapraszamy!
osa

Źródło zdjęcia: Teatr Lalki i Aktora 
Autor zdjęć: Waldemar Łomża
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PIĄTEK

Imieniny:
Joachima, Maurycego

Światowy Dzień
Nosorożca

WRZESIEŃ

22
WTOREK

Imieniny:
Gerarda, Teodora

WRZESIEŃ

24
CZWARTEK

„Przynajmniej raz w życiu kobiecie
należy się szczęśliwe małżeństwo.”

Katarzyna Grochola

Imieniny:
Ireny, Józefa

Światowy
Dzień Kierownika

09:00 „Akademia Pana Kleksa” – spektakl - Te-
atr Lalki i Aktora, Wałbrzych
18:00 Palmiarnia Wieczorową Porą – Palmiar-
nia, Wałbrzych
19:00 „Żeglarz” - Teatr Dramatyczny w Wałbrzy-
chu 
19:00 IRA  - The best of akustycznie – koncert - 
Stara Kopalnia, Wałbrzych
19:30 Nocne zwiedzanie Zamku Książ – ‘Lochy 
Fauna” - zwiedzanie dla rodzin z dziećmi
21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ dla do-
rosłych
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19
SOBOTA

Imieniny:
Januarego, Konstancji

Międzynarodowy
Dzień Mówienia jak Pirat
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10:30 Kiermasz Płytowy - Kawiarnia Zielona 
Sofa, Wałbrzych
12:00 – 15:00 Europejskie Dni Dziedzictwa – 
Podróż z Bolkiem II po jego rezydencjach – Mu-
zeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica
18:00 „Po nas choćby kosmos” - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu
18:00 Casting – Poczekalnia - Muzeum Dawne-
go -Kupiectwa, Rynek, Świdnica
19:00 IRA - The best of akustycznie – koncert - 
Stara Kopalnia, Wałbrzych
20:00 „Żeglarz” - Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu
20:00 Recenzje muzyczne: Berkanan (dark 
etno) – koncert - Świdnicki Ośrodek Kultury
20:00 Tylko Wielkie Przeboje - prowadzi DJ 
Leon – Klub A`PROPOS, Wałbrzych
20:00 Sobotni wieczór w Plener Barze - Hotel 
Biały, Wałbrzych 
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ – „Je-
sienny Dreszczowiec”

Imieniny:
Darii, Mateusza

Światowy Dzień
Choroby Alzheimera

WRZESIEŃ

21
PONIEDZIAŁEK

Imieniny:
Bogusława, Krzysztofa

POCZĄTEK
ASTRONOMICZNEJ JESIENI

WRZESIEŃ

23
ŚRODA

Wiesław Zalas
 menadżer kultury w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wie-
niawskiego w Szczawnie – Zdroju podsumowuje 55. Festi-
wal Henryka Wieniawskiego

Imieniny:
Filipa, Eustachego

Dzień Doceniania Żony

WRZESIEŃ

20
NIEDZIELA

12:00 Europejskie Dni Dziedzictwa – Podróż 
z Bolkiem II po jego rezydencjach – Muzeum 
dawnego Kupiectwa, Świdnica
12:30 „Akademia Pana Kleksa” – spektakl - Teatr 
Lalki i Aktora, Wałbrzych
17:00 Janusz Chabior – gość Alchemii Teatral-
nej - Sala Teatralna ŚOK, Rynek, Świdnica
19:00 „Po nas choćby kosmos” - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu

18:00 „Akademia Pana Kleksa” – spektakl - Teatr 
Lalki i Aktora, Wałbrzych

19:00 LemON akustycznie – koncert – Stara 
Kopalnia, Wałbrzych

REKLAMA R0432/20
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Festiwal zakończył się  
wspaniałym koncertem fi-
nałowym, w którym usły-
szeliśmy  m. in. V Symfonię 
Piotra Czajkowskiego w nie-
samowicie emocjonalnym 
wykonaniu filharmoników 
śląskich. 

To prawda, wyjątkowy kon-
cert. Wracając jednak do ca-
łego wydarzenia. Wszystko 
przebiegło zgodnie z naszymi 
założeniami. Maciej Kieres jako 
dyrektor artystyczny zbudował 
bardzo świetny program nie 
tylko tego koncertu, ale całego 
festiwalu.

Nie było jednak pewności, 
że wszystko się uda i festiwal 
wystartuje.

Oczywiście, że braliśmy pod 
uwagę nawet najgorszy scena-
riusz, czyli to, że festiwal się nie 
odbędzie. Jego przygotowa-
nie od samego początku było 
bardzo trudne. Na przykład, 
wszystkie terminy, które zało-
żyliśmy sobie na czerwiec, były 
niemożliwe do dotrzymania z 
różnych względów. Artyści nie 
mogli przyjechać, nie pojawiło 
się dwóch solistów ze Szwajca-
rii, dlatego musieliśmy szukać 
kogoś innego. Na szczęście, 
Polaków, którzy są utalentowa-
ni w tym kierunku, jest bardzo 
wielu, dlatego dyrektor arty-
styczny znalazł naprawdę god-
ne zastępstwa. Jedyną osobą, 
która pozostała z pierwotnie 
zaplanowanego zagranicz-
nego składu, był Luke Hsu ze 
Stanów Zjednoczonych. Mieli-
śmy olbrzymie problemy np. z 
terminami narzuconymi przez 
umowę podpisaną z Minister-
stwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które współfi-
nansowało całą imprezę. Tę 
umowę trzeba było aneksować 
kilka razy. I tutaj trzeba podzię-
kować ministerstwu, które sta-
rało się robić wszystko szybciej, 
niż zapisane to było w umowie, 

tak, żeby całość spiąć i sfinali-
zować w jak najkrótszym cza-
sie, aby festiwal mógł ruszyć. 
Co także ważne - ministerstwo 
było elastyczne w przypadku 
terminów, które z kolei nam 
narzucała umowa. Nie było 
problemu np. ze zmianami w 
programie, z wielokrotnymi 
zmianami w budżecie wynika-
jącymi chociażby z tego, że na 
festiwalu nie będzie artystów, 
którzy byli początkowo zapla-
nowani. Gdybyśmy natknęli 
się na jakąkolwiek sztywność 
stanowiska ze strony Minister-
stwa, brak zrozumienia sytu-
acji, mimo ciężkiej pracy jaką 
włożyliśmy w przygotowania, 
festiwalu by nie było.

Z punktu widzenia organi-
zacyjnego, publiczność dała 
sobie radę?

Była bardzo zdyscyplino-
wana. My też staraliśmy się 
jak najlepiej do tego przygo-
tować. Mieliśmy zwielokrot-
nione stanowiska, na których 
przyjmowaliśmy oświadcze-
nia. Mieliśmy przygotowane i 
zakupione na tę okazję aparaty 
dezynfekujące. Udało nam się, 
cały czas trzymać widownię 
pod nadzorem epidemiolo-
gicznym. Niekiedy musieliśmy 
kogoś prosić o założenie ma-
seczki. Ale był to znikomy pro-
cent widzów. Trzeba przyznać 
że 99% widowni wyposażonej 
było w maski. 

Na salach, co drugie miej-
sce pozostawało wolne. 
Mniej publiczności obejrzało 
festiwal w tym roku.

Mniej. W tym roku mieliśmy 
do dyspozycji tylko połowę 
miejsc. Nie obyło się też bez 
kłopotów, co prawda niezbyt 
dużych, z powstrzymaniem 
tych, którzy chcieli jeszcze 
wejść. Bez przerwy dzwoni-
ły telefony w sprawie zapro-
szeń, wejściówek. Właściwie 
do ostatniego dnia imprezy. 
Wszystkie trudności jednak 
zrekompensowała nam fan-
tastyczna publiczność, która 
bardzo gorąco przyjęła wyko-
nawców i repertuar wszystkich 
koncertów tegorocznego festi-
walu. 

Dziękuję za rozmowę. 
Anna Waligóra - Stupnicka

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
16OC 18OC 20OC 22OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWIDRZWI
już od 950zł już od 950zł 
z montażemz montażem

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 
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Samorząd na co dzień - jak poprawia życie mieszkańców?

Zasiadając w Radzie Miasta Wałbrzych, na co 
dzień zajmuję się sprawami mieszkańców. Ale co 
to są za sprawy? Jaki zakres obejmują? Dziś opo-
wiem o zadaniach samorządu.

Rada miasta Wałbrzych
Rada miasta to zespół ludzi - organ, w którym pra-

cuję i jest on częścią samorządu lokalnego. Oznacza 
to, że zajmujemy się sprawami gminy, którą w tym 
przypadku jest miasto Wałbrzych. To, że skupiamy się 
właśnie na kwestiach lokalnych, jest dużym plusem, 
bo po prostu jesteśmy blisko tych spraw – tu, na miej-
scu. Członkowie Rady Miasta wybierani się w wybo-
rach, które obecnie organizowane są co 5 lat (ostatnie 
miały miejsce w 2018 roku). Przez ten czas naszym za-
daniem jest reprezentowanie interesów lokalnej spo-
łeczności, czyli nas samych, rodziny, sąsiadów, miesz-
kańców Wałbrzycha.

Czym zajmujemy się na co dzień?
Zakres naszej odpowiedzialności jest szeroki, bo 

obejmuje zarówno: edukację, opiekę zdrowotną, 
transport lokalny, utrzymanie dróg, infrastruktury, a 
także czystości i porządku w mieście. Istotnym tema-
tem samorządu gminy jest również pomoc mieszkań-
com i wypłata zasiłków, ale też koordynowanie pracy 
urzędu stanu cywilnego. Czyli prowadzimy szereg 
kluczowych działań o zasięgu lokalnym, ale naszą rolą 
jest również reagowanie na potrzeby wspólnoty.

Reagowanie na zgłoszenia mieszkańców
Jako radny, bardzo często zgłaszam interpelacje, 

czyli innymi słowy wnioski o podjęcie działań w spra-
wach ważnych dla miasta. Bardzo często mieszkańcy 
kontaktują się ze mną bezpośrednio i zgłaszają prob-
lemy, w których oczekują interwencji. Przykładowo, 
moje ostatnie działania dotyczyły m.in. remontów 
chodników, posprzątania terenu i uporządkowania 
zieleni. Wszystkie interpelacje można znaleźć na stro-
nie Urzędu Miasta Wałbrzych. Są one dostępne pub-
licznie dla każdego.

Zgłoś problem
Samorząd lokalny jest odzwierciedleniem idei spo-

łeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, które jest w 
stanie organizować się i swoje otoczenie bez koniecz-
ności interwencji władzy państwowej. Każdy z nas 
może zmienić swoją okolicę. Zarówno samodzielnie 
– jak i z pomocą samorządu lokalnego. Bardzo Was do 
tego zachęcam i zapraszam do kontaktu.

Kolejny remont
zabytkowej szklarni

W wałbrzyskiej Palmiarni rozpoczął się remont kolejnej szklar-
ni. Tym razem jest to szklarnia nr 13.

Będzie to gruntowny remont, 
który obejmie wymianę podmu-
rówki i w całości skorodowanej 
metalowej konstrukcji. Remont 
musi zostać zakończony jeszcze 
jesienią tego roku, zanim rozpo-
cznie się sezon grzewczy. Jak po-
wiedzieli prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej i prezes Zamku 
Książ Anna Żabska obiekt był w 
najgorszym stanie w porówna-

niu z innymi szklarniami. Pew-
ne było zatem, że w obecnym 
stanie nie wytrzyma najbliższej 
zimy. Stąd taki pośpiech.

Koszt remontu to ok 500 mln 
zł. Pieniądze na wspomniane 
prace zostały wyasygnowane 
wspólnie przez Zamek Książ i 
gminę Wałbrzych.

AW-S

Szybcy i niebezpieczni
Nadmierna prędkość była przyczyną dwóch poważnie wyglą-

dających zdarzeń, do których doszło 14 września w Wałbrzychu 
oraz Szczawnie-Zdroju. Kilka osób trafiło do szpitala, na szczęście 
nie były to obrażenia zagrażające życiu poszkodowanych. Wał-
brzyscy policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność na drogach.

14 września około godziny 
16:00 na ulicy Strzegomskiej 
zderzyły się cztery pojazdy. 
30-letni mieszkaniec Ząbkowic 
Śląskich nie zachował bezpiecz-
nej odległości od poprzedza-

jącego pojazdu i kierowanym 
przez siebie samochodem na-
jechał na jego tył. Powstał efekt 
domina i uszkodzone zostały 
jeszcze dwa kolejne jadące przed 
sprawcą pojazdy. Cztery godziny 

później na ulicy Szczawieńskiej 
w wyniku nadmiernej prędko-
ści z drogi na pobocze zjechał 
inny kierujący. Kierowany przez 
wałbrzyszanina samochód „sko-
sił” punkt oświetleniowy. W obu 
przypadkach uczestnikom po-
trzebna była pomoc medyczna. 
Na szczęście nikomu nic poważ-
nego się nie stało.

Red.
Źródło: 

www.walbrzych.policja.gov.pl

Policja APELUJE !!!
Pomimo sprzyjającej pogody, pamiętajmy o dostosowywaniu 

prędkości do panujących warunków na drodze, o stosowaniu się 
do ograniczeń prędkości, o wyprzedzaniu innych pojazdów jedynie 
kiedy jest to dozwolone i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, a także o stosowaniu wymaganych podczas 
jazdy pasów bezpieczeństwa. Nie zapominajmy włączać świateł ze-
wnętrznych i zwracajmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo przy 
dojeżdżaniu do przejść dla pieszych. Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego powinni natomiast pamiętać o noszeniu odzieży z ele-
mentami odblaskowymi, która przy niesprzyjających warunkach 
pogodowych oraz w porze nocnej w wielu przypadkach może zapo-
biec wypadkom drogowym.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Stara Kopalnia 
część nieodrestaurowana 

Podniebny wyścig - część 1
Dziś lotnictwo pasażerskie jest normą i znakiem rozpoznawczym podróżowania naszych 

czasów. Prawie 120 lat temu ludzkość postawiła pierwszy krok, by wznieść się w przestwo-
rza - mowa o prototypie samolotu braci Wright. Tylko w nieco ponad wiek nauczyliśmy się 
latać pomiędzy kontynentami a także w kosmos.

Sklepowi rabusie 

Tak to się zaczęło
Choć część z nas kojarzy 

pierwsze maszyny latające ze 
szkiców Leonarda Da Vinci, to 
pionierami lotnictwa okazali się 
dwaj bracia: Orville Wright i Wil-
bur Wright, którzy zajmowali się 
wytwórnią i naprawą rowerów, 
a także konstruowaniem szy-
bowców. 14 grudnia 1903 roku 
Wilbur Wright dokonał pierw-
szej próby lotu ze wzniesienia, 
na odległość 36 metrów, nie 
do końca udanej i zakończonej 
lekkim uszkodzeniem samolo-
tu. Jak podają źródła, następne 
lotnicze eksperymenty miały 
miejsce 17 grudnia 1903 roku. 
Orville Wright wzbił się w powie-
trze na samolocie i dokonał lotu 
na odległość około 37 metrów 
z czasem 12 sekund. W konse-

kwencji w czwartym locie tego 
dnia, Wilbur Wright przeleciał 
279 metrów w 59 sekund. Od 
tamtej pory człowiek rozwijał i 
doskonalił podniebne maszyny, 
a ich rozwój poszedł zarówno w 
kierunku lotów pasażerskich, jak 
i wojskowych. Dziś standardem 
w maszynach lotniczych jest sil-
nik odrzutowy.

Lotnictwo pasażerskie
Szacuje się, że w samym 2019 

roku samoloty przewiozły ponad 
4,5 miliarda pasażerów. Dzisiej-
sza ludzkość nie wyobraża sobie 
innego rodzaju transportu jak 
szybki transport lotniczy. War-
to zauważyć, że oprócz biznesu 
związanego z przewozem pasa-
żerów, to również ogromna ga-
łąź przemysłu, technologii oraz 
nauki, a także jeden z motorów 

napędowych naszych dziejów. 
Na rynku lotniczym znajdują się 
sztandarowe maszyny, które ob-
sługują ruch lotniczy. Pierwszą z 
nich jest Boeing 737, istniejący 
już 50 lat. Jego projekt powstał 
w latach 60-tych. W każdym mo-
mencie na niebie lata kilkaset 
samolotów tego typu. Kolejne 
modele to rodzina samolotów 
Airbus A320. W przypadku tej 
wersji, odwaga w projektowa-
niu, w połączeniu z szerszym niż 
u konkurencji przekrojem kad-
łuba, pozwala na przewiezienie 
większej liczby pasażerów. Oka-
zuje się, że samolot bije konku-
rencję na głowę efektywnością 
lotu - co dwie sekundy gdzieś na 
świecie startuje bądź ląduje je-
den z nich. Z kolei Boeing 747 to 
jeden z najpopularniejszych sa-

molotów świata. Maszyna ta jest 
pierwszym szerokokadłubowym 
samolotem. To ikona amerykań-
skiej ery „American Dream”. Na 
swój pokład zabiera nawet 600 
pasażerów i umożliwia przelot 
na 14.000 kilometrów bez tan-
kowania. Za następny przykład 
może posłużyć nam De Havil-
land Comet. Jest to pierwszy, 
pasażerski odrzutowiec wyko-
rzystywany przez linie lotnicze 
na całym świecie. Mimo wielu 
pionierskich rozwiązań, marka 
nie odniosła jednak znaczącego 
sukcesu na rynku. Cometa „wy-
puszczono” w 125 egzempla-
rzach, do dzisiaj nie zachował się 
żaden z nich. Warto przybliżyć 
też historię Boeinga 707, który 
swój pierwszy lot zainaugurował 
w 1954 roku, a produkowany był 
do końca lat siedemdziesiątych. 
W tym czasie z linii produkcyj-
nych zeszło nieco ponad 1000 
tych samolotów. Okazuje się 
również, że kilkadziesiąt z nich 
lata do dziś. Koniecznie powinno 
wspomnieć się również o Boein-

gu 777. To obecnie największy 
samolot dwusilnikowy, który 
produkowany jest od 1993 roku 
w liczbie ponad 1600 egzempla-
rzy. Na potrzeby tego giganta 
został stworzony najmocniejszy 
silnik stosowany w lotnictwie cy-
wilnym. Za najbardziej okazały 
środek transportu w lotnictwie 
cywilnym uchodzi jednak Airbus 
A380, który pojawił się na rynku 
w 2005 roku. Na jego pokładzie 
mieści się ponad 850 pasażerów, 
a masa startowa maszyny wyno-
si około 590 ton.

Część 2 za tydzień
Zebrał i opracował

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Żródła i cytaty:
https://www.polsatnews.pl

https://tech.wp.pl/
https://www.topnaj.pl/

https://www.polityka.pl/
https://www.komputerswiat.pl/
https://www.rynek-lotniczy.pl/

Już za tydzień lista państw z 
zakazem lotów z i do Polski

Trzynastego września 
wałbrzyscy policjanci za-
trzymali dwóch 20-letnich 
braci, którzy nie zapłacili za 
zakupy i okradli sklep zoolo-
giczny. W sobotę natomiast 
w ręce funkcjonariuszy 
wpadł 32-latek. 

W miniony piątek około go-
dziny 18:30 policjanci prewencji 
wałbrzyskiej komendy otrzyma-
li informację o dwóch młodych 
mężczyznach, którzy wspólnie do-
konywali kradzieży w sklepie zoo-
logicznym znajdującym się przy 
ulicy 1-go Maja w Wałbrzychu. 
Podjęte przez mundurowych dzia-
łania doprowadziły do zatrzyma-
nia obu podejrzanych 20-latków. 
Okazało się, że bracia wynieśli ze 
sklepu towar o wartości ponad 600 
złotych, który po zakończonych 

przez policjantów czynnościach 
został przekazany właścicielowi. 
Młodocianym przestępcom grozi 
teraz kara pozbawienia wolności 
do lat 5. Natomiast dzień później 
policjanci prewencji pierwszego 
komisariatu otrzymali zgłoszenie 
o przestępstwie jakiego dokonał 
32-letni wałbrzyszanin. Podej-
rzany do jednego z marketów w 
dzielnicy Podzamcze wniósł kod 
kreskowy kupionego wcześniej 
produktu, a następnie przykleił 
go na pudełko klocków o warto-
ści 220 złotych i próbował z nimi 
wyjść ze sklepu. Dzięki czujności 
pracowników, to jednak mu się nie 
udało. Mężczyzna został ostatecz-
nie zatrzymany przez policjantów i 
stanie teraz przed sądem. Za oszu-
stwo może trafić za kraty więzienia 
nawet na 8 lat.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl
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Forum Ekonomiczne
w Karpaczu
W dniach 8-10 września w Kar-
paczu odbyło się Forum Ekono-
miczne pod hasłem „Europa po 
pandemii: Solidarność, Wolność, 
Wspólnota”. Forum Ekonomicz-
ne potocznie nazywane „polskim 
Davos” to największa w Europie 
Środkowo-Wschodniej impre-
za gospodarcza. Konferencja to 
doskonała okazja do prezenta-
cji osiągnięć przez różne firmy, a 
przede wszystkim miejsce spot-
kań i dyskusji o aktualnej sytuacji 
ekonomiczno-społecznej Polski 
i Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wydarzenie, w którym miałem 
okazję brać udział i uczestniczyć 
w kilkunastu sesjach plenarnych. 
Konferencja wyjątkowo w tym 
roku, z powodu występującej w 
Małopolsce pandemii, została 

przeniesiona z Krynicy Zdroju do 
Karpacza. Trzydniowy cykl pane-
li tematycznych, których główną 
osią dyskusji były najważniejsze 
wydarzenia polityczne, społeczne 
i gospodarcze obejmował takie 
zagadnienia jak: wyzwania gospo-
darcze XXI wieku, szeroko pojęte 
bezpieczeństwo, zarówno energe-
tyczne jak i cybernetyczne, inno-
wacyjność i rozwój gospodarczy 
oraz sposoby na przezwyciężenie 
kryzysu gospodarczego. Tematem 
dominującym była perspektywa 
dla światowej, europejskiej i pol-
skiej gospodarki w obliczu kryzysu 
wywołanego skutkami pandemii 
wraz z przedstawieniem konkret-
nych rozwiązań. Uczestnicy konfe-
rencji mieli do wyboru ponad 200 
wydarzeń plenarnych podzielo-
nych na 17 ścieżek tematycznych. 
W Karpaczu można było spotkać 
szereg przedstawicieli świata bi-
znesu, nauki, polityki, samorządu, 
organizacji pozarządowych, łącz-
nie około 1600 gości z Polski i za-
granicy. Podczas Forum przyznano 
wyróżnienia: tytułem Człowieka 
Roku uhonorowano prezesa PKN 
Orlen – Daniela Obajtka. Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazowni-
ctwo uzyskało status Firmy Roku, 
a Organizacją Pozarządową Roku 
został Związek Harcerstwa Rzecz-
pospolitej. Nagrodę Gospodarczą 
Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie otrzymał Zbigniew Jagiełło, 
Prezes Zarządu Banku PKO Banku 
Polskiego. W Karpaczu gościła 
również liderka białoruskiej opo-
zycji Swietłana Cichanouska, której 
wręczono nagrodę specjalną.

Rondo otwarte – komunikacja wróciła
Mija dwa i pół miesiąca 

od kiedy zamknięto prze-
jazd ulicą Długą. Od 15 
września otwarto jednak 
dla ruchu i tą część mia-
sta. Tym samym Piaskowa 
Góra i Podzamcze zostaną 
skomunikowane dla ruchu 
samochodowego, a tak-
że komunikacji miejskiej. 
Właśnie zakończono kolej-
ny etap prac przy inwesty-
cji obwodnicy Wałbrzycha.

Zamknięcie tej części miasta 
miało na celu umożliwienie inwe-
storowi w szczególności przebu-
dowy koryta potoku Szczawnik. 
W praktyce więc skończą się kor-

ki na ulicy Wrocławskiej i Ogro-
dowej na wysokości od fabryki 
Ronal do marketu budowlanego 
Obi. Część mieszkańców i pra-
cowników strefy, chcąc ominąć 
sznur pojazdów, wybierała trasę 
do Śródmieścia przez Kozice. Nie 
inaczej było z komunikacją miej-
ską. Dotarcie ze Śródmieścia na 
Podzamcze oznaczało dla wielu 
pasażerów w godzinach szczytu 
taki sam czas jazdy jak z Wałbrzy-
cha do Wrocławia. Teraz wszystko 
wraca powoli do normy. Według 
aktualnego układu komunika-
cyjnego, transport został skie-
rowany na nowy odcinek ulicy 
Długiej, a także na nowy odcinek 

pasa jezdni w kierunku dzielnicy 
Podzamcze i w stronę Szczawna-
-Zdroju. Samo rondo nabrało 
również nowego kształtu, ta-
kiego po jakim będą poruszać 
się samochody po zakończeniu 
inwestycji. Warto wspomnieć, iż 
namalowano także nowe znaki 
poziome, które dokładnie ko-
munikują kierowcom kierunki 
ruchu. Często widoczne w tym 
miejscu są patrole policji.

Komunikacja miejska będzie 
funkcjonować jak dawniej, w 
swej pierwotnej wersji.

PAS
Foto: PAS
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Studio Espresso gościło w „Pod pretekstem’’ Art Cafe w wałbrzyskim Śródmieściu

z satyrykiem, felietonistą, członkiem zespołu Big Cyc rozmawiał Paweł Szpur

z Krzysztofem Skibą 

Oglądnij pełny wywiad

Provident_70072020_Komunikacja_Plakat_A3_A4_wszyscy_Razem_crv.indd   1Provident_70072020_Komunikacja_Plakat_A3_A4_wszyscy_Razem_crv.indd   1 10/07/2020   13:4110/07/2020   13:41

REKLAMA R0438/20

REKLAMA R0437/20

Jadąc na wywiad, zastanawia-
łem się od jakiego pytania powi-
nienem zacząć rozmowę. Może … 
wszystko zaczęło się za czasów 
PRL i „ganianiem się” z SB? 

Poniekąd zaczęło się wcześniej. 
Oczywiście w czasach PRL-u, ale 
zawodowe występy publiczne – tu 
mogę Cię zaskoczyć – występowa-
łem jako model na pokazach mody. 
Wygrałem z kolegą casting, być 
może dlatego, że było mało chłop-
ców, a dużo dziewczyn. Wygrałem 
casting do pokazów mody dziecię-
cej. Na Jarmarku Dominikańskim w 
Gdańsku – to taka duża impreza han-
dlowa pod gołym niebem – prezen-
towaliśmy modę szkolną, mundurki, 
kurtki. Powiem Ci, że bardzo mi się 
to podobało, bo razem z nami wy-
stępował iluzjonista, który przeplatał 
się z nami. On pokazywał sztuczki, a 
my prezentowaliśmy modę. Pamię-
tam, że on wyciągał tam piłeczkę z 
ucha i tego typu rzeczy, czy królika 
z kapelusza. W pewnym momencie 
wkradliśmy się do jego garderoby, 
żeby zobaczyć czy to rzeczywiście 
są czary. Kiedy odkryłem, że ten cy-
linder ma podwójne dno, to wiedzia-
łem, że to są sztuczki. Powiem Ci, że 
do dziś pamiętam, że za te pokazy 
dobrze zapłacili i wtedy zorientowa-
łem się, że "showbusiness" to jest to. 

Oprócz show biznesu, jesteś do-
brym pisarzem. Ja za czasów lice-
um zaczynałem lekturę "Wprost" 
od Twoich felietonów. Jaki jest 
przepis na dobry felieton?

Wiesz co, przepisu nie ma. Fe-
lietonista musi posługiwać się wy-
obraźnią i to, co pisze musi robić 
wrażenie na czytelnikach, zdoby-
wać ich duszę i serca. Dobrze jest, 
jak felietonista ma swój styl. Nikogo 
nie naśladuje. Tak zawsze mówiono, 
że Skibę można już po paru zda-
niach rozpoznać, że to jestem ja. 
Mam swój charakter pisma i to jest 
bardzo ważne. Oczywiście mówi 
się, że felietonista sprzeda matkę za 
dobrą puentę. Felieton musi mieć 
mocne zakończenie. Felieton jest 

skrzyżowaniem pisania poważnego 
i niepoważnego. Zdarzają się bardzo 
poważne felietony, ale niekoniecznie 
na poważne tematy. Z kolei zdarzają 
się zabawne felietony na tematy zu-
pełnie poważne czy poważne, więc 
mieszanie tych światów jest tutaj 
bardzo istotne. Ja byłem wziętym fe-
lietonistą, przez lata opublikowałem 
w "Gazecie Wyborczej", w tygodniku 
"Wprost", także w takich pismach 
męskich jak "CKM", a także "Play-
boy". A dziś wiadomo, wygrywa in-
ternet, miałem swojego bloga. Moje 
felietony można znaleźć na moim 
fanpage'u - zapraszam serdecznie. 
Jeśli ktoś lubi Skibę i moje poczucie 
humoru i chce wiedzieć, co sądze na 
temat otaczającej rzeczywistości, to 
te felietony tam się pojawiają. 

Jesteś satyrykiem i stand-
-upowcem. Igor Kwiatkowski, były 
członek „Paranienoramlnych”, za-
śpiewał podczas nocy kabareto-
wej piosenkę z przekleństwem w 
refrenie „Pierdol się”. Czy dziś w 
kabarecie bądź stand-upie wszyst-
kie chwyty są dozwolone?

Nie wiem co za numer zaśpiewał 
kolega. Wiesz, granicę wyznacza 
publiczność. Jeżeli publiczność to 
akceptuje i przychodzi na takiego 
artystę, który co jakiś czas rzuci mię-
sem, to nie widzę w tym nic złego. 
Oczywiście słabe jest, jeśli ktoś epa-
tuje wulgaryzmami, bo wulgaryzmy 
nie przynoszą nam żadnej chwały i 
są tylko protezami językowymi, któ-
re powodują, że często jak nie mamy 
języka w gębie, to rzucamy mięsem. 
Natomiast komicy robią to świado-
mie w takich ważnych momentach. 
Wulgaryzmy mogą służyć jako pod-
kreślenie, jako podbicie, jako tak 
zwany metaforyczny wykrzyknik. 
Poza tym często opowiadając jakieś 
historie – a stand up to jest opowia-
danie jakiejś historii – opowiadamy 
je o jakiś zdarzeniach ulicznych, o 
jakiś awanturach czy stylizujemy ję-
zyk na język ludzi ulicy, marginesu 
społecznego. 

Polityków?

Także polityków, wówczas to 
jest rodzaj stylizacji. Tak należy to 
odbierać. Często jest tak, że stand-
-uper jest bardzo wulgarny na sce-
nie, a prywatnie jest osobą bardzo 
kulturalną. Wiesz, można to oceniać 
tak, że to są tanie chwyty, to jest 
po prostu konwencja. W kabarecie 
przekleństwa mogą rzeczywiście ra-
zić, chociaż stosowane umiejętnie, a 
nie stosowane jako przecinek, który 
jest co jakiś czas po prostu. Puentą 
nie może być słowo na „k” , na „p”, na 
„d”, bo jest to słaba puenta. Ja jako 
felietonista powiedziałbym, że szu-
kałbym bardziej wyrafinowanego 
chwytu, wysublimowanej metafory. 

Natomiast stand-up narodził się w 
Stanach Zjednoczonych, właściwie 
w knajpie. Tak jak dziś tu występo-
wałem w Art Cafe pod Pretekstem. 
Nie ma nic w tym złego, że ludzie 
siedzieli i pili, i że wchodził komik i 
zaczynał opowiadać dowcipy i żarty 
o swoim życiu, o swoich przygodach. 
Na pewno w stand-upie nie ma cen-
zury i nie ma tematów tabu. Tylko 
musimy się umówić na jedną rzecz 
– mam nadzieję, że wałbrzyska pub-
liczność to zrozumiała – że to nie jest 
na serio, że są żarty.

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o o swojej trasie ko-
mediowej „Skiba ciągle na wolności”, 
a także o swojej najnowszej książce 
„Skiba autobiografia łobuza, ciągle 
na wolności”. 

Foto: Joanna Kostrzewska
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sekund
Wałbrzych
Eko sprzątanie
W Wałbrzychu, akcja “Sprzątanie Świata” 
potrwa w tym roku dwa dni. W piątek 
- 18 września uczniowie wałbrzyskich 
szkół wraz z nauczycielami wyjdą sprzą-
tać miasto, jednak  każdy będzie się mógł 
do nich przyłączyć. W sobotę - 19 wrześ-
nia w Śródmieściu  odbędzie się wielki 
piknik ekologiczny.

Boguszów-Gorce
Setne urodziny 
Setną rocznicę urodzin świętowała 
mieszkanka Boguszowa – Gorc Maria 
Gierczak. Życzenia przesłał jubilatce 
premier Mateusz Morawiecki oraz wo-
jewoda dolnośląski Jarosław Obremski. 
Osobiście życzenia przekazali: pełniący 
obowiązki burmistrza Krzysztof Kumo-
rek, przewodniczący Rady Miasta Sta-
nisław Urbaniak oraz kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Anna Kabat.  Maria 
Gierczak urodziła się 8 września 1920 r. w 
Strzałkowicach, koło Sambora. W Bogu-
szowie zamieszkała w 1958 roku. 

Wałbrzych
Długosza skończona
Zakończyła się modernizacja ulicy Dłu-
gosza. Remont obejmował cały odcinek 
drogi od ulicy Wrocławskiej do ulicy Wy-

szyńskiego. W ramach inwestycji wybu-
dowano 305 metrów jezdni o nawierzch-
ni bitumicznej wraz z nowa konstrukcją, 
ciąg pieszo-rowerowy o długości 168 
metrów, mury oporowe, oświetlenie 
uliczne oraz kanalizację deszczową.

Wałbrzych
Cmentarny parking
Na Białym Kamieniu przy cmentarzu 
przy ulicy Piaskowej rozpoczęła się bu-
dowa parkingu. Poza nowymi miejsca-
mi postojowymi, zostanie wykonane 
oświetlenie terenu, a także posadzone 
będą nowe drzewa. Przedsięwzięcie fi-
nansowane jest ze środków Wałbrzyskie-
go Budżetu Partycypacyjnego. 

Świebodzice 
Sprzątają i pomagają
„Posprzątajmy Świebodzice” to akcja, 
która rozpocznie się  w najbliższą sobotę  
- 19 września, o godzinie 11:30 i potrwa 
do g. 16:00. Organizator akcji - Miasto 
Świebodzice przy wsparciu Miejskiego 
Domu Kultury, zaprosił do udziału w 
wydarzeniu mieszkańców, organizacje 
pozarządowe, jednostki i spółki miejskie 
oraz firmy i przedsiębiorstwa z regionu. 
„Posprzątajmy Świebodzice” to lokalny 
akcent ogólnopolskiej akcji „Sprzątania 
świata”.

Głuszyca
Ławeczka Michalika
Ławeczka z tablicą upamiętniającą po-
stać śp. Stanisława Michalika – miłośnika 
lokalnej kultury i historii, autora wielu 
publikacji na temat historii Głuszycy i 
Ziemi Wałbrzyskiej, zostanie umieszczo-
na w Centrum Kultury-Miejska Biblioteka 
Publiczna, w korytarzu przed wejściem 
do biblioteki. Ławeczka powstaje w ra-
mach III edycji programu „Moje miejsce 
na Ziemi”. Zarząd Fundacji ORLEN prze-
kazał na ten cel 5 tys. zł.

Gmina Jaworzyna Śląska
Pobili policjantów 
Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 
dwóm mężczyznom w wieku 47 i 25 lat, 
którzy w sobotę w Pastuchowie zaata-
kowali interweniujących policjantów. W 
poniedziałek obaj zostali doprowadzeni 
do prokuratury, gdzie zostali przesłucha-
ni. Powodem wezwania Policji było naru-
szenie nietykalności cielesnej jednego z 
mieszkańców przez ustalonego sprawcę. 
W trakcie podjętej interwencji policjan-
ci zostali zaatakowani przez 47-letnie-
go mieszkańca miejscowości oraz jego 
25-letniego syna.

Świdnica
Celowy wybuch
Do wybuchu gazu w oficynie przy ulicy 
Wyspiańskiego 1a w Świdnicy doprowa-
dzono celowo. Taką informacją dyspo-
nuje biegły powołany przez świdnicką 
prokuraturę. Według eksperta sprawca 
odłączył wężyk od kuchenki i dodatko-
wo uszkodził kupioną 2 dni wcześniej 
butlę na propan-butan. Prokuratura w 
tej sprawie zarzuty postawiła 28-letnie-
mu lokatorowi. Sprawca usłyszał kilka 
zarzutów, w tym działania przeciwko 
bezpieczeństwu ludzi i doprowadzenia 
do zagrożenia utraty życia oraz strat w 
mieniu wielkich rozmiarów. Na wniosek 
prokuratury sąd zdecydował o areszto-
waniu mężczyzny na 3 miesiące. Za za-
rzucane mu czyny grozi kara od roku do 
10 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna 
12 września opuścił szpital i został zatrzy-
many przez policję. 28-latek nie przyznał 
się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 
Najprawdopodobniej motywem mogła 
być próba samobójcza. Przypominamy, 
że w wyniku wybuchu zawaliła się jedna 
ze ścian trzykondygnacyjnego budynku 
mieszkalnego przy ulicy Wyspiańskiego 
1a.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kiedy tylko tam weszliśmy, na-
szym oczom ukazało się widmo 
nieistniejącego od dawna świa-
ta. Do kasy biletowej były tylko 
dwa metry, mogliśmy jeszcze za-
wrócić, ale ciekawość pomiesza-
na z niedowierzaniem zwycięży-
ła. Budynek bramny okazał się 
portalem prowadzącym wprost 
do innego wymiaru, tutaj e=mc2 
było podróżą do przeszłości. Dy-
latacja czasu, paradoks bliźniąt, 
szczególna teoria względności. 
Umysł przez chwilę szukał znajo-
mych punktów zaczepienia, aby 
odkodować zastany landszaft. 
Nic z tego. Podróż już się rozpo-
częła. Drzwi do snu pasjonata 
historii na granicy szaleństwa 
zostały uchylone. Dzieje daw-
ne, zapomniane lub w ogóle 
nieuświadomione prężyły się w 
późnym wrześniowym słońcu, 
jakby nigdy nie minęły, jakby 
były zawsze tuż obok, ułożone 
paralelnie, grzecznie czekając na 
swoją kolej. 

Chałupy Łemków, Bojków, Po-
górzan. Synagoga, kilka cerkwi, 
dwór średniozamożnej szlachty, 
zbiór ikon z XV wieku pisanych 
pozbawionym proporcji okiem 
dawnych mistrzów. Przypra-
wiający o zawrót głowy zapach 
nieistnienia. Starego drewna. 
Głośna obecność w wielkiej ci-
szy nieobecności. Snując się 
między chałupami widziałam 
ich mieszańców siedzących 
na ławeczkach przed domami, 
opierających się o surowość ich 
drewnianych ciał, zdziwionych 
tłumem obcych, zaglądających 
im do zagród, kręcących się po 
obejściach, wywąchujących 
wciąż obecny w stodołach za-
pach zwierząt. Co to za dziwy, 
myśleliby pewnie, gdyby tylko 
byli.

Historia o wzroku karnym 
wciąż nam pokazuje, że po lu-
dziach i ich długowiecznej obec-
ności może nie zostać nawet 
ślad. Gdyby nie sen szaleńca. 
Chyba nie ma się co tak pano-
szyć w tym świecie, piórka stro-
szyć, skoro za chwilę i my znik-
niemy i zapomni o nas czas.

Co by znalazło się w skan-
senie naszych czasów? Aparta-
menty o klamkach złotych, re-
gały nieprzeczytanych książek, 
garderoby nienoszonych ubrań. 
Nadgryziona kromka z nutellą, 
telefon z rozbitym wyświetla-
czem, niespłacone kredyty, tony 
śmieci. Niedokończone rozmo-
wy, sny do końca niewyśnione, 
życiorysy spędzone na niczym. 
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Szanowni Państwo!

Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wał-
brzychu. Posiadamy zatem ogromne do-
świadczenie w zakresie świadczenia dzia-
łalności opiekuńczej. Z dniem 01.07.2020 
otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w 
jednej z dzielnic Wałbrzycha - na Podzam-
czu. Placówka czynna jest w godz. 7-17 w 
dni powszednie. Zapraszamy wszystkie 
osoby starsze, bez bliskich oraz mające 
trudności z czynnościami dnia codzienne-
go. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, 
potrzebujesz opieki oraz pomocy, a przy 
okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić 
czas -  skontaktuj się z nami! Zachęcamy do 
niewiążącej wizyty w Domu Dziennego Po-
bytu „Oaza Seniora” oraz do zapoznania się 
z pełną ofertą. Nasz personel chętnie od-
powie na każde pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp.

Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość 
skorzystania z odpłatnego transportu. Dys-
ponujemy samochodem, który przywie-
zie Państwa do „Oazy Seniora” i odwiezie 
do domu. Prosimy o punktualność, gdyż o 
godz. 9:00 zaczynają się zajęcia z terapii za-
jęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, nasz 
terapeuta zajęciowy, na życzenie przybliży 
ich specyfikę.

 
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie 

zajmie się Państwem doświadczony rehabi-
litant, mgr fizjoterapii Pani Agnieszka Aru-
mińska - Janas.

 
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w 

sprzęt rehabilitacyjny, natomiast zajęcia 
rehabilitacyjne będą dostosowane do Pań-

stwa możliwości i chęci. Dysponujemy ro-
werkami stacjonarnymi, rotorami, PURem 
z oprzyrządowaniem i innym sprzętem do  
rehabilitacji, w tym materacem do masażu 
ciała.

 
Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i prze-

rwie można skorzystać z obiadu w formie 
cateringu.

 
Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Se-

niora” znajduje się też niewielki ogródek (z 
bezpośrednim wyjściem z budynku), po-
zwalający na spędzanie czasu na świeżym 
powietrzu w ciepłych porach roku. Zakupi-
liśmy stoły, krzesła oraz parasole ogrodowe, 
aby podopieczni mogli przebywać i odpo-
czywać na wyznaczonym terenie.

Z oferty Oazy Seniora” możecie Pań-
stwo też korzystać częściowo, w wybra-
ne dni tygodnia

Jak zgłaszać się do Dziennego Domu 
Pobytu „Oaza Seniora”?

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes 
Fundacji - pod numerem telefonu 663 171 
113 lub za pośrednictwem formularza zgło-
szeniowego, który jest dostępny na stro-
nie internetowej Fundacji Feniks. W tym 
przypadku Prezes Fundacji skontaktuje się 
z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia 
zgłoszenia i omówienia warunków uczest-
nictwa.

 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do 

niezobowiązującej, zapoznawczej wizy-
ty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza Se-
niora”, ul. Hetmańska 5g na Podzamczu.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Uprzejmość  – sięgając 
do Słownika Języka Polskie-
go możemy w syntetyczny 
sposób dowiedzieć się czym 
jest uprzejmość. Według SJP 
czynność tą definiuje się jako 
bycie uprzejmym, a także jako 
uprzejmy zwrot grzecznościo-
wy, drobna usługa będąca wy-
razem życzliwości. Jednak sęk 
w tym, że bycie uprzejmym to 
coś więcej niż wyświechtany 
zwrot czy frazes. Otóż uprzej-
mość to sposób na okazanie 
drugiemu szacunku. Chodzi 
tu również o pewną odwagę 
osobistą, czy też tworzenie 
więzi z innymi, budowanie 
mostów serdeczności. Uprzej-
mość kryje w sobie wyjąt-
kowy i silny przekaz, którym 
jesteśmy w stanie wyrazić na-
prawdę dużo bez ani jednego 
słowa. Zwykłe “przepraszam”, 
“proszę” czy “pójdź przodem” 
rozsiewają wokół Ciebie przy-
jemny aromat uprzejmości. 
Bywa też tak, że mając zły 
dzień czy też będąc w stanie 
zdenerwowania, zapomina-
my o uprzejmości– zdarza się, 
nawet najmilszym osobom. 
Jednak należy pamiętać, że 
uprzejmość nie kosztuje nic, 
przynosi natomiast ogrom-
ne korzyści Tobie i osobom 
wokół Ciebie. Dotyczy to w 
szczególności kierowców. Te-
raz, gdy miasto przez budowę 
obwodnicy jest rozkopane 
wszerz i wzdłuż, często sto-
imy w korkach. Denerwując 
się, czy zdążymy gdzieś na 
czas, z pośpiechu bądź z roz-
targnienia, nie chcemy kogoś 
wpuścić. Tyle tylko, że stres w 
aucie nic nam nie da. Wykaż-
my czasem na drodze trochę 
empatii...być może ktoś cze-
ka dłużej na wpuszczenie niż 
my stoimy w korku. Myślę, 
że przepuszczenie więcej niż 
trzech kierowców przed nami, 
pozwoli nam poprawić sobie 
humor na resztę dnia. Bo nic 
tak nie działa na polepszenie 
nastroju jak dobre uczynki. 
Trzymając się tej maksymy, 
istnieje spore prawdopodo-
bieństwo, że i nas też ktoś bę-
dzie częściej przepuszczał.  

Redaktor Naczelny

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Rozmawiałam kilka dni 
temu o decydowaniu się na 
panele fotowoltaiczne. Oczy-
wiście wywiązała się dyskusja 
o tym, że OZE jest alternatywą 
dla energii węglowej i tym po-
dobne. Naturalnie nie obyło 
się bez głosów o wyższości 
atomu nad OZE.

Może to zaskakujące, ale 
podobne wnioski – jak w 
rozmowie o fotowoltaice – 
przyszły mi do głowy, obser-
wując próby powstrzymania 
budowy wieży widokowej na 
Śnieżniku. Wieże widokowe 
rosną na szczytach okolicz-
nych gór, wraz z nimi przyby-
wa turystów. Z jednej strony 
dobrze, że ludzie odchodzą od 
komputerów i telewizorów, i 
wybierają się na wycieczki. Z 
drugiej - wraz z tymi ludźmi 
trafiają do lasów góry śmieci. 
Sama budowa takiej wieży 
zazwyczaj oznacza niszcze-
nie środowiska naturalnego. 
To pewnego rodzaju absurd, 
który sami sobie serwujemy, 
dewastujemy środowisko na-
turalne, aby podziwiać środo-
wisko naturalne…

Dlaczego podobne wnio-
ski? W pewnym nieustannym 
„ulepszaniu” świata towarzy-
szą nam dobre intencje. Zało-
żę się, że producenci fotowol-
taiki widzą w tym rozwiązaniu 
sposób na uwolnienie się od 
paliw kopalnych. Budujący 
wieże widokowe zapewne 
kierują się pobudkami takimi 
jak rozwój turystki, promocja 
regionu itd.

Trudno powiedzieć czy to 
kwestia edukacji, może jakaś 
skłonność do upraszczania? 
Potrzebujemy szerszych hory-
zontów, szerszego kontekstu, 
spojrzenia. Dwa przytoczo-
ne powyżej przykłady łączy 
jednotorowość, właśnie brak 
kontekstu. Są to tylko przy-
kłady jakich wiele. Jeżeli nie 
zmniejszymy zapotrzebowa-
nia na energię, to OZE nas nie 
uratuje a przy okazji zdewa-
stujemy Ziemię, wydobywając 
metale rzadkie. Przebudowa 
infrastruktury turystycznej jest 
czymś innym niż budowanie 
wież widokowych na każdym 
wzgórzu. Jeśli czytający tę 
rubrykę mają chęć sprzeciwić 
się wieży na Śnieżniku, można 
skontaktować się w tej spra-
wie na przykład z Zielonymi z 
Kłodzka.
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Trwa Powszechny Spis Rolny.
Jakie dane udostępnią rolnicy?

Od 1 września do 30 listopada w całej Polsce przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. Udział w 
nim jest obowiązkowy. Jak się spisać i jakie dane trzeba podać?
Ostatni spis rolny w Polsce przeprowadzany był w 2010 roku. Od tego czasu wiele informacji stało się już 
nieaktualnych. Według Rocznika statystycznego rolnictwa w 2017 roku w województwie dolnośląskim 
działały 54 352 gospodarstwa indywidualne. Najwięcej z nich prowadziło działalność na obszarze od 2 do 
5 ha - 14 458, na obszarze od 5 do 10 ha - 12 219 oraz na obszarze od 1 do 2 ha - 11 942. Wszyscy użyt-
kownicy gospodarstw rolnych będą mieli czas na dokonanie spisu do 30 listopada.
Spis jest obowiązkowy i samodzielny
Powszechny Spis Rolny jest obowiązkowy, dotyczy nie tylko rolników indywidualnych, ale także fi rm i 
podmiotów prawnych, które są związane z rolnictwem. Są różne metody dokonywania tych spisów - mówi 
Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski. Halina Woźniak, p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we 
Wrocławiu zaznaczyła, że spis powinien być samodzielny. Samodzielne spisanie się rolników przez Inter-
net będzie działaniem obowiązkowym, a to działanie będzie wspierane poprzez rachmistrzów spisowych, 
których statystyka do tego przewidziała. Będą oni dzwonić do respondentów, ale to będzie działanie uzu-
pełniające. Oznacza to, że wszyscy Ci rolnicy, którzy mają dostęp do Internetu, mają obowiązek spisać się 
samodzielnie za pomocą interaktywnej aplikacji do samospisu- poinformowała Halina Woźniak.
Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady, ale wynika on również z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa zawartych w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 
2020”. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rol-
nictwo. Służy władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opar-
tych na analizie danych.
Kogo dotyczy spis i jakie dane trzeba podać?
Powszechny spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby fi zyczne (gospodarstwa 
indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej. Podlegający spi-
sowi rolnicy udzielają informacji w formie samospisu za pomocą aplikacji na stronie www.spisrolny.gov.
pl, wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny albo wywiadu przeprowadzone-
go przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika. W sytuacji braku możliwości samodzielnego 
spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub 
udać się Urzędu Gminy, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na przygotowa-
nym stanowisku komputerowym.
Podczas wywiadu rolnicy muszą opowiedzieć o sprzedawanych w gospodarstwie rolnym produktach, o 
powierzchni użytków rolnych, strukturze dochodów (ile procent pochodzi z działalności rolniczej, ile z 
innych świadczeń takich jak emerytura czy renta) oraz posiadanych zwierzętach. W spisie rolnym zbiera-
ne są również dane dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na 
obszarach o ograniczeniach naturalnych,
osobowości prawnej, tytułu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej czy rodzaju użytkowa-
nych gruntów. Wszystkie dane zostaną oczywiście zanonimizowane.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Depilacja czy epilacja?
Zarówno depilacja, jak i epila-

cja są metodami pozwalającymi 
na pozbycie się niechcianego i 
zbędnego owłosienia. Różnią 
się jednak efektywnością oraz 
techniką wykonania zabiegu. 

Zacznę od wyjaśnienia ter-
minu depilacja. Jest to czasowe, 
mechaniczne lub chemiczne 
usunięcie owłosienia. Zabieg w 
zależności od wybranej techniki 
możemy wykonać samodziel-
nie w domu lub w gabinecie 
kosmetycznym. Do najpopular-
niejszych metod depilacji zali-
czamy: golenie maszynką, de-
pilator, wosk, pastę cukrową, 
kremy depilujące. Bez względu 
na metodę, jaką zostanie wy-
konany zabieg depilacji, włos 
odrasta, nawet jeśli zostanie 
usunięty wraz z cebulką. Alter-

natywą dla klasycznej depilacji 
jest epilacja, czyli trwałe po-
zbycie się owłosienia. Do tego 
zabiegu specjaliści najczęściej 
wykorzystują technologię lase-
rową. Dlatego epilację możemy 
wykonać jedynie w gabinecie 
kosmetologicznym lub klinice 
medycyny estetycznej. Epilacja 
laserowa często nazywana jest 
również depilacją laserową, 
gdyż pojęcie to jest bardziej 
zrozumiałe dla większości osób. 
Jednak w obu przypadkach mó-
wimy o tym samym efekcie za-
biegowym. 

Jak to działa?
Światło lasera pochłanianie 

jest przez barwnik melaninę, 
który znajduje się we włosie. 
Energia dociera do cebulki i 
niszczy macierz włosa (serce 
włosa odpowiedzialne za jego 
wzrost, regenerację) oraz bro-
dawkę włosa, część ukrwienną, 
której uszkodzenie powoduje 
trwałą utratę włosa. 

Do uzyskania widocznych 
efektów należy wykonać serię 
zabiegową, która składa się z ok. 
6 zabiegów w zależności od ilo-
ści, jakości włosa oraz miejsca, w 
którym się znajdują. Istotny jest 
również czas pomiędzy kolejny-
mi zabiegami, ponieważ trwałe 
usuniecie włosa jest możliwe 
jedynie w fazie jego wzrostu. 
Dlatego jeden zabieg epilacji 
nie wystarczy. 

Ratunku, moje włosy!

Modny gadżet: kominki do aromaterapii

Włosy po wakacjach potrze-
bują często intensywnej i kosz-
townej kuracji regeneracyjnej, 
zwłaszcza jeśli narażone były na 
silne promieniowanie UV, me-
chaniczne uszkodzenia, wilgoć 
lub nadmierne ciepło. Po lecie 
konieczna jest zatem wizyta 
w dobrym salonie fryzjerskim, 
podczas której podetniemy 

zniszczone końcówki oraz za-
fundujemy sobie profesjonalny 
zabieg, dobrany do naszych in-
dywidualnych potrzeb (o niektó-
rych z nich pisaliśmy w poprzed-
nich wydaniach Tygodnika). My 
podpowiadamy wam, jak domo-
wym sposobem możemy pomóc 
niesfornym kosmykom odzyskać 
blask i zdrowy wygląd.

1. Przede wszystkim nie wy-
chodźmy z mokrymi włosami na 
zewnątrz. W ten sposób nie tylko 
łatwo złapiemy przeziębienie, 
ale dodatkowo "wystawimy się" 
na negatywne oddziaływanie 
czynników atmosferycznych, w 
tym: smogu, wiatru, deszczu.

2. Zrezygnujmy z częstego 
suszenia w wysokich tempera-
turach. Opcja "max", bo szybko, 
tylko nam zaszkodzi. A jeśli już 
rzeczywiście musimy z niej sko-
rzystać, użyjmy przynajmniej 
termoochronnych kosmetyków.

3. Zróbmy miejsce w naszej 
łazience na odżywkę, maskę i 
specjalistyczny szampon. Nie 
kupujmy danego produktu tylko 
dlatego, że była na niego pro-
mocja. Niewłaściwie dobrany 
kosmetyk "zrobi" więcej złego 
niż dobrego.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Jeśli jesteś fanką olejków ete-
rycznych, koniecznie zaopatrz 
się w kominek do aromatera-
pii. Do wyboru masz tradycyjne 
bądź elektryczne urządzenia. My 
stawiamy na klasykę z ceramiki. 
Czemu? Po pierwsze: wyrób z ta-
kiego materiału jest trwalszy niż 

szkło, a przez to bardziej odpor-
ny na zarysowania czy pęknięcia; 
po drugie: ładnie komponuje się 
z wnętrzem, pełniąc rolę ozdoby, 
dekoracji. Przy zakupie warto 
również pod uwagę wziąć ga-
baryty produktu. Pamiętajmy, 
że kominki z większą misą są nie 

tylko wygodniejsze w użyciu, ale 
przede wszystkim pozwolą nam 
dłużej cieszyć się ulubionym za-
pachem. Można w nich też z po-
wodzeniem umieszczać wosk.

Zebrała: osa
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W ubiegły weekend zostali-
śmy rozerwani intensywnością 
kultury.

Dlatego mówi się o tym „roz-
rywka”.

Festiwal Henryka Wieniaw-
skiego w szczawieńskim Te-
atrze Zdrojowym, Millenium 
Docs Against Gravity w kinie 
Apollo, wernisaż w nowej ka-
wiarni na mapie miasta (Kasz-
tanowy Taras), w Zamku Książ, 
o którym to mówić dużo nie 
trzeba, bo wystarczająco jest 
mówione, udana premiera w 
Teatrze Lalki i Aktora, pięć sen-
sownych koncertów, drugi od-
cinek radia Teatru Dramatycz-
nego - Szaniawski.FM i całkiem 
nowy, świeżutki wypiek z labo-
ratorium Soko - Sokołowsko 
Jazz o Tomaszu Stańko.

Jeśli powyższy akapit nic 
Państwu nie mówi, to znaczy, 
że nie żyjecie. 

Po prostu.

To jest rumem, którym do-
pełniamy kubek herbaty w je-
sienny wieczór. To jest cukrem, 
cytryną, posypką z kruszonki, 
takiej na maśle, odrobiną soli 
do smaku, malinami w wytraw-
nej czekoladzie codzienności. 

Niektóre z wydarzeń wal-
czyły z wirusowym zapaleniem 
frekwencji, inne cieszyły się 
pełną, w świetle przepisów ko-
ronnych, salą.

Mam nadzieję, że dajecie się 
tak rozrywać, że korzystacie, 
że jesteście ognikami, które 
złowić pragną siwiejący co ty-
dzień organizatorzy wydarzeń. 

Dajcie się. 

Albo nadal powtarzajcie, że 
nic się nie dzieje. To jest znane, 
oswojone, bezpieczne.

--------------------------------------

Na facebookowym profilu 
Wałbrzych - tu #nicsięniedzie-
je, znajdą Państwo co tydzień 
zestaw polecanych wydarzeń.

TEATR DRAMATYCZNY ZAPRASZA NA KULTOWE SPEKTAKLE!

Wrześniowa Stara Kopalnia

Nowy sezon w Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzy-
chu wprowadzi na scenę 
Szaniawskiego monodra-
my – kontrowersyjną i peł-
ną potencjału, nieeksplo-
rowaną dotąd formę sztuki 
teatralnej, która będzie od-
powiedzią na potrzebę 
połączenia działalności ar-
tystycznej z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa w 
czasie pandemii. Zanim 
na deskach Teatru Dra-
matycznego odbędzie się 
premiera pierwszego mo-
nodramu, aktorzy zapro-
ponują znane już widzom 
z poprzednich sezonów 
spektakle małoobsadowe 
oraz kolejne audycje pod-
castu SZANIAWSKI.FM.

W piątek (18 września 2020) 
o 19:00 i sobotę (19 września 
2020) o 20:00 na Scenę Kameral-
ną powróci ŻEGLARZ w reżyserii 
Wojtka Rodaka!

Spektakl ten, skupiający się na 
idei pomnika, pamięci i upamięt-
niania, był ostatnią premierą 56. 
sezonu. Młody reżyser wraz z 
zespołem uważnie przyjrzeli się 
dorobkowi pisarskiemu Jerzego 
Szaniawskiego w obchody 50-le-
cia śmierci patrona, poszukując 
w jego dziełach aktualności dla 
współczesnego widza. W ten 
sposób powstało przedstawie-
nie, którego twórcy zadają istot-
ne, choć wciąż niewystarczająco 
akcentowane w dialogu publicz-
nym pytania: jakiego potrzebu-
jemy dziś monumentu? Czy ten 
model upamiętniania jest nam 
jeszcze w ogóle potrzebny?

Fabuła ŻEGLARZA jest moc-
no realistyczna: w nadmorskim 
miasteczku trwają przygotowa-
nia do uroczystych obchodów 
rocznicy bohaterskiej śmierci 
kapitana Nuta. Oczekiwanie na 
ceremonię niespodziewanie 
przerywa pojawienie się młode-
go badacza chcącego obalić mit 
heroicznego kapitana i ujawnić 
prawdę o jego życiu.

Spektakl, operując działania-
mi z obszaru sztuki współczes-
nej, opowiada o dzisiejszych 
formach pamiętania i upamięt-
niania; a szerzej, o władzy nad 
przestrzenią publiczną.

– Jest dla nas ciekawe, że Sza-
niawski w 1925 roku sięga po 
temat upamiętnienia w prze-
strzeni publicznej, zaskakująco 
nowatorsko opowiada tym sa-
mym o społeczeństwie i roli, jaką 
sztuka w nim odgrywa. – mówi 
Wojtek Rodak, reżyser – Porusza 
kwestię, którą będąc reżyserem 
na początku swojej drogi, traktu-
ję bardzo osobiście: starego po-
rządku reprezentowanego przez 
Kapitana Nuta i młodego bada-
cza, który ten porządek burzy.

W sobotę (19 września 2020) 
o 18:00 i niedzielę (20 września 
2020) o 18:00 aktorzy Teatru Dra-
matycznego zagrają spektakl PO 
NAS CHOĆBY KOSMOS w reżyse-
rii Pawła Świątka wyjątkowo na 
DUŻEJ SCENIE!

PO NAS CHOĆBY KOSMOS 
wg tekstu Sibylle Berg jest prze-
de wszystkim opowieścią o Mi-
lenialsach – pokoleniu, które 
właśnie wchodzi w dorosłość 
i… zupełnie się w niej nie może 
odnaleźć. KOSMOS to spektakl 

o pretensjach między pokole-
niami, o czarnej wizji przyszłości 
i naszym w niej miejscu. Boha-
terowie tego wariackiego show 
są najlepszym dowodem na to, 
że wyprawa na Marsa po lepszy 
świat nigdy nie będzie miała 
miejsca, jeśli jedyne co mamy w 
zanadrzu to bujna wyobraźnia.

W piątek (18 września 2020) 
o 19:00 i sobotę (19 września 
2020) o 19:00 na SoundClou-
dzie i Spotify’u pojawią się dwie 
audycje podcastów z serii SZA-
NIAWSKI.FM!

W piątek Irena Wójcik, znana 
ze swojego zamiłowania do gór, 
zabierze słuchaczy na pieszą wy-
cieczkę popularnym szlakiem 
z Zamku Książ do ruin Starego 
Książa. Gościnnie w podcaście 
występują Nikola Olszak, Tomasz 
Jękot i Seb Majewski. Całą trasę 
wycieczki udało się nagrać zaraz 
po rozluźnieniu pandemicznego 
zakazu wchodzenia do lasów i 
parków – była przez to tym bar-
dziej ekscytująca dla naszych ar-
tystów.

Irena w dalszej części podca-
stu pomoże odbiorcom porząd-
nie spakować plecak w góry i 
wybrać trasę następnej wypra-
wy.

W sobotę uczestnicy grup 
warsztatowych Cienie Teatru i 
Niedorośli 30+ oraz zaangażo-
wani widzowie zaprezentują 
swój pierwszy w życiu podcast. 
Przygotowując się do niego, 
przeprowadzili rozmowę z Grze-
gorzem Chojnowskim, redakto-
rem naczelnym Radio Wrocław 
Kultura. Rozmowa ta opowiada 
o prowadzeniu audycji online, 
zdradza tajniki pracy radiowca i 
krytyka teatralnego.

Autorki podcastu opowiada-
ją o swoich ulubionych spekta-
klach i dyskutują z profesjonal-
nymi recenzjami. Audycja ta jest 
świetną okazją do przypomnie-
nia sobie wielu przedstawień z 
repertuaru teatru.

Teatr Szaniawskiego serdecz-
nie zaprasza do wspólnego spę-
dzenia weekendu!

Wrzesień w Starej Ko-
palni w Wałbrzychu nie 
będzie powiewał nudą. 
Nie dość, że za nami Euro-
pejskie Dni Dziedzictwa, 
które miały miejsce w mi-
niony weekend, to przed 
nami pierwsze koncerty i 
Festiwal Food Truck’ów.

Po raz piąty w Starej Kopal-
ni odbyły się Europejskie Dni 
Dziedzictwa. Celem wydarze-
nia była promocja zabytków i 
miejsc, w których co roku we 
wrześniu kraje biorące udział w 
projekcie organizują warszta-
ty czy wykłady. Stara Kopalnia 
przygotowała program pod 
hasłem „Moja Droga Julio”, co 
odnosiło się zarówno do hasła 
przewodniego EDD 2020 oraz 
do historii wałbrzyskiej kopalni. 
W ciągu weekendu odbyły się 
m.in. zajęcia dla najmłodszych, 
specjalne zwiedzanie obiektu 
dla dzieci i dorosłych oraz spot-

kanie z byłymi górnikami i pra-
cownikami kopalń w Kawiarni 
Sztygarówka, podczas którego 
uczestnicy mogli zadawać pyta-
nia dotyczące historii górnictwa 
i pracy górników. Podkreślmy, 
że Stara Kopalnia w zeszłym 
roku otrzymała wyróżnienie za 
zaangażowanie w organizację 
Europejskich Dni Dziedzictwa, a 
w roku 2020 znalazła się wśród 
10 obiektów wybranych spo-
śród 600 zgłoszonych instytucji 
do promocji tegorocznej edycji.

W najbliższy weekend Stara 
Kopalnia będzie obecna pod-
czas Sprzątania Świata z Ra-
diem Zet na wałbrzyskim Ryn-
ku. Natomiast bezpośrednio na 
terenie instytucji odbędą się 
dwa koncerty zespołu Ira – 18 
i 19 września. Bilety dostępne 
na stronie kupbilecik.pl lub w 
kasie w Kawiarni Sztygarówka. 
Ze względów bezpieczeństwa i 
zgodnie z wytycznymi dotyczą-

cymi organizacji koncertów, wy-
stęp zespołu został rozłożony na 
dwa dni, aby zachować zalecane 
odstępy między uczestnikami.

To nie koniec muzycznych 
wydarzeń – w ostatni weekend 
września na scenie Starej Ko-
palni wystąpi Kasia Kowalska. 
Na 27 września ze względów 
bezpieczeństwa zaplanowano 
dwa koncerty artystki – o go-
dzinie 17.30 oraz o godzinie 
20.00. Bilety dostępne online 
na kupbilecik.pl oraz stacjonar-
nie w Kawiarni Sztygarówka. 
Warto zaznaczyć, że w czasie 
weekendu na terenie obiektu 
będzie miał miejsce Festiwal 
Food Trucków, w ramach które-
go – oprócz licznych food tru-
cków z różnorodnymi potrawa-
mi - odbędą się m.in. animacje 
dla dzieci i różne atrakcje oraz 
kino plenerowe, podczas któ-
rego wyświetlony zostanie film 
„Millerowie” – amerykańska 

komedia z 2013 roku z Jennifer 
Aniston w roli głównej. Także w 
ostatni weekend września, a do-
kładnie w sobotę 26.09.2020 r. 
odbędą się kolejne zajęcia z cy-
klu Bajtel w Kopalni, skierowane 
do najmłodszych odbiorców w 
przedziale wiekowym 0-2 lata 
oraz 3-6 lat. Szczegóły wkrótce 
na stronie www.starakopalnia.
pl.

Red./SK
foto:SK
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Daniel 
Nazwisko:  Szurma 
Data urodzenia: 10 maja 1976 roku
Pseudonim sportowy:  brak
Klub: WKT „Atri” Wałbrzych (tenis)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik grałem do 17 roku ży-
cia – byłem 8 na liście rankingowej PZT 
w Polsce i jak dobrze pamiętam czwarty 
w debla. Potem wyjechałem do Niemiec, 
gdzie również wygrałem kilka turniejów 
w swojej kategorii wiekowej. Po powro-
cie do Wałbrzycha i Zagłębia, które re-
prezentowałem, wszystko się popsuło. 
Kopalnie wycofały się ze sponsoringu i 
praktycznie z roku na rok było coraz go-
rzej. W rezultacie w wieku 17 lat zakoń-
czyłem grę w tenisa. Jeśli chodzi o pracę 
trenerską, to na tym polu mam nieco 
więcej sukcesów. Mam tu na myśli cho-
ciażby wywalczony niedawno brązowy 
medal Julii Hoffman w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska młodzików w singlu oraz 
deblu. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Gdy zaczynałem grę w tenisa, byłem 
zapatrzony w Andre Agassiego czy Peta 
Samprasa. Po wyjeździe do Niemiec 
moim idolem został Boris Becker, który 
był wówczas na sportowym topie. Podo-
bała mi się jego agresywna gra, serwis, 
wolej. W kolejnych latach zacząłem zwra-
cać uwagę na Rogera Federera, ale to Be-
cker zainspirował mnie do gry w tenisa. 
Dlaczego tenis?
Jako młody chłopak mieszkałem blisko 
kortów w Szczawnie-Zdroju. Chodząc co 

niedzielę do kościoła mijałem korty i 
moim prawdziwym marzeniem było 
zdobycie piłeczki tenisowej. Pewnego 
dnia mama zaprowadziła mnie na halę 
sportową Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Szczawnie-Zdroju, gdzie znalazłem się 
pod skrzydłami nieżyjącego już Andrzeja 
Czaprackiego oraz Leszka Przepiórskie-
go. I tak zaczęła się moja przygoda z te-
nisem. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim głównym celem jest popularyzacja 
tenisa wśród dzieci w naszym regionie, 
bo młodzi ludzie spędzają czas głównie 
przed komputerem czy telefonem. Dla-
tego zależy mi, aby oderwać je od świata 
wirtualnego i zainteresować sportem w 
ogóle, a więc również i tenisem. Oczywi-
ście super byłoby doprowadzić któregoś 
ze swoich podopiecznych minimum do 
pierwszej „setki” ATP czy WTA. Przede 
mną i moimi zawodnikami długa droga 
i ciężka praca, ale takie jest moje marze-
nie. Aktualnie pracuję na kortach przy 
ulicy Ogrodowej 19 (przy PEC-u), dlate-
go zapraszam wszystkich chętnych do 
udziału w treningach – myślę, że uda mi 
się młodym ludziom zaszczepić miłość 
do tego pięknego sportu. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Kiedyś były czasy...

Stali czytelnicy rubryki „Fut-
bol po mojemu” wiedzą, że 
bardzo lubię wspominać 
różne piłkarskie wydarzenia 
z odleglejszej przeszłości, 
zwłaszcza z przełomu lat 80-
tych i 90-tych, kiedy to jako 
ośmio czy dziewięciolatek 
zakochałem się w futbolu. 
Dlatego dziś przypomnę czy-
telnikom sezon 1990/91. Dla 
piłki nożnej wydaje mi się 
szczególny, bo według mnie 
był to ostatni sezon futbolu - 
jak to zwykło się mówić - ro-
mantycznego. Właśnie mija 
trzydzieści lat i myślę, że ten 
sezon może być symbolicz-
ną granicą między starym a 
nowym. Później nastąpiła już 
gwałtowna komercjalizacja, 
której osobiście nie jestem 
przeciwnikiem (dostrzegając 
oczywiście wszelkie związane 
z tym mankamenty), ale tęsk-
nię też za tamtym futbolem.
To właśnie sezon 1990/91 za-
kończył się triumfem Crvenej 
zvezdy Belgrad w Pucharze 
Mistrzów a Legia Warszawa 
dotarła do półfinału Pucha-
ru Zdobywców Pucharów. W 
następnym sezonie powsta-
ła już Liga Mistrzów, choć w 
innej formie niż znamy ją 
dziś (faza grupowa z dwoma 
grupami „półfinałowymi”). 
Na skutek przemian politycz-
nych powstały nowe państwa 
i tym samym Europejskie Pu-
chary się rozrosły. Jednak, 
aby drużyny ze słabych lig 
nie przeszkadzały w zabawie 
możnym, wprowadzono run-
dy kwalifikacyjne. Rozgrywki 
z roku na rok coraz bardziej 
się profesjonalizowały (orga-
nizacyjnie i sportowo) i ko-
mercjalizowały a triumfato-
rami zostawały tylko drużyny 
z państw o wysokim stopniu 
zamożności. Przypadki Crve-
nej zvezdy czy Legii już nigdy 
się nie powtórzyły.
Na płaszczyźnie futbolu re-
prezentacyjnego w 1990 roku 
rozpoczęły się el. EURO ‚92. 
Szwedzki turniej był ostatnim 
tak kameralnym, z udziałem 
tylko ośmiu drużyn. Następny 
- MŚ w USA to komercja i orga-
nizacja w typowo amerykań-
skim stylu, na kolejnym EURO 
w 1996 w Anglii obudziliśmy 
się już w zupełnie nowej rze-
czywistości, przypominającej 
już czasy współczesne.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Z siatkarskich parkietów
Za nami niezwykle pracowity w wykonaniu siatkarzy KPS-u Chełmca Wałbrzych weekend. Dość poinformować, iż pierwszy 

zespół był gospodarzem towarzyskiego turnieju w Hali Wałbrzyskich Mistrzów, a młodzicy Tomasza Botwiny rywalizowali w 
półfinale Mistrzostw Polski. 

Siatkarze Chełmca oka-
zali się gościnni dla sil-
nych rywali z Bielawy oraz 
Głogowa w turnieju, który 
przed kilkoma dniami ro-
zegrano w hali w centrum 
Wałbrzycha. Oba nasze 
mecze zakończyły się bo-
wiem wygranymi przy-
jezdnych 3:1. Z punktu wi-
dzenia nieobecnych w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów 
kibiców to zapewne kiep-
skie rozstrzygnięcia, jed-
nak warto zwrócić uwagę, 
iż po pierwszych, zaciętych 
partiach na parkiet wycho-
dzili młodzi rezerwowi, 
którzy nie radzili sobie już 
tak dobrze jak ich bardziej 
doświadczeni koledzy. 

- Nie przejmujemy się 
porażkami, bo wiemy, że 
nasi rywale mają przed 
sobą wysokie cele. Z dru-
giej strony trzeba podkre-
ślić, iż dopóki grała pierw-
sza „6”, to oba mecze miały 
wyrównany przebieg. W 
setach: trzecim i czwar-
tym daliśmy jednak pograć 
wszystkim zawodnikom, 
dlatego mimo porażek 
pod kątem trenerskim wy-
niki cieszą, bo zespół za-
grał naprawdę dobrze, bo 
walczyliśmy nie o wynik, 
a sprawdzenie wszystkich 
zawodników czy różnych 
wariantów gry -, powie-
dział trener Fabian Kurza-
wiński. 

Turniej towarzyski – wy-
niki:

KPS Chełmiec Wałbrzych 
– Bielawianka-Bester Bie-
lawa 1:3 (30:32, 25:23, 
18:25, 20:25)

Chrobry Głogów – Biela-
wianka-Bester Bielawa 3:0 
(25:22, 25:20, 25:21)

KPS Chełmiec Wał-
brzych – Chrobry Głogów 
1:3 (25:18, 22:25, 19:25, 
17:25)

KPS Chełmiec: Szczygiel-
ski, Zieliński, Dereń, Leński, 
Śnieżek, Wojtas, Stawiany 
(libero) oraz Płużka, Mikul-
ski, Baran, Sypko, Szymków, 
Dudzik, Galara, Laskowski. 
Trenerzy: Fabian Kurzawiń-
ski oraz Janusz Ignaczak

Finał w zasięgu ręki 
Swoje zmagania w Mi-

strzostwach Polski mło-
dzików zakończyli pod-
opieczni Tomasza Botwiny, 
którzy w rozegranym w 
Tomaszowie Mazowieckim 
półfinałowym turnieju wy-
walczyli 4. lokatę. Lokatę, 
która, co trzeba podkreślić, 
nie oddaje prawdziwej po-
stawy młodych wałbrzy-
szan. Awans do finałów 
Mistrzostw Polski był bo-
wiem w zasięgu Chełmca. 
Niestety, w decydujących 
spotkaniach nasi pecho-
wo przegrali po tie-breaku 
z miejscową Lechią oraz 

warszawskim Metrem i ze 
sporym niedosytem mu-
sieli zaakceptować miejsca 
13-16 w kraju. 

Półfinały Mistrzostw Pol-
ski młodzików

Wyniki:
Lechia Tomaszów Mazo-

wiecki – KPS Chełmiec Wał-
brzych 2:1 (25:16, 13:25, 
17:15)

Metro Warszawa – AKS 
V LO Rzeszów 0:2 (25:27, 
20:25)

Chełmiec Wałbrzych 
– AKS V LO Rzeszów 0:2 
(23:25, 21:25)

Lechia Tomaszów M. 
- Metro Warszawa 2:1 
(29:27, 24:26, 15:10)

Metro Warszawa – Cheł-
miec Wałbrzych 2:1 (20:25, 
26:24, 15:12)

AKS V LO Rzeszów – 
Lechia Tomaszów M. 0:2 
(14:25, 23:25)

Tabela końcowa
1. Lechia To-
maszów M.

3 6 6:2

2. AKS V LO 
Rzeszów

3 5 4:2

3. Metro 
Warszawa

3 4 3:5

4. Chełmiec 
Wałbrzych 

3 3 2:6

Awans do turnieju fina-
łowego uzyskały: Lechia 

Tomaszów Mazowiecki 
oraz AKS V LO Rzeszów

Juniorzy na zakończenie 
lata

Już jutro fanów siat-
kówki w naszym mieście 
czeka kolejna ciekawa im-
preza. Tym razem na par-
kiecie Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów zaprezentują się 
juniorzy Chełmca, którzy 
zmierzą się z rówieśnika-
mi BTS Bolesławca oraz 
Bielawianki-Bester Biela-
wa. Przed nami „Turniej 
siatkarski na zakończenie 
lata 2020”, na który wstęp 
jest bezpłatny. Co ciekawe, 
w roli szkoleniowca naszej 
drużyny zadebiutuje Karol 
Szczygielski, a więc na co 
dzień kapitan pierwszego 
zespołu Chełmca. 

Program turnieju
Sobota – 19 września, 

Hala Wałbrzyskich Mi-
strzów

godz. 9.45: KPS Cheł-
miec Wałbrzych – BTS Bo-
lesławiec

godz. 11.00: BTS Bole-
sławiec – Bielawianka-Be-
ster Bielawa

godz. 12.15: KPS Cheł-
miec Wałbrzych – Biela-
wianka-Bester Bielawa .

Bartłomiej Nowak

Powoli dobiega końca kolejna edycja rozgrywanej od 1998 
roku Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego, która w tym roku od-
bywa się pod patronatem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest-Park. Na miesiąc przed finałem rywalizacji 
na kortach w Parku Sobieskiego na czele klasyfikacji singla 
plasuje się Piotr Pożarski. 

Liga Tenisowa WSSE
Invest-Park na finiszu

Za nami cztery miesiące te-
nisowych zmagań na kortach 
WKT „Atri” Wałbrzych w ramach 
Amatorskiej Ligi, która w tym 
roku zyskała możnego sponsora, 
a więc WSSE Invest-Park. Przed 
ostatnią, a więc wrześniową od-
słoną ligi na czele klasyfikacji 
plasuje się Piotr Pożarski, który 
z dużą przewagą punktową wy-
przedza drugiego w tabeli Ar-
tura Kasperowicza oraz Daniela 
Daneja. Na kolejnych miejscach 
w pierwszej „dziesiątce” zna-
leźli się ponadto: Rafał Leżoń, 
Grzegorz Kuzioła, Karol Rogóż, 
Ryszard Lizak, Łukasz Sadow-

ski, Maciej Lang oraz weteran 
tenisowych kortów – Waldemar 
Walkowicz. Jeśli chodzi o grę 
podwójną, to w rywalizacji deb-
listów najlepiej radzi sobie duet 
Raczkowski – Sadowski przed 
Danajem – Walkowiczem oraz 
Błaszakiem – Głębockim. War-
to podkreślić, iż mimo upływu 
wielu lat liga wciąż cieszy się 
sporym zainteresowaniem lo-
kalnych i nie tylko tenisistów. 
Tylko w tym roku do turnieju 
singla przystąpiło 50 graczy, a 
o końcowy triumf w zawodach 
deblistów walczy niemal 40 par.

Bartłomiej Nowak 
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Chcemy sukcesów.
Potrzebna cierpliwość
i umiejętność zarządzania
Sport jest dla nas wszystkim 
bardzo ważną częścią co-
dziennego życia. Cieszymy 
się z wygranych. Smucimy, 
gdy nasza ukochana drużyna 
przegrywa. Często los klubu 
wpływa na to jak zachowu-
jemy się w życiu i to, dlatego 
powinniśmy dbać o to, by w 
naszym otoczeniu sport się 
rozwijał.
JAK?
No cóż najlepiej pracą u pod-
staw. Jeśli ta jest dobrze pro-
wadzona, w przyszłości da 
owoc, który poniesie za sobą 
te lepsze chwile. 
DLACZEGO O TYM MÓWIĘ?
Dzisiaj w Wałbrzychu tęsk-
nimy za sportem na najwyż-
szym szczeblu. Zawodnicy 
Górnika Trans.eu, są inspira-
cją dla młodzieży, ale przede 
wszystkim tej, zakochanej 
w koszykówce. Czekamy na 
awans piłkarskiego Górnika. 
Cieszy atmosfera z trybun, 
ale Mateusz Sobiesierski czy 
Damian Chajewski muszą 
ciągnąć ciężki wózek i oby nie 
była to syzyfowa praca.
Siatkarskie parkiety dały nam 
sporo radości wśród rozgry-
wek młodzieżowych. Świet-
nie spisali się chłopcy z KPS 
Chełmiec Wałbrzych. Gry 
w półfinałach czy ćwierćfi-
nałach Mistrzostw Polski są 
dużym osiągnięciem. Panie 
szykują się na kolejny sezon 
w II lidze. Panowie zagrają po-
nownie pod szyldem Chełm-
ca. Wierząc w to, że Chełmiec 
to brzmi dumnie, liczymy na 
coraz lepszą grę seniorów.
ZARZĄDZANIE – ŻAL
PIŁKAREK!
Zacząłem od pracy u podstaw. 
Skończę na odpowiednim za-
rządzaniu klubem i zasobem 
ludzkim w jego strukturach. W 
2020 roku rozwiązano druży-
nę AZS PWSZ Wałbrzych, któ-
ra dla Wałbrzycha przywoziła 
w ostatnich latach najwięcej 
medali. Na trawie przez kilka 
lat gry w Ekstralidze vel Eks-
traklasie była w ścisłej czo-
łówce, kończąc jeden sezon z 
brązowym medalem. Na hali 
zdobyła tytuł mistrzowski, 
dwa srebrne i jeden brązowy. 
W Klubowych Mistrzostwach 
Europy zajęła 4 miejsce, ale… 
dawniej podobny los spotkał 
siatkarzy, II-ligowych piłkarzy 
czy tenisistów stołowych, któ-
rych zlikwidowano po zdoby-
ciu Akademickiego Mistrzo-
stwa Europy.!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Spotkanie okazało się 
wyjątkowo zacięte. Goście 
długimi minutami grali bar-
dzo uważnie w obronie i nie 
pozwalali Górnikowi na zbyt 
dużo. Dopisywało im też 
szczęście, którego brakowa-
ło graczom formacji ofen-
sywnych, podopiecznych 
trenera Marcina Domagały.

Choć Górnik prowadze-
nie zdobył stosunkowo 
szybko, na kolejnego gola 
trzeba było czekać aż do 
27 minuty. Szczęśliwym 
strzelcem okazał się brazy-
lijski pomocnik Hallyson. 
Do przerwy dwubramkowe 
prowadzenie i chęć zdoby-
cia kolejnych bramek nale-

żało zostawić na drugie 45 
minut.

Po zmianie stron gospo-
darze nadal atakowali, ale 
nie przynosiło to większego 
efektu. Dopiero akcja z 77 
minuty spotkania dała bia-
ło-niebiskim chwilę radości. 
Ponownie na listę strzelców 
w tym sezonie, wpisał się 
Damian Chajewski.

– Czarni przyjechali z 
nastawieniem żeby jak naj-
mniej przegrać. Ustawili się 
całą drużyną na 30 metrze 
od swojej bramki i dobrze 
się asekurowali. Gra przez 
90 procent spotkania toczy-
ła się na połowie gości. Przy 
lepszej skuteczności wynik 
mógł być wyższy. Dzisiaj 
jednak już zapominamy o 
tym meczu i teraz koncen-

tracja na niedzielne derby 
z Górnikiem Nowe Mia-
sto – mówił po meczu trener 
Górnika Wałbrzych.

Spotkanie będzie można 
zobaczyć na antenie Spor-
towego Wałbrzycha (wstaw 
kod QR: 

Górnik Wałbrzych – Czar-
ni Wałbrzych 3:0 (2:0)

8′ Rosicki, 27′ Hallyson, 
77′ Chajewskil

JZ

Górnik ogrywa Czarnych
Mecz rozpoczął się od miłego akcentu, w którym włodarze klubu podziękowali Mateuszowi Sobiesierskiemu za grę 

w barwach Górnika. Dla pomocnika i wychowanka biało-niebieskich pojedynek z Czarnymi Wałbrzych był setnym 
występem. Pamiątkę za pomoc przy pracy dla klubu otrzymała również lubiana w środowisku pani Jadzia Siwkiewicz.

Wiśniowa zaskoczyła Górników
Górnik Nowe Miasto od początku tego sezonu gra bardzo równo i zazwyczaj skutecznie. Mecz z LKS Wiśniowa 

miał wyglądać podobnie. Piłka nożna lubi jednak płatać figle, a spotkanie w Wiśniowej okazało się dużo trud-
niejsze dla wałbrzyskiego zespołu. 

Mecz toczony w dość 
szybkim tempie sprawił, 
że mieliśmy sporo sytuacji 
podbramkowych. Pierwsze-
go gola zdobyli gospodarze 
w 22 minucie spotkania. 
Bramkę dla Wiśniowej strze-
lił Dariusz Zboch. Na wyrów-
nanie czekaliśmy do 35 mi-
nuty, kiedy to gola dla gości 
zdobył Patryk Rosiński. 

Przed przerwą ponownie 
sprytem w polu karnym wy-
kazali się piłkarze z Wiśnio-
wej, którym tuż pod koniec 
pierwszej połowy udało się 

zdobyć drugiego gola. Po 
zmianie stron gra się zaost-
rzyła. Obie drużyny starały 
się za wszelką cenę zdobyć 
przewagę tak, by częściej 
gościć pod bramką swojego 
rywala. Pomimo wielu szans 
padła tylko jedna bramka. 
Szczęśliwym strzelcem gola 
został Bartłomiej Turzański.

LKS Wiśniowa - Górnik 
Nowe Miasto 3:1 (2:1)

22’ Zboch, 43’ Dymitruk, 
72’ Turzański - 35’ Rosińki

JZ

Borcoń bohaterem Zagłębia
Gospodarze spotkanie z Podgórzem rozpoczęli od mocnego uderzenia. Już w pierwszej ofensywnej akcji zdo-

byli bramkę, która okazała się tą jedyną. 
Spotkania Zagłębia z Podgó-

rzem zawsze są bardzo emocjo-
nujące. Często też dostarczają 
kibicom wielu bramek. Tym 
razem jedna i to już na samym 
początku spotkania, musiała 
wystarczyć na całe 90 minut gry. 
Zwycięstwo w meczu derbo-
wym, zawsze jednak motywuje 
do jeszcze większego wysiłku w 
kolejnych zawodach. Podopiecz-
nym trenera Łukasza Wojcie-
chowskiego udało się zwyciężyć 
już w dwóch takich potyczkach.

W pierwszej kolejce Zagłębie 
ograło Czarnych, w bieżącej Pod-
górze. Jedna porażka w rywaliza-
cji z drużyną z Nowego Miasta i 
mecz przeciwko Górnikowi, to 
najbliższa przyszłość w rywaliza-
cji o miano najlepszej drużyny w 
Wałbrzychu.

Zagłębie Wałbrzych – Pod-
górze Wałbrzych 1:0 (1:0)

3′ Borcoń

JZ
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Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

REKLAMA R0445/20KUPIĘ

(6) Kupię Starocie: odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 
PRL, wazony ze szkła koloro-
wego i inne. Tel: 500834769

SPRZEDAM

Sprzedam samochód Mazda 
CX-7, 2.3T 260KM Benzyna 
+ LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

USŁUGI

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

(14) ANTENY SATELI-
TARNE – montaż, naprawy 
i ustawianie w najlepszej ce-
nie i najkrótszym czasie. Tel. 
606 937 229

(7) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDE-
ROBY, ZAMÓWIENIA IN-
DYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(7) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji 

na usługę. Czynne od 9 - 17 
w sobotę do 13 793-10-10-22 
lub 74-660-38-43

(3) HYDRAULIKA, KANALI-
ZACJA, CO I GAZ, MONTAŻ 
KOMINÓW tel. 506 206 102

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

(2) KOMPUTERY, LAPTO-
PY - SERWIS-NAPRAWA 
Całodobowo tel. 726-005-726 
tanio, szybko, profesjonalnie 
Wałbrzych ul. Słowackiego 
5,www.speed24h.info

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

(6) Naprawa maszyn do szy-
cia wszelkich typów, domowe 
i przemysłowe. Wałbrzych ul. 

Armii Krajowej 47, czynne w 
godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 18.09.2020  punktualnie o godz.11:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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