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Studio EspressoStudio Espresso
z Sandrą Ciempaz Sandrą Ciempa
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Wałbrzych bokserskim Wałbrzych bokserskim 
centrum Dolnego Śląskacentrum Dolnego Śląska

Ścigany złapany
Sceny jak z amerykańskiego 

filmu rozegrały się w niedzielny 
poranek na terenie Wałbrzycha 
oraz powiatu wałbrzyskiego. 
Wszystko z powodu pościgu, ja-
kiego dokonali policjanci ruchu 
drogowego za kierującym, który 
na ulicy Orkana w Wałbrzychu 
nie zatrzymał się do kontroli dro-
gowej. Po kilkukilometrowej go-
nitwie przez dzielnicę Poniatów 
oraz miejscowości Nowy Julia-
nów i Stary Julianów, mężczyzna 
ostatecznie został zatrzymany 
na ulicy Uczniowskiej. Okazało 
się, że jechał skradzionym kilka 
dni wcześniej na terenie powia-
tu strzelińskiego samochodem 
osobowym.

To nie wszystko. W samym samo-
chodzie policjanci znaleźli narkotyki. 
Mieszkaniec powiatu legnickiego był 
również poszukiwany za wcześniej-
sze kradzieże i trafił dzisiaj do aresztu 
śledczego, skąd zostanie przewiezio-
ny do zakładu karnego.

Przypominamy, że do zdarzenia 
doszło 14 marca około godziny 8:30. 
Wówczas funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zauważyli jadący 
z dużą prędkością ulicą Orkana w Wał-

brzychu samochód osobowy na ho-
lenderskich tablicach rejestracyjnych. 
Niezwłocznie podjęli decyzję o zatrzy-
maniu pojazdu do kontroli drogowej, 
gdyż mieli podejrzenie, że samochód 
może być kradziony, a osoba kierują-
ca nim poszukiwana. Kiedy zbliżyli się 
do samochodu, włączyli w radiowozie 
sygnały świetlne i dźwiękowe. Wtedy 
kierujący depnął w pedał gazu i roz-
począł ucieczkę swoim pojazdem. W 
czasie dalszego postępowania oka-
zało się, że 22-letni mieszkaniec Wał-
brzycha nie zatrzymał się do kontroli, 
gdyż był poszukiwany m.in. przez Sąd 
Rejonowy w Złotoryi za wcześniej do-
konane kradzieże, celem osadzenia na 
najbliższe kilka miesięcy w zakładzie 
karnym. Ponadto w sobotę nad ra-

nem ukradł również paliwo na jednej 
ze stacji paliw w Wałbrzychu. Okazało 
się również, że sam 22-latek miał ak-
tywny zakaz kierowania pojazdami, a 
wcześniej był już wielokrotnie zatrzy-
mywany przez innych funkcjonariu-
szy w kraju za tego typu przestępstwa 
na drodze. W wyniku wykonanych 
przez mundurowych oględzin, w po-
jeździe policjanci znaleźli również nie-
wielkie ilości narkotyków w postaci 
amfetaminy. Funkcjonariusze zlecili 
w placówce medycznej pobranie od 
mężczyzny krwi do badań laborato-
ryjnych, by sprawdzić, czy podejrzany 
nie jechał pod wpływem tych środ-
ków psychotropowych. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 5, doży-
wotni zakaz kierowania pojazdami 
oraz wysoka grzywna.

Red./PAS
Źródło i foto: http://www.wal-

brzych.policja.gov.pl

Dzieje się w Boguszowie-Gorcach
Od kilku miesięcy gmina 

Boguszów-Gorce "wychodzi 
na prostą". Wszystko za sprawą 
Krzysztofa Kumorka, pełniącego 
dotychczas obowiązki burmi-
strza. Kumorek miał nie lada za-
danie: uporządkować wszystko 
w urzędzie po czasie „bezkróle-
wia”.

Teraz zadania gminne zaczynają 
wracać na właściwe tory, to z kolei ma 
przełożenie na właściwe funkcjono-
wanie gminy Boguszów-Gorce. Obec-
nie trwają prace projektowe związane 
z dalszą przebudową budynku na uli-
cy Waryńskiego. Ponadto na ostatnim 
spotkaniu roboczym pełniący funkcję 
Burmistrza Miasta Krzysztof Kumorek, 
wykonawca, dyrektor Centrum Ob-
sługi Jednostek oraz kierownik Wy-
działu Inwestycji Miejskich omawiali 
szczegóły projektów związanych z 

przebudową pierwszego i drugiego 
piętra na potrzeby przedszkola oraz 
drugiego etapu budowy żłobka. Przy-
pominamy, że na te zadania uzyskano 
dofinansowanie w ramach Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych w 
kwocie milion dwieście tysięcy zło-
tych. Natomiast w resortowym pro-
gramie rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2020 w edycji „MALUCH+” 2020 udało 
się pozyskać jeden milion czterysta 
dziewiętnaście tysięcy złotych. War-
to zwrócić uwagę, że w edycji „MA-
LUCH+” 2021 Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej przyznało gminie 
dofinansowanie w wysokości prawie 
miliona złotych. Jest też inna dobra 
wiadomość: kolejne lampy zaświeciły 
w dzielnicy Kuźnice. Część nieświe-
cących opraw została zgłoszona do 
wymiany na podstawie gwarancji. 
Przeprowadzono diagnozę następ-

nych odcinków okablowania. Najbliż-
sze działania w tym zakresie obejmują 
końcową część ulicy Towarowej i ulicy 
Głowackiego, a także Brzozowej.

PAS
Foto: GB-G
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 z Magdą Przepiórką,
kosmetologiem, ekspertem branży beauty, właścicielką
Kliniki Medycyny Estetycznej
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MARZEC

19
PIĄTEK

Imieniny:
Turybiusza, Oktawiana, 
Pelagii

Dzień Windy

MARZEC

23
WTOREK

Imieniny:
Józefa, Bogdana

Dzień Stolarza
Dzień Jedności Kaszubów

 

Imieniny:
Anatola, Aleksandry, Klaudii

Imieniny:
Bugusława, Katarzyny, Lei

MARZEC

22
PONIEDZIAŁEK

MARZEC

24
ŚRODA

MARZEC

25
CZWARTEK

„Moje serce zawsze śpiewa przy pierwszych rozkwi-
tach wiosny”. – S. Brown

MARZEC

20
SOBOTA

10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
17:00- 21:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
19:00  Seans filmowy „Babyteeth” (Ząbkowickie Cen-
trum Kultury i Turystyki).
19:00  Premiera ,,Pilnie kupię biografię” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych)
19:00 Koncert Symfoniczny: Hellas. (Filharmonia Sude-
cka Wałbrzych)

Imieniny:
Bertrady, Szymona

Narodowy Dzień Życia

Imieniny:
Ireneusza, Marii, Marioli

Międzynarodowy Dzień Gofra

REKLAMA R0127/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Imieniny:
Ludomiry, Benedykty,
Marzanny

Pierwszy dzień wiosny

MARZEC
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
0OC -3OC 1OC 1OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Zbliża się wiosna. W jaki 
sposób panie mogą pielęgno-
wać cerę o tej porze roku?

Wczesna wiosna to bardzo 
dobry czas na wizytę w klinice 
medycyny estetycznej czy ga-
binecie kosmetycznym. Zabie-
gi pielęgnacyjne powinniśmy 
rozpocząć od tych, które usuną 
obumarły naskórek. Spowoduje 
to lepsze wchłanianie kosme-
tyków oraz rozjaśnienie często 
poszarzałej oraz przesuszonej 
skóry po zimie. Wczesna wiosna 
to ostatni moment na wyko-
nanie zabiegów laserowych. Tą 
metodą możemy zamknąć po-
pękane naczynka krwionośne, 
usunąć niechciane owłosienie 
czy przebudować i ujędrnić skó-
rę. To również ostatni dzwonek  
na wszystkie mocno złuszcza-
jące zabiegi z wykorzystaniem 
peelingów medycznych, które są 
dobrym sposobem na pozbycie 
się drobnych przebarwień oraz 
płytkich zmarszczek. 

 A jak należy zadbać o ciało 
po zimie?

Tu najczęściej spotykamy się 
z problemem cellulitu oraz nad-
miarem tkanki tłuszczowej gro-
madzącej się w skórze. W czasie 
pandemii, kiedy siłownie i kluby 
fitness są zamknięte, ciężej jest 
nam zmobilizować się do ćwi-
czeń w domu. Dlatego dobrym 
rozwiązaniem bedą zabiegi 
ujędrniające skórę, redukujące 
cellulit oraz pozwalające pozbyć 
się nadmiaru lokalnie nagroma-
dzonej tkanki tłuszczowej. Tego 
typu zabiegi warto połączyć z 
peelingami pod prysznicem lub 
szczotkowaniem ciała na sucho 
specjalną szczotką bambusową 

oraz nawilżaniem skóry balsa-
mami pielęgnacyjnymi.

 Z powodu koronawirusa 
jesteśmy zobligowani do tego, 
by niemal cały czas nosić ma-
seczki. Jak zachowuje się skó-
ra po kilkugodzinnym braku 
dostępu do powietrza? Czy 
powinniśmy jakoś szczególnie 
się o nią zatroszczyć w czasach 
pandemii?

Niestety maseczka ochron-
na w dzisiejszych czasach jest 
obowiązkowym i niezbędnym 
elementem naszej garderoby. 
Może i pomaga w ograniczaniu 
rozprzestrzeniania się infekcji, 
jednak na pewno nie sprzyja 
kondycji naszej skóry. Wilgoć, 
która gromadzi się w masecz-
ce z naszego oddechu często 
doprowadza do pojawienia się 
podrażnień oraz wyprysków. 
Zjawisko to obserwuję u znacz-
nej liczby swoich pacjentów, na-
wet i u tych, u których wcześniej 
problem ten nie występował. 
Aby uporać się z tą dolegliwoś-
cią musimy zadbać o prawidło-
wą barierę hydrolipidową skóry, 
używając preparatów z cerami-
dami, olejami, trójglicerydami. 
Zabezpieczą skórę przed utratą 
wody, zniwelują uczucie ściąg-
nięcia i napięcia oraz będą za-
pobiegać powstawaniu podraż-
nień. Nie zapominajmy także 
o ustach. Regularnie korzystaj-
my z pomadek oraz balsamów 
ochronnych, dzięki którym nie 
będą one suche i popękane.

Jakie zabiegi są obecnie na 
topie - zarówno dla kobiet, jak 
i dla mężczyzn?

Niezmiennie wśród zabiegów 
cieszących się największą popu-
larnością wygrywają te dotyczą-
ce modelowania sylwetki. Znana 
większości endermologia czy jej 
nowsza wersja Icoone - to top 3 
najlepszych zabiegów ujędrnia-
jących i wyszczuplających ciało. 
Ponadto zabiegi z zakresu me-
dycyny regeneracyjnej. Widzę 
wzrost zainteresowania zabiega-
mi stymulującymi naturalne pro-
cesy regeneracji skóry i powrót 
do naturalności. Wśród takich 
zabiegów znajduje się osocze 
bogatopłytkowe, znane także 
pod nazwą wampirzy lifting.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał Paweł Szpur 

Dzień Bez Mięsa
Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej
Międzynarodowy Dzień Wróbla
Dzień Języka Francuskiego
Międzynarodowy Dzień Szczęścia
Światowy Dzień Żaby

Światowy Dzień Wody
Dzień Ochrony Bałtyku
Międzynarodowy Dzień Foki

Światowy Dzień Meteorologii
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Święto Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych

Światowy Dzień Gruźlicy
Europejski Dzień Lodów Rzemieślniczych
Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

Dzień Czytania Tolkiena
Dzień Świętości Życia
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Niewolnictwa 
i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami

Światowy Dzień Zespołu Downa
Międzynarodowy Dzień Poezji
Światowy Dzień Lasu
Światowy Dzień Lalkarstwa
Dzień Wierzby
Dzień Geodety
Międzynarodowy Dzień Inwalidów
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Wałbrzych
Kosz na nakrętki
Od pewnego czasu w Wałbrzychu i okolicznych miejscowościach 
przybywa koszy na plastikowe nakrętki. Dzięki ich zbiórce można 
wspierać różne akcje charytatywne. Plastikowe nakrętki służą mię-
dzy innymi do produkcji granulatu dla drukarek 3D. Kolejny po-
jemnik właśnie został posadowiony w Wałbrzychu na skrzyżowa-
niu ulic Niepodległości oraz Świdnickiej. Jest to inicjatywa radnych 
Wałbrzycha - Piotra Kwiatkowskiego i Piotra Kraczkowskiego. Kosz 
został ufundowany przez mocno wspierającą wałbrzyską dzielnicę 
Podgórze kopalnię Bartnica.

Świdnica 
Wrocławska w remoncie 
Uwaga kierowcy - trwa remont ulicy Wrocławskiej, a to wiąże się ze 
zmianami w organizacji ruchu. Już niebawem na odcinku od Wod-
nej do Rzeźniczej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy z 
przejazdem od ul. Rzeźniczej do ul. Wodnej, z zawężeniem pasa ru-
chu do trzech metrów. Natomiast ruch w kierunku przeciwnym zo-
stanie pokierowany objazdami, jak dla drogi wojewódzkiej nr 379, 
w dwóch pętlach - przez ul. 1 Maja i ul. Waleriana Łukasińskiego do 
ul. Esperantystów, a także poprzez ul. Wodną i ul. Kliczkowską. Z 
kolei dojazd do ul. Mieszka I poprowadzony będzie ul. Wrocławską 
i ul. Wodną.

Wałbrzych 
30 lat Straży Miejskiej
Formacja pilnująca ładu i porządku w mieście Wałbrzychu właś-
nie obchodzi okrągły jubileusz 30-lecia powstania. Warto przy-
pomnieć, że pomysł zainicjowała Rada Miasta, której wówczas 
przewodniczył Jerzy Stecki. Obowiązki związane z utworzeniem 
formacji powierzono Zygmuntowi Pali, radnemu Rady Miasta, któ-
ry jednocześnie został powołany na Komendanta Straży Miejskiej 
w Wałbrzychu. Wyłoniono 25 pierwszych funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej; dwudziestu trzech strażników i dwie strażniczki, którzy 
15 marca 1991 roku złożyli uroczyste ślubowanie w Ratuszu.

Świdnica

Wybiorą palmy
Świdnicki Ośrodek Kultury 

po raz szesnasty zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie 
palm wielkanocnych. Termin 
przynoszenia palm to 19 mar-
ca do godz. 15.00 (do Świdni-

ckiego Ośrodka Kultury, Rynek 
43). Natomiast rozstrzygnięcie 
konkursu i wernisaż wystawy 
palm nastąpi 23 marca o godz. 
12.00 we foyer sali teatralnej 
Świdnickiego Ośrodka Kultury. 

Warto dodać, że organizator 
przewiduje nagrody finansowe 
i rzeczowe dla biorących udział 
w konkursie. Można zgłaszać 
palmy w dwóch kategoriach: 
DUŻA PALMA — powyżej 1,5 m 
i MAŁA PALEMKA — do 100 cm. 
Wszelkich informacji na temat 
konkursu udziela Robert Kukla, 
tel. 506 859 759.
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Bezwarunkowy dochód minimalny cz.1
Temat, który w dzisiejszych czasach wzbudza wiele kontrowersji. Dla jednych jest to zwy-

kłe rozdawnictwo, dla innych standard współczesnego świata. Wiele państw, a także miast 
na świecie testuje wprowadzenie stałej najniższej gwarantowanej wypłaty socjalnej. Czy 
idea sprawdza się?

Zdjęcie tygodnia Na budowie obwodnicy  Autor: wałbrzyszanin 

REKLAMA R0130/21

Skąd taka idea?
Idea dochodu podstawowe-

go, dochodu minimum, ma dwa 
źródła. Jednym z nich jest tradycja 
socjalistyczna, odwołująca się do 
myśli chrześcijańskiego humanisty 
Thomasa More’a o zagwarantowa-
niu każdemu człowiekowi środków 
do życia niezależnie od jego pracy. 

Idea ta została następnie podjęta z 
innych pozycji przez angielskiego 
myśliciela i uczestnika wojny o nie-
podległość Stanów Zjednoczonych, 
Thomasa Paine’a. Uważał on, że 
posiadacz ziemi winien więc płacić 
proporcjonalną rentę gruntową, 
którą rząd spożytkuje na cele wspól-
ne. Z tych idei wywodzą się poglądy 

dwudziestowiecznych zwolenni-
ków gwarantowanego dochodu 
na poziomie minimum socjalnego 
reprezentowane przez amerykań-
skiego ekonomistę, noblistę Ja-
mesa Meade’a. Z kolei niemiecki 
przedsiębiorca, Gotz Werner, mówił 
o odwróceniu powszechnie przy-
jętej logiki: zamiast żądać od ludzi, 

by pracowali za płacę, przyznaje się 
im dochód bezwarunkowy po to, 
aby mogli pracować. Z kolei Milton 
Friedman podawał pięć argumen-
tów za wprowadzeniem dochodu 
gwarantowanego, zwanego przez 
niego także negatywnym podat-
kiem dochodowym: ograniczenie 
biurokracji związanej z rozmaity-
mi programami przeciw ubóstwu, 
umożliwienie pełnego działania 
wolnego rynku (ludzie muszą mieć 
do dyspozycji przynajmniej mini-
mum finansowe i mieć wolność co 
do wydatków, aby móc na rynku 
„głosować” pieniądzem), likwidacja 
pułapki pomocy społecznej poprzez 
usunięcie czynnika zniechęcającego 
do pracy, czyli groźby utraty zasiłku 
czy innych socjalnych korzyści w 
przypadku podjęcia pracy – podję-
cie pracy się opłaca, zachęcenie w 
większym stopniu do pracy, która w 
gospodarce rynkowej nie jest płatna 
– wolontariat i prace charytatywne, 
jednakowe traktowanie wszystkich 
obywateli przez państwo.

Jak to się robi w Kalifornii?
Jedno z kalifornijskich miast te-

stowało koncepcję dochodu mini-
malnego. 125 mieszkańców miasta 
Stockton przez dwa lata bezwarun-
kowo otrzymywało co miesiąc 500 
dolarów miesięcznie za nic. Bur-
mistrz Michael Tubbs nie obawiał 
się, że bezwarunkowe rozdawanie 
pieniędzy najuboższym mieszkań-
com może się źle skończyć. Warto 
podkreślić, że burmistrz jest zna-
nym zwolennikiem wprowadzenia 
dochodu podstawowego, zwanego 
również UBI (Universal Basic Income 
- Uniwersalnego Dochodu Podsta-
wowego), czyli koncepcji zapewnie-

nia bezwarunkowej pensji każdej 
osobie jako metody walki z ubó-
stwem. Okazało się, że uczestnicy 
pilotażowego programu większość 
otrzymanych środków przeznacza-
li na produkty pierwszej potrzeby. 
Warto zauważyć, że 37 procent płat-
ności dotyczyła zakupów żywności, 
natomiast 22 procent wydatków 
związana była z zakupami innych 
dóbr codziennego użytku. Jak po-
dają źródła, 11 procent płatności 
pokrywało koszty mediów, a jedna 
dziesiąta wydatków dotyczyła utrzy-
mania samochodu. Warto zauważyć, 
że jedynie niecały jeden procent 
związany był z zakupami alkoholu 
czy tytoniu. Jak pokazały wyniki pod 
koniec pierwszego roku obowią-
zywania programu ponad połowa 
uczestników miała wystarczająco 
dużo pieniędzy, aby pokryć nie-
spodziewane wydatki. Okazało się 
również, że beneficjenci dochodu 
podstawowego odznaczali się tak-
że większą skłonnością do podjęcia 
pracy. Odsetek osób zatrudnionych 
na pełen etat wśród uczestników 
programu w pierwszym roku wzrósł 
z 28 do 40 procent.

Część 2 za tydzień.
Zebrał i opracował

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
europa.eu

businessinsider.com.pl
www.forbes.pl

www.money.pl
www.tvp.info

www.senat.gov.pl
www.rp.pl

www.podatki.biz
www.pulshr.pl

biznes.radiozet.pl
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Studio Espresso gościło jako wideorozmowa

z wokalistką poezji śpiewanej, trenerką w Uczniowskim Klubie Sportowym Kinder Volleyball 
rozmawiał Paweł Szpur

z Sandrą Ciempa

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0132/21

Czym jest poezja śpiewana i 
skąd pomysł, by zająć się tym ga-
tunkiem?

To kwestia skomplikowana, jeśli 
chodzi o poezję śpiewaną. Zaczęło 
się, jak byłam w szkole podstawo-
wej, już nieistniejącej numer 12 
imienia Włodzimierza Puchalskiego 
w Wałbrzychu.

Szkoła miała siedzibę w Śród-
mieściu.

Tak, tam uczęszczałam od klasy 
pierwszej do szóstej. Tam zorga-
nizowano konkurs piosenki o na-
zwie „Idol”. Tam miałam zaśpiewać 
piosenkę grupy Łzy „Agnieszka już 
dawno tutaj nie mieszka”. Treno-
wałam w domu, usłyszał to mój 
tato i powiedział: „Co ty tu będziesz 
śpiewała? Taki tekst nie za bardzo ci 
przystoi, może coś bardziej ambit-
nego? Może Edyta Geppert „Och 
życie kocham cię nad życie”? Pa-
miętam, że mieliśmy wtedy kasetę i 
tato puścił mi ten repertuar. Dobrze 
zaśpiewałam, ćwiczyłam, trenowa-
łam i wystąpiłam. Powiem szczerze, 
że to był trudny występ, ponieważ 
grupa dzieci zgromadzonych nie 
rozumiała do końca tego, co śpie-
wam. Też mnie wyśmiewano w pe-
wien sposób, ale się przełamałam i 
zaśpiewałam tą piosenkę. I właści-
wie od tego się zaczęło - od Edyty 
Geppert.

Nagraliście z mężem płytę 
„Szlakiem miłosci”. Skąd taki po-
mysł? I to, że zrobiliście to razem?

Mój mąż wspaniale akompa-
niuje na gitarze, ja śpiewam więc 
wpadliśmy na pomysł, że coś zrobi-
my razem. Aby oderwać się od sza-
rzyzny życia, od codzienności, ro-
bimy coś dla siebie. Wpadliśmy na 
pomysł, że nagramy płytę. Nagrali-
śmy ją w studio. Jest dość amator-
ska, sami drukowaliśmy okładkę na 
naszej drukarce domowej. Posta-
nowiliśmy również dawać występy. 
Mieliśmy okazję pokazać się w Art 
Cafe Pod Pretekstem, w Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Zde-
cydowaliśmy, że zrobimy występ w 
kawiarence i rozdamy płyty zainte-
resowanym za to, że przyszli.

Jak jest z waszym gustem mu-
zycznym? Czy z mężem macie 
takie same upodobania? Uzu-
pełniacie się, czy może jest jakaś 
rozbieżność?

Mamy bardzo podobne gusta 
muzyczne. Mój mąż pisze muzykę 
do różnych wierszy, też do poezji 
śpiewanej. My też rozpoczynaliśmy 
poprzez konkursy poezji śpiewa-
nej, piosenki francuskiej. Mój mąż 
grał na gitarze, ja śpiewałam. Nas 
połączyła miłość do poezji śpiewa-
nej: Gintrowski, Kaczmarski, Wolna 
Grupa Bukowina, Stare Dobre Mał-

żeństwo, więc mnóstwo jest tych 
zespołów. Tak nas to połączyło: du-
chowo, muzycznie.

Zanim przejdziemy do rozmo-
wy na temat pracy z najmłodszy-
mi, chciałem zapytać cię o tury-
stykę. Jakie są twoje ulubione 
miejsca i jak znajdujesz czas na 
wyprawy?

Teraz, przyznam szczerze, jest 
nieco ciężej wybrać się na wyciecz-
kę. Ale gdy tego czasu było nieco 
więcej, to moim ulubionym miej-
scem była Andrzejówka i Schroni-
sko Orzeł, czy schronisko na Śnież-
niku. Wspaniałe miejsca, do których 
mam niesamowity sentyment. 
Można napić się tam dobrego cze-
skiego piwa, zjeść gorący bigos, 
wypocząć - i to jest fantastyczne.

Jak to się stało, że między 
sztuką, muzyką a turystyką w 
twoim życiu znalazło się jeszcze 
miejsce na sport, w szkółce Kin-
der Volleyball?

Byłam na takim etapie swojego 
życia zawodowego, poszukiwa-
łam czegoś nowego. Wpadłam na 
pomysł, że uczniowski klub spor-
towy to jest to. Postanowiłam się 
zapowiedzieć i wysłałam maila do 
Pana Piotra Wierzbickiego, prezesa 
klubu. Zgodził się, a ja bardzo się 
ucieszyłam z tego powodu. Wspa-
niała przygoda, bo to są wspaniali 

ludzie, wspaniali trenerzy. Robią to, 
co kochają. Widać, że z pasją pod-
chodzą do tego, co robią, że to nie 
jest nic wymuszonego. Przychodzą 
tam nie do pracy, tylko kochają to, 
co robią. Fantastyczna przygoda. 
Myślę, że wiele mnie to nauczyło 
-przede wszystkim pracy z dzieć-
mi. Przyglądam się pracy z dziećmi, 
bo moją pasją jest też pedagogika. 
Rozpoczęłam nawet studia peda-
gogiczne, również kończę kurs na 
opiekuna w żłobku. Wszystko wią-
że się z dziećmi. Bardzo dziękuję, 
że mnie przyjęto do tego klubu, że 
mogę czegoś się tu nauczyć.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o tym, jak wygląda-
ją zajęcia z najmłodszymi adeptami 
siatkówki podczas treningów w 
UKS Kinder Volleyball oraz jak godzi 
życie rodzinne, hobby i życie zawo-
dowe. Zeskanuj kod i oglądaj pełen 
wywiad.
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Choć jeszcze kilkana-
ście dni temu wydawało 
się, iż po raz pierwszy w 
75-letniej historii dolno-
śląskiego boksu nie doj-
dzie do mistrzostw na-
szego województwa, to za 
sprawą grupy zapaleńców 
z Krzysztofem Sadłoniem z 
Kal-Tech-Odlew Imperium 
Boxing na czele, udało się 
przeprowadzić mającą wie-
loletnią tradycję imprezę. 

Do Wałbrzycha przyje-
chało niemal 150 zawodni-
ków i zawodniczek, przed-
stawicieli 27 dolnośląskich 
klubów. Specjalnie podkre-
ślamy obie liczby, bowiem 

mimo licznego udziału 
przyjezdnych bokserska 
rywalizacja toczyła się pod 
dyktando gospodarzy z Kal-
-Tech-Odlew Imperium Bo-
xing. Bilans podopiecznych 
trenerów Sadłonia oraz Ma-
riusza Burzyńskiego to 15, 
w tym aż 10 złotych medali 
i zasłużony tytuł najlepszej 
drużyny mistrzostw, którą 
ekipa z ulicy Pługa wywal-
czyła trzeci rok z rzędu. 
I to nie koniec sukcesów 
Imperium Boxing, gdyż 
najlepszym zawodnikiem 
wśród juniorów wybra-
no Dawida Obstarczyka, a 
najlepszym pięściarzem 
mistrzostw – Piotra Tobol-

skiego, a więc bohatera 
naszego cyklu – Karta Wał-
brzyskiego Sportowca – z 
grudnia 2019 roku. Powo-
dy do zadowolenia mają 
również przedstawiciele 
drugiego lokalnego klubu, 
a mianowicie Kaczor Boks 
Team. Podopieczni trenera 
Rafała Kaczora sięgnęli po 
7 medali, w tym Gracjan Zi-
niewicz zdobył złoty medal 
w kategorii junior 64 kg, a 
Ksawier Wewiór nie miał 
sobie równych w zmaga-
niach kadetów 69 kg.  

Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w boksie

Klasyfikacja drużynowa:

1. Kal-Tech-Odlew Impe-
rium Boxing Wałbrzych 

2. WKS Śląsk Wrocław
3. DKB Dzierżoniów

Nasi medaliści:
Kal-Tech-Odlew Impe-

rium Boxing Wałbrzych
Złoto:
Kinga Mięgoć, Angelika 

Mięgoć, Dawid Obstarczyk, 
Dawid Mateńko, Antoni 
Strzępek, Patryk Kowal-
czyk, Vasyl Iskra, Paweł 
Sajda, Piotr Tobolski, Jakub 
Stępiński

Srebro:
Aleksander Sumera, Da-

wid Tomczak, Bartłomiej 
Siwiński

Brąz:
Damian Wojnar, Marcin 

Mergalski 

Kaczor Boks Team
Złoto:
Gracjan Ziniewicz, Ksa-

wier Wewiór
Srebro:
Aleksander Plewka, Ja-

kub Jasiński 
Brąz:
Paweł Lurka, Patryk Bo-

run, Kacper Karczewski 

tekst i fot
 Bartłomiej Nowak 

Wałbrzych bokserskim centrum Dolnego Śląska 
Miniony weekend należał zdecydowanie do bokserów, uczestników Mistrzostw Dolnego Śląska, które przez trzy dni rozgrywane były w Hali Wałbrzyskich 

Mistrzów. W zawodach doskonale spisały się oba lokalne kluby, a przede wszystkim reprezentacja Kal-Tech-Odlew Imperium Boxing Wałbrzych, która z do-
robkiem 15 medali zdominowała klasyfikację drużynową mistrzostw. 

Leśniak wygrał podwójnie 
Niepocieszony Rodrigo Labre musiał przyjąć na klatę przegraną na punkty z Michałem 

„Szczupsonem” Leśniakiem podczas gali Tymex Boxing Night. Wałbrzyszanin, mimo chwili 
kryzysu, w piątej rundzie pokazał charakter w walce z niewygodnym ekwadorskim przeciw-
nikiem. Leśniak po wygranej walce oświadczył się na ringu. 

Zawodnicy w pierwszej 
rundzie wyka-
zali się sporą 
energią, pró-
bując przewi-
dzieć sposób 
postępowania  
p r ze c i w n i ka . 

Druga runda z 
kolei dała 

nam przed-
s m a k 

prawdzi-
w e g o 

starcia 
tyta -
nów. 
Leś-
niak 

musiał przyjąć kilka ciosów 
- w tym prosty na brodę, 
a mimo to był w pełni sił, 
jakby w ogóle nie odczuł 
danych mu razów. Ponadto 
wałbrzyszanin odwdzię-
czył się kilkoma uderzenia-
mi w korpus, stawiając na 
lewy sierpowy. W trzeciej 
rundzie Rodrigo Labre ata-
kował wieloma ciosami na 
gardę, pokazując swój tem-
perament. „Szczupson” 
odpowiedział zdecydowa-
nie i pewnie - sięgnął go, 
poszedł za ciosem. Doszło 
do kilku wymian pomiędzy 
bokserami. W czwartej run-
dzie „Szczupson” zaczął 

„tańczyć” w ringu, szuka-
jąc rozwiązania w kombi-
nacji ciosów. Labre z kolei, 
mimo drobniejszej budowy 
ciała, nie zwalniał tempa, 
demonstrując co jakiś czas 
siłę swoich uderzeń. Warto 
dodać, że styl jego walki 
odbiega od ułożonych eu-
ropejskich bokserów. Piąte 
starcie, a tym samym dru-
ga połowa, również cecho-
wały się tempem natarcia 
Ekwadorczyka, który cały 
czas próbował - zarówno 
bokiem, jak i środkiem cio-
sów - sięgnąć Leśniaka. Po 
ciosie zadanym w brzuch, 
Michał padł na matę. Opo-

nent wygrał rundę 8 do 
10. Cios za cios, wymian 
było wiele. Dramaturgia 
walki stawała się coraz bar-
dziej widoczna w szóstej 
rundzie. Tu zaczął wracać 
refleks Michała Leśnia-
ka. Labre nadal próbował 
kombinacji ciosów, Leśniak 
nie pozostawał mu dłużny. 
„Szczupson” w przerwie 
przed rundą siódmą już nie 
siadał w narożniku. Kolejna 
runda udowodniła zaś, że 
Michał jest wytrzymałym 
zawodnikiem, nawet przy 
walce z tak niewygodnym i 
nieszablonowym przeciw-
nikiem za jakiego uchodzi 
Labre. Przed ostatnią run-
dą było widać mobilizację 
w obu narożnikach. Michał 
próbował mniej wdawać się 
w bójki, a bardziej sięgnąć 
przeciwnika dobrym i sku-
tecznym ciosem. Udało się 
dojść prawym sierpem na 

pięćdziesiąt sekund przed 
końcem. Ale Ekwadorczyk 
walczył nadal, choć otrzy-
mał poprawkę lewym cio-
sem. Kibice dłuższą chwilę 
musieli poczekać na koń-
cowy werdykt, gdyż Labre 
miał problemy ze zdjęciem 
rękawic. Ostatecznie Leś-
niak jednogłośnie wygrał 
na punkty. Po werdykcie, 
wałbrzyski bokser oświad-
czył się na oczach całej 
Polski. Gratulujemy oby-
dwu wygranych! Dodaj-
my, iż po wszystkim nasz 
mistrz przyznał się do tego, 
że walczył z zapaleniem 
oskrzeli i kontuzją ręki, któ-
rej nabawił się w sparingu 
przed walką.

Paweł Szpur
Foto: /www.facebook.com/

Szczupson/photos
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A słyszałeś, że...?
Codziennie rano wstaję i w 
pierwszej kolejności włą-
czam radio. Lubię budzić 
się przy dźwiękach muzyki. 
Ostatnio jednak spodobała 
mi się audycja, którą czyta 
Karol Kania. Można z niej 
dowiedzieć się bardzo cie-
kawych rzeczy dotyczących 
naszego regionu. Bywa, 
że program jest o historii, 
geografii czy kulturze. W 
dużym uproszczeniu cieka-
wostka goni ciekawostkę. 
Dzisiaj było o sporcie w 
Wałbrzychu.
Z audycji dowiedziałem się, 
że koszykarze Górnika grają 
w III lidze. Piłkarze biega-
ją po II-ligowych boiskach. 
Autor programu chwalił 
wałbrzyskich ciężarow-
ców, tenisistów stołowych. 
Wspominał o futbolistach 
Zagłębia, którzy dopiero co 
się reaktywowali. Bardzo 
ciekawą informacją było 
jeszcze stwierdzenie, że 
w Wałbrzychu jest jeszcze 
jedna drużyna koszykarska 
WKK, która sobie na Aqua 
gdzieś tam gra.

Informacji nie z tej epoki 
było jeszcze więcej, ale ze 
zdumienia aż mnie zatkało. 
Normalnie lepszej pobudki 
nie mogłem sobie wyobra-
zić. Dawno się już tak nie 
ubawiłem. Szkoda tylko, że 
stało się to udziałem wiel-
błądziej pomyłki redaktora, 
którego naprawdę lubię słu-
chać. Choć z drugiej strony 
ufam, że to wina reżyserki. 
Niestety poszło na Kanię.

Później jeszcze przyszła 
refleksja na temat pracy w 
dziennikarstwie, która ła-
twa nie jest. Powiem więcej, 
wbrew pozorom jest trudna. 
Dużo bardziej niż się wielu 
osobom wydaje. Pod uwagę 
trzeba wziąć wszystko: czas 
poświęcany danemu zagad-
nieniu, sprzęt, który należy 
umieć obsłużyć, nie mówiąc 
już o tym ile się trzeba go 
nadźwigać. Dodajmy do 
tego presję czasu, bardzo 
często również presję zwią-
zaną z odbiorem naszej pra-
cy. Nie zmienia to jednak 
faktu, że takie pomyłki, choć 
mają swój urok, nie powin-
ny się zdarzać. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Gratulujemy zaręczyn 
i wygranej. Co wymaga-
ło większej odwagi - sta-
nąć do walki czy uklęknąć 
przed narzeczoną na ringu 
i przed całą Polską oświad-
czyć się?

W dobie lockdown’u 
próbowałem różnych po-
mysłów na oświadczyny 
w walentynki, ale moje 
pomysły ciągle krzyżowa-
ła pandemia. Pomysły się 
skończyły, a że moją drugą 
miłoscią jest właśnie boks, 
postanowilem zrobić to po 
walce. Oczywiście do tego 
przyczyniły się trzy osoby, 
one mnie do tego namó-
wiły i przekonały. Między 
innymi był to jeden z mo-
ich trenerów od przygoto-
wania fizycznego - Tomasz 
Zgraja. Drugą osobą był mój 
przyjaciel z dzieciństwa, 
trener w drużynie Zagłębia 
Wałbrzych - Maciej Maciej-
czyk oraz Priscila Poleć. Te 
3 osoby głównie do tego 
mnie przekonały. Bardzo się 
cieszę, że tak to wyszło, po-
nieważ Kamila, moja przy-
szła żona, jest bardzo z tego 
powodu szczęśliwa i mówi, 
że mógłbym nawet oświad-
czyć się jej W PKS-ie, że nie 
ma to znaczenia, ale lep-
szych zaręczyn nie mogła 
sobie nawet wymarzyć. Do 
samego końca nic nie wie-
działa i przekonana była, ze 
wchodząc do ringu, idzie na 
wspólne zdjęcie. Oczywi-
ście o wszystkim wiedziało 
bardzo mało ludzi. Wiedzie-
li moi trenerzy oraz pro-
motor Mariusz Grabowski, 
który miał wręczyć kwiaty 

Kamili. Zaręczyny „poszły” 
na cały świat i jest to bardzo 
duże przeżycie dla Kamili. 
Ciągle ogląda filmik z tele-
wizji, jak to wszystko było.

Twój przeciwnik był nie-
szablonowy. Nie walczył 
jak typowi europejscy bok-
serzy. Czy po raz pierwszy 
spotkałeś się z tego typu 
zawodnikiem na ringu? 
Sprawił Ci dużo trudności? 

Spotykałem sie już z taki-
mi zawodnikami jak Labre. 
Np. Missauoi  też był nie-
szablonowy. Nie będę ukry-
wać - Rodrigo w ogóle mi 
nie leżał. Narożnik cały czas 
krzyczał: ciosy proste, ale 
one w ogóle mi nie wcho-
dziły. Bardzo niewygodny 
zawodnik do boksowania. 
Większą walkę stoczyłem 
sam ze sobą. Cały czas w 
głowie miałem, jak to bę-
dzie po walce, jak to zrobić. 
Nie mogłem skupić się na 
swojej robocie,  co pokaza-
ła 5 runda. Z tym pomysłem 
nawet nie wyszedłem do 
mojego trenera mentalne-
go, Grzegorza Maczki. Wiem 
jaka byłaby jego reakcja i 
wiem, że to wpłynęłoby na 
moją koncentrację, nad któ-
rą cały czas pracuję z trene-
rem Grzegorzem.

Od dawna nie otrzyma-
łeś takiego ciosu w brzuch 
jak w tej walce. Jak udało 
ci się tak szybko pozbierać 
i kontynuować „bitwę”? Co 
wówczas przeżywałeś? 

Gdy poczułem cios na 
splot, od razu odebrało mi 
tlen, którego brakowało mi 

od początku. W hotelu by-
łem podłączony pod tlen, 
ponieważ miałem bardzo 
małą saturację i niedotle-
nienie organizmu spowodo-
wane zapaleniem oskrzeli. 
A co przeżywałem wtedy? 
Spokój, spokój i jeszcze raz 
spokój. Już wiedziałem, że 
tą rundę przegrałem więc 
na spokojnie uklęknąłem i 
poczekałem aż sędzia Gor-
tat wyliczy do 7. Wówczas 
wstałem, kontynuując po-
jedynek. Liczenie spowodo-
walo większą koncentrację i 
skupienie na walce.

Twój przeciwnik był 
bardzo szybki, ale mało 
precyzyjny. Czy nie uwa-
żasz, że oprócz techniki, 
warto jeszcze popracować 
nad szybkością, biorąc pod 
uwagę doświadczenie wy-
niesione z tego pojedynku? 

Tak, to prawda. Przeciw-
nik po prostu bił. Bił szeroko 
i te ciosy było bardzo widać. 
Łatwo było je blokować lub 
schodzić z linii ciosu. My-
ślę, ze szybkość by wróci-
ła, gdybym spalił mięśnie. 
Naturalnie ważę koło 80 kg 
a walczę w kategorii pół-
średniej - 66.6. Wiem, że 
podstawą do wszystkiego 
będzie zbicie wagi, bo na tą 
kategorię wagową jestem 
bardzo rozrosnięty mięś-
niowo. Czuję sie mega silny 
w tej wadze, ale nie liczy się 
siła, a zasypywanie rywali 
lawiną ciosów. W tej walce 
ze względu na przeciwni-
ka,  nastawiłem się na siło-
wy boks i pojedyncze ciosy 

sierpowe na górę, kończąc 
dołami. 

Kto będzie twoim kolej-
nym przeciwnikiem i kiedy 
zobaczymy cię znów na rin-
gu? 

Ciężko powiedzieć. My-
ślę, że to bardziej pytanie 
do mojego promotora, Ma-
riusza Grabowskiego kiedy 
i z kim wrócę między liny. 
Teraz priorytetem jest wy-
leczenie płuc, w których 
po pobycie w szpitalu i 
zrobieniu prześwietlenia, 
wyszły zmiany i plamy. Bar-
dzo brzydko to wygląda. Do 
tego muszę wyleczyć prawą 
dłoń, która jest mega rozbi-
ta i śródręcze całe popęka-
ne. Jednym słowem - gruz 
z ręki plus niedowład. Gdy 
się wyleczę, wracam do 
treningów. Obecnie muszę 
trochę odpocząć, bo całe 
te przygotowania strasznie 
mnie zmęczyły. Teraz spę-
dzę trochę czasu z rodziną i 
odpocznę - i fizycznie, i psy-
chicznie. 

Dużo zdrowia i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur

Michał „Szczupson” Leśniak skomentował po walce 

Komentarz po mistrzostwach

Krzysztof Sadłoń – trener 
Kal-Tech-Odlew Imperium 
Boxing Wałbrzych powie-
dział: Uważam, że impreza 
okazała się bardzo udana pod 
względem sportowym. Jako 
organizator nie wypada mi 
się wypowiadać na temat 
przygotowania zawodów, ale 
mogę powiedzieć, że otrzy-
małem wiele telefonów z 
gratulacjami. Mieliśmy na-
prawdę mało czasu na orga-
nizację mistrzostw, jednak 

wszystko udało się zapiąć na 
ostatni guzik, w tym chociaż-
by przeprowadzić transmisję, 
która miała dużą oglądalność 
w internecie. W tym miej-
scu chciałbym podziękować 
uczestnikom, władzom Wał-
brzycha oraz wszystkim oso-
bom, które pomogły i przy-
czyniły się do przygotowania 
turnieju. 

Dla mnie objawieniem 
zawodów był bez wątpienia 
Dawid Obstarczyk, który ma 
za sobą dopiero 5 walk, a już 
sięgnął po złoto Mistrzostw 
Dolnego Śląska, a tym sa-
mym zdobył kwalifikacje na 
Mistrzostwa Polski juniorów. 
Przy tym prezentuje napraw-
dę dojrzały boks, co jest efek-
tem jego ciężkiej pracy. Dość 
powiedzieć, iż obecnie trenu-

je dwa razy dziennie, a przez 
ostatnie pół roku zrzucił po-
nad 20 kg. 

Rafał Kaczor – trener Ka-
czor Boks Team powiedział: 
Bardzo się cieszę, iż do fina-
łów wprowadziłem czterech 
zawodników, z których trzech 
startuje w ramach współza-
wodnictwa dzieci i młodzie-
ży. Chodzi o Aleksandra Plew-
kę, Ksawiera Wewióra oraz 
Jakuba Jasińskiego. Ta trójka 

zdobyła medale Mistrzostw 
Dolnego Śląska, dzięki czemu 
awansowała do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

Objawieniem mojego ze-
społu okazał się Ksawier, 
który stoczył trzy walki i w 
każdej zaprezentował ładny, 
taktyczny boks. W pierwszej 
pokonał rówieśnika z Energe-
tyka Lubin, w drugiej zwycię-
żył rywala ze Śląska Wrocław, 
a w finałowej odprawił pięś-
ciarza Stowarzyszenia „Boks” 
Lubin. Nie ukrywam, że oba-
wiałem się ostatniego po-
jedynku, bowiem niedawno 
Ksawier przegrał przed cza-
sem ze swoim przeciwnikiem 
z Lubina, jednak w rewanżu 
zwyciężył zdecydowanie i za-
służenie zdobył złoty medal. 
Wysłuchał Bartłomiej Nowak 
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Imię:  Natalia 
Nazwisko: Gezella 
Data urodzenia: 2 lutego 1997 roku 
Pseudonim sportowy: Nati 
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
(siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Jak dotąd mój największy sukces to 
8. miejsce w Mistrzostwach Polski 
juniorek, które zdobyłam z Polonią 
Świdnica, w zespole między innymi 
z Karoliną Olczyk. Wraz z Olą Mało-
dobrą występując w barwach Polonii 
walczyłyśmy o I ligę, ale zabrakło bar-
dzo niewiele, bo w finałowym turnieju 
zajęłyśmy 3. miejsce. Mogę się rów-
nież pochwalić, iż w swym dorobku 
mam brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski kadetek, choć jak pamiętam, by-
łam najmłodsza z całego zespołu i nie 
liznęłam zbytnio parkietu (śmiech). 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Może moja odpowiedź nieco zasko-
czy, ale nigdy specjalnie nie kierowa-
łam się postawą innych zawodników 
czy zawodniczek. 
Dlaczego siatkówka?
Zawsze miałam duszę sportowca. Od 
małego z siostrą próbowałyśmy swych 

sił w tańcach, biegach, zajęciach spor-
towych czy SKS-ach. Pewnego dnia 
dziadek zabrał nas na trening siatkar-
ski, na który nie chcieli mnie wpuścić, 
bo byłam za młoda. Dziadek jednak 
uprosił trenera oraz działaczy Polonii 
Świdnica, którzy w końcu się zgodzili. 
Inna sprawa, że w domu chybaby ze 
mną nie wytrzymali, gdybym nie roz-
poczęła treningów (śmiech). Trenuję 
od 7 roku życia, tak więc ponad po-
łowę życia spędziłam na parkietach. 
Co ciekawe, zaczęłam wraz z siostrą, 
jednak ze względu na problemy zdro-
wotne siostra zakończyła przygodę z 
siatkówką po wieku juniora. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Marzy mi się I liga, fajnie byłoby 
uzyskać awans z Wałbrzychem, bo 
dla mnie i moich koleżanek byłby to 
największy sukces. A w przyszłości 
chciałabym poprowadzić szkółkę siat-
karską. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

UEFA znowu przysnęła...
Równo od roku zmagamy się z 
pandemią i ze wszystkimi wyni-
kającymi z niej obostrzeniami. 
Doświadczają tego oczywiście też 
kluby, piłkarze i kibice. Wiosną 
ubiegłego roku często krytykowa-
łem UEFA za, moim zdaniem, złe 
decyzje jakie podejmowała co do 
np. kontynuowania określonych 
rozgrywek lub brak jakichkolwiek 
decyzji w innych sprawach. Nie 
znaliśmy jeszcze wtedy skali zja-
wiska jaką jest pandemia korona-
wirusa. Z tego względu dziś, jeśli 
chodzi o niektóre decyzje UEFA 
sprzed roku jestem nieco bardziej 
wyrozumiały, ale mimo wszystko 
mam wrażenie, że ta organizacja 
dalej zachowuje się dość biernie 
wobec ciągle pojawiających się 
nowych wyzwań związanych z 
pandemią. Od tygodnia sportowe 
media żyją tematem czy Robert 
Lewandowski (a także Krzysztof 
Piątek i Arkadiusz Milik) zagra-
ją w meczu el. MŚ z Anglią na 
Wembley. Wynika to oczywiście 
z obostrzeń jakie określone kra-
je nakładają na przemieszczanie 
się ludzi pomiędzy nimi. Obo-
wiązujące na ten moment np. 
w Niemczech regulacje nie dają 
możliwości wyjazdu do Anglii 
i powrotu bez odbycia kwaran-
tanny. Dlatego Bayern Lewego 
na mecz reprezentacji nie puści, 
bo musiałby zrezygnować z jego 
występu w niezwykle ważnych 
meczach ligowych. Bawarczy-
kom trudno się dziwić - dla nich 
najważniejszy jest interes klubu. 
Ale gdzie w tej sytuacji jest UEFA? 
Czy to nie do niej należy unormo-
wanie tego wszystkiego? Podję-
cie rozmów z rządami państw o 
szczególnych warunkach prze-
mieszczania się piłkarzy z zacho-
waniem dodatkowego reżimu 
sanitarnego, rozmów z klubami 
o zwalnianiu zawodników, od-
górnego wyznaczania spotkań na 
terenie neutralnym w państwach, 
gdzie aktualny stan epidemiczny 
jest w miarę opanowany i pokry-
waniu części kosztów z tym zwią-
zanych (bo przeniesienie ostat-
nich meczów w Lidze Mistrzów 
wiązało się z wydatkiem ok. 1,5 
mln euro, dla niektórych federacji 
byłaby to kwota niemożliwa do 
pokrycia). Jeżeli w jakiś meczach 
eliminacyjnych drużyny byłyby 
znacznie osłabione brakiem klu-
czowych zawodników na skutek 
obostrzeń wynikających z pande-
mii to UEFA będzie winna wypa-
czeniu całej rywalizacji. Bo tak jak 
pisałem powyżej - rozwiązania na 
to można znaleźć a jeżeli nawet 
doszłoby do totalnego ogólnoeu-
ropejskiego lockdown’u to trzeba 
podjąć trudną ale słuszną decyzję 
o zawieszeniu rozgrywek, bo nie 
podzielam zdania, że lepiej grać 
jakkolwiek niż nie grać w ogóle. 
W tej sytuacji granie jakkolwiek 
po prostu wypacza rywalizację!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Choć runda zasadnicza II ligi siatkarek dobiega końca, to najlepsze w wykonaniu Chełmca Wodociągów Wałbrzych dopiero 
przed nami. Dzięki sobotniej wygranej w Katowicach 3:2 zespół trenera Marka Olczyka zapewnił sobie 2. miejsce w rozgryw-
kach grupy III, a tym samym udział w turnieju półfinałowym o awans do I ligi!

Niech ten sen trwa jak najdłużej

Po rewelacyjnym początku 
obecnego roku kropkę nad 
„i” wałbrzyszanki postawiły 
w Katowicach zwyciężając So-
koła43 3:2. To nie było łatwe 
zwycięstwo, tym bardziej iż 
w ostatniej partii gospodynie 
prowadziły już 6:0, a mimo to 
Aleksandra Małodobra i jej ko-
leżanki zdołały się podnieść, 
aby ostatecznie odprawić ry-
walki do 13, a w całym spot-

kaniu 3:2. Radość z wygranej 
była olbrzymia, gdyż 2 punkty 
dały naszej ekipie historyczny 
sukces, czyli udział w turnie-
ju półfinałowym o awans do I 
ligi. 

Na razie nie mamy zbyt 
wielu informacji na temat ko-
lejnej odsłony zmagań o I ligę. 
Wstępnie Polski Związek Piłki 
Siatkowej podał, iż turniej od-

będzie się w drugi weekend 
kwietnia. Kto jednak będzie 
gospodarzem zawodów i z 
kim rywalizować będą nasze 
siatkarki o dwa premowiane 
awansem do fazy finałowej 
miejsca, tego zapewne dowie-
my się w najbliższych dniach. 
Bez względu na to z kim przyj-
dzie wałbrzyszankom zmie-
rzyć się o przedłużenie pięknej 
tegorocznej przygody, trener 
Olczyk zapowiada walkę o 
sprawienie kolejnej wspania-
łej niespodzianki. - Nie jeste-
śmy faworytem turnieju, ale 
będziemy grać na maksa. Nie 
zamierzamy odpuszczać, bo 
dla wielu dziewczyn to naj-
większy sukces w ich karierze. 
A co wyjdzie, to będziemy się 
później martwić. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, iż przed 
minionym sezonem niektórzy 
skazywali nas nawet na walkę 
o utrzymanie, a tu takie zasko-

czenie - powiedział szkolenio-
wiec Chełmca Wodociągów. 

II liga siatkówki kobiet
XXI kolejka

UKS Sokół43 AZS AWF SMS 
Katowice – MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych 2:3 
(23:25, 25:21, 25:19, 18:25, 
13:15)

MKS Chełmiec Wodociągi: 
Natalia Gezella, Nicole Jo-
chym, Julia Rzeczycka, Judyta 
Rzeczycka, Julia Urbanowicz, 
Paulina Mielniczuk, Eweli-
na Pawelska, Pamela Łusz-
czyńska, Oliwia Łuszyńska, 
Aleksandra Małodobra, Agata 
Olejniczak, Karolina Olczyk. 
Trenerzy: Marek Olczyk oraz 
Kacper Jesiołowski    

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Chrząstawa o bramkę lepsza
O LZS Chrząstawie kibice piłki nożnej słyszeli choć raz. Bardzo dużo ciepłych słów płynęło w stronę klubu, który sławę 

zyskał dzięki reportażowi telewizyjnemu. Od tamtej chwili wielu sympatyków futbolu marzyło o tym, by pobiegać po mu-
rawie słynnego stadionu.

Towarzysko zdecydo-
wali się zagrać w Chrząsta-
wie piłkarze wałbrzyskiej 
drużyny, która występo-
wać będzie w rozgryw-
kach Retro Ligi jako Czarni 
Lwów. Po pełnych emocji 
90 minutach gry, mecz 

zakończył się wygraną go-
spodarzy 4:3.

- Panowie przyjechali 
do nas z dalekiego Wał-
brzycha. Mecz odbywał 
się na zasadach Retro Ligi 
oraz piłką z lat przedwo-
jennych. Na boisku każdy 

zespół chciał wygrać. Uda-
ło się to Chrząstawianom 
lecz wynik mógłby być 
odwrotny, gdyż obie dru-
żyny miały swoje sytuacje 
- mówili przedstawiciele 
miejscowej drużyny.

Mecz rozgrywano we-
dług zasad przedwojen-
nych, co dodało kolorytu 
rywalizacji. Zostało to też 
docenione przez sympaty-
ków LZSu.

- Panowie to wielcy fa-
natycy piłki z lat przedwo-
jennych. Kopalnia wiedzy. 
Ich stroje na boisku i poza 
nim pokazywały wielką 
klasę i zaangażowanie w 
to co robią. Tak elegan-
ckiej drużyny w Chrząsta-
wie jeszcze nie było.  
Mamy nadzieję, że jeszcze 
uda nam się spotkać na 
boisku! Życzymy sukce-
sów w zbliżającej się lidze. 
Będziemy śledzić Wasze 
losy - podziwiali gracze z 
Chrząstawy.

LZS Chrząstawa - Czar-
ni Lwów 4:3.

JZ
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Od 19 lat razem z Wami...

Powitanie Wiosny 2021 z Marzanną
Choć może dziś jeszcze za 

oknem nie bardzo to widać, ale 
wiosna już coraz bliżej! Witanie 
tej pory roku ma u nas długą i 

piękną tradycję, i tym razem już 
niedługo również wyruszymy na 

pobliskie szlaki w poszukiwaniu 
budzącej się natury. Co powiecie 
na spacer na Chełmiec 21 marca? 

Więcej na https://www.osir-
-boguszow.eu/wydarzenia



Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Dochód – według Słow-
nika Języka Polskiego – jest 
to suma wpływów pienięż-
nych w gospodarce państwa, 
przedsiębiorstwa, jednostki w 
określonym czasie pomniej-
szona o koszty ich uzyskania. 
Czysty dochód to z kolei zysk, 
czyli dochód po potrąceniu 
wydatków. Natomiast dochód 
brutto to różnica między ceną 
sprzedaży a ceną zakupu lub 
suma zarobionych prowizji, 
odsetek, bez uwzględnienia 
kosztów handlowych, admi-
nistracyjnych, podatków itp. 
Mnie i was zapewne interesu-
je dochód osobisty jaki mamy 
co miesiąc, najczęściej z wy-
konywanej pracy. W różnych 
częściach świata testuje się 
tak zwany minimalny dochód 
podstawowy. Chodzi tu o pen-
sję, którą państwo wypłaca-
łoby każdemu obywatelowi. 
Eksperci z Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego oszacowali 
koszty takiego programu na 
376 miliardów złotych rocz-
nie. Ale warto zwrócić uwagę, 
że w 2018 roku łączny koszt 
całego systemu zabezpiecze-
nia i pomocy społecznej pań-
stwa wyniósł 343 miliardów 
złotych, w tym 229 miliardów 
złotych na emerytury i renty 
oraz 114 miliardów na różne 
narzędzia pomocy społecznej. 
Z kolei wyniki przeprowadzo-
nego przez PIE badania poka-
zują, że odsetek pozytywnych 
opinii o dochodzie gwaranto-
wanym spada wraz z uwzględ-
nieniem źródeł i sposobów 
jego sfinansowania. Około 30 
procent ankietowanych po-
parłoby to rozwiązanie, gdyby 
oznaczało ono wyższe podat-
ki. W różnych częściach świa-
ta, miastach i krajach testuje 
się to rozwiązanie. Wypłaca-
nie najniższego gwarantowa-
nego dochodu przynosi różne 
skutki i daje badaczom dane 
dokąd może zmierzać społe-
czeństwo, dysponując takimi 
środkami. Jednak okazuje się, 
że efekty najwidoczniej zale-
żą od różnych względnych, 
takich jak edukacja czy status 
społeczny. Szerzej o tym jak 
działa gwarantowany mini-
malny dochód piszemy w Te-
macie Tygodnia. 

Jestem ciekaw, jakie Wy 
macie zdanie na ten temat?   

Redaktor Naczelny

REKLAMA R0134/21

REKLAMA R0133/21
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

A więc ty też ze mną? Ja 
też, ja też - odpowiada wiatr 
rozdzierając nagie gałęzie 
drzew.  Szaleje z rozpaczy 
wśród ich głuchych koron. 
Chciałby już igrać w najlepsze 
z zalążkami zielonych listków, 
ale wiosna, na którą czekał 
nie nadeszła. I ty ze mną? Ja 
też, ja też - szepcze niebo i 
przykrywa słońce całunem 
uwitym z siwej mgły. Nie mu-
szę nawet na nią patrzeć, by 
poczuć, że zaraz roztrzaska 
się o moją głowę, pożre mnie, 
zniknie. I wy też? My też, my 
też - odpowiadają chmury 
posyłając mgławice zimnych 
kropel deszczu i kilku płatków 
śniegu wprost na moją roz-
paloną twarz. Idę przez park 
i czuję, że odkąd wyszłam z 
domu ponowna możliwość 
zaprogramowania mózgu 
sekwencją szybkich kroków 
bez konieczności przytrzy-
mywania się wszystkiego, co 
wokół  jest moją nową super 
mocą. W którymś momencie 
przyspieszam i już nie idę, 
tylko unoszę się nad ziemią. 
Dobrze, że jesteście ze mną, 
szepczę do zebranych. Bywa 
przecież co chwilę, że kiedy 
nasze fragmenty istnienia 
rozwarstwiają się do niezna-
nych nam dotąd kształtów 
świat ma to gdzieś i posyła tę 
swoją radosną wiosnę, to pta-
sie świergolenie, tych ludzi, 
co to chcą czegoś co chwilę 
od ciebie, kiedy ty już dawno 
zniknąłeś, choć nadal przed 
nimi stoisz. 

Niebo na Marsie ma ko-
lor kałuży, przez tę jego nie-
przezroczystość nie przedrą 
się  puchate białe baranki, 
nie prześwieci przez nią żad-
ne słońce - wracało do mnie 
jak mantra w covidowej ma-
lignie, kiedy możliwość sku-
pienia myśli na czymkolwiek 
rozpływała się z precyzją 
zegarmistrza. Dawno nie za-
glądałam do piekła, z wpra-
wy wyszłam i nie wiem teraz, 
jak zatrzasnąć z powrotem 
drzwi do tego panoptikum, 
jak odzobaczyć wszystko, co 
tam zobaczyłam. Chodź do 
nas jeszcze, no chodź - chi-
choczą diabły. Po moim tru-
pie, chłopcy, po moim trupie. 
No przecie, że nie po naszych 
- szczerzą zęby zuchwalcy. 
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Wałbrzych na weekend? Zapraszamy!

Powoli robi się coraz cieplej i aura zachęca nas 
do częstszego wychodzenia z domu. Nie musimy 
daleko jechać. Mamy w okolicy wiele atrakcji, z 
których korzystają również przyjezdni. 

Zamek Książ – nasza wizytówka
To miejsce regularnie odwiedzane przez turystów, 

co nie dziwi nikogo. Monumentalna budowla wkom-
ponowana w otaczającą ją zieleń Książańskiego Parku 
Krajobrazowego budzi podziw. Mimo, że jak pokazu-
je historia, wielokrotnie obiekt był niszczony, obecny 
stan sprawia, że jest on jednym z najpiękniejszych 
zamków w Polsce. Do zwiedzania udostępnione są 
sale, podziemia, a nawet można kupić bilet łączony z 
Palmiarnią, czy Starą Kopalnią. To symbol naszego re-
gionu, który obecnie rozkwita. 

Natura i wędrówki górskie
Ukształtowanie okolicznego terenu jest wyjątko-

we. Graniczymy zarówno z pasmem Gór Kamiennych 
i dobrze nam znaną Waligórą (podejście dla wytrwa-
łych), a także z Górami Wałbrzyskimi. Znajduje się tam 
szczyt Borowa z wieżą widokową, z której rozciąga się 

widok na pobliską okolicę. Tablice na samej górze uła-
twiają nam poznanie widocznych z wieży pasm gór-
skich. Mogę śmiało powiedzieć, że widok zapiera dech 
w piersiach. Warto odwiedzić również Chełmiec oraz 
Trójgarb lub wybrać się niedaleko w Rudawy Janowi-
ckie lub Góry Sowie. 

Odrobina egzotyki
W bardziej mroźne dni warto odwiedzić naszą 

Palmiarnię, która nie tylko ogrzeje nas swoim mikro-
klimatem, ale też zaoferuje podziwianie ponad 250 
gatunków roślin z całego świata. Wnętrze obiektu wy-
łożono skałą wulkaniczną pozyskaną z włoskiej Etny. 
To dobre rozwiązanie obcowania z zieloną, żywą ro-
ślinnością w momencie, kiedy nasza okoliczna przyro-
da dopiero budzi się na wiosnę do życia. 

Kopalnie i podziemia
Amatorom klimatów industrialnych polecam zwie-

dzanie Starej Kopalni. Na gruncie nieczynnej kopalni 
Węgla Kamiennego powstało muzeum oraz centrum 
sztuki. Połączenie nowoczesnych elementów z za-
bytkowymi zabudowaniami robi wrażenie. Owiane 
tajemnicą podziemia znajdziemy w okolicznych sztol-
niach. Są to pozostałości po prowadzonych przez 
Niemców w czasie wojny pracach budowlanych pod 
kryptonimem „Riese” – Olbrzym. Warto udać się za-
równo do Walimia, jak i zwiedzić podziemne miasto 
Osówka. Może ktoś znajdzie Złoty Pociąg?

Turystyka jest niezwykle ważna dla naszego 
regionu. Napędza gospodarkę. Korzystajmy ze 
wspaniałych atrakcji, które są na wyciągnięcie ręki 
i promujmy naszą okolicę. W końcu możemy być z 
niej dumni. 

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Od kilku dni w mediach 
społecznościowych, w radio i 
TV można spotkać komunika-
ty o wzrastających cenach za 
energię elektryczną.

Co w takiej sytuacji można 
rzec? Naukowcy, ludzie zwią-
zani z ogólnie pojęta ekologią 
biją na alarm od lat, więc skąd 
to zaskoczenie? No, może wy-
nika ono z tego, że nie dalej 
jak kilka miesięcy temu słysze-
liśmy rządowe zapewnienia o 
rekompensatach/dopłatach 
do rynkowych cen energii dla 
gospodarstw domowych, ale 
– serio – czy ktoś jeszcze wie-
rzy w rządowe obietnice?

Dopłat nie będzie, bo z 
pustego i Salomon nie nale-
je, ale w zamian serwuje się 
nam pieśń przyszłości o taniej 
energii z elektrowni jądrowej, 
której nie ma i jeszcze wiele 
lat nie będzie. I nie oszukuj-
my się, w obecnych czasach 
inwestowanie w długofalową 
budowę elektrowni jądrowej, 
jest najdroższym rozwiąza-
niem, a technologii i paliwa 
nikt nam (w sensie Polsce) za 
darmo nie sprzeda. Nie mó-
wiąc już o budowaniu, ono 
jest coraz droższe i też nie ma 
firm, które wykonywałyby ta-
kie zlecenia charytatywnie…

Ceny energii rosną najwię-
cej dla państw, które opierają 
swoją energetykę na techno-
logii spalania paliw stałych, 
czyli w naszym wypadku wę-
gla. Ceny rosną, bo coraz droż-
sze są – upraszczając sprawę 
najbardziej jak się da – opłaty 
za emisję gazów cieplarnia-
nych. Inaczej ujmując, im wię-
cej zanieczyszczamy powie-
trze, tym więcej płacimy. I co 
by nie mówić, jest to logiczne 
i sprawiedliwe, bo traci na ta-
kich zanieczyszczeniach cała 
ludzkość. Zanieczyszczenia 
nie znają granic, a ich skutki 
dotykają cały glob, a nie tylko 
tych, co ładują do atmosfery 
tony CO2. Zmarnowaliśmy 
mnóstwo czasu, który można 
było wykorzystać na transfor-
mację energetyczną Polski i 
rozwój odnawialnych źródeł 
energii. A teraz? Za chwilę 
usłyszymy komentarze, że „zła 
Unia karze nas, bo chcemy 
tradycyjnie wydobywać i spa-
lać węgiel”. Czysta propagan-
da i bylebyśmy nie dali się jej 
zwieść. 
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KAROLINA TOMZA 

W ostatnim czasie zwiedzam 
nasze okolice w ramach akcji 
Urzędu Marszałkowskiego pod 
nazwą #BezpieczneDoOdkry-
cia. Wiem, jak ważne obecnie 
jest wsparcie dla lokalnej tury-
styki, więc tym chętniej biorę w 
niej udział, odkrywając piękno 
Wałbrzycha i okolic w reżimie 
sanitarnym, pokazując je szer-
szemu gronu odbiorców zain-
teresowanych podróżami po 
naszym regionie. Moimi bez-
piecznymi odkryciami podzielę 
się wkrótce. Tymczasem dziś po 
wiosnę, „na wagary” zapraszam 
do Szczawna-Zdroju, które w 
nadchodzący weekend rozpo-
czyna sezon turystyczny, oferu-
jąc kilka atrakcji. Już w sobotę 
jest możliwość poznania arcy-
ciekawej historii uzdrowiska. W 
podróż przez dekady zabierze 
Was Mateusz Mykytyszyn, zna-
ny z zamiłowania do Hochber-
gów, księżnej Daisy, posiadacz 
ogromnej wiedzy o książęcej 
rodzinie i ich życiu na dolno-
śląskich ziemiach. Jeśli jesteście 
pasjonatami albo chcecie nimi 
zostać bądź też oderwać się od 
sobotniej, domowej rutyny – 
czekamy na Was przed Domem 
Zdrojowym o godz. 12:00.

Dla fanów rzeczy z drugiej 
ręki Słoneczna Polana przygo-
towała wymianę garderoby, 
przedmiotów, zabawek, ksią-
żek, płyt, roślinek pod chmurką. 
Preferowany barter na zasadzie 
„coś za coś”, niemniej sprzedaż/
kupno za grosze jest również 
akceptowana. Zaczynamy w 
samo południe w pięknych 
okolicznościach przyrody, w 
klimacie dbania o planetę.

Niedziela to natomiast wy-
prawa na Chełmiec. Byłam tam 
zimową porą, brocząc w śniegu 
i ślizgając się na lodzie z Nel-
ką, która otulona warstwami 
ubrań siedziała w wózku, więc 
wiem, że wymówki istnieją tyl-
ko w naszych głowach;). Wido-
ki z wieży wynagradzają każdy 
trud wejścia na 851 m n.p.m., 
więc polecam nawet najgor-
szym kanapowym leniom. Tym 
bardziej, że każdy uczestnik 
niedzielnego spaceru zosta-
nie dodatkowo wynagrodzony 
upominkami. Kto ma ochotę 
wejść na górę z prowiantem na 
niedzielny obiad, będzie mógł 
go upiec na ognisku. Kawa i 
herbata za uśmiech! Taki karo-
lowy, od ucha do ucha!
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 
w Polsce i w Niemczech. Kontakt 
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl
 
Przyjmę kierowcę (współpra-
cowników)na Taxi. Więcej in-
formacji pod numerem telefonu 
503 995 355, www.TanieTaxiWal-
brzych.pl

NIERUCHOMOŚCI

Piaskowa Góra 27m2, mieszkanie 
słoneczne, pokój, jasna kuchnia, 
przedpokój, łazienka + WC, bal-
kon 5m2, piwnica. Mieszkanie 
na 4 piętrze z windą. Centrum 
Piaskowej Góry. Cena: 120 000 zł, 

mieszkanie po remoncie. W opcji 
możliwy garaż. Tel. 603 115 394 
po 17:00.

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

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 klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 

PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

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

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

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

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

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

Od 19 lat razem z Wami...
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