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Studio EspressoStudio Espresso
z Mirosławem Kowalikiemz Mirosławem Kowalikiem

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
z kolejnym polskim inwestorem

wydarzenia str. 11

Jakich autobusów Jakich autobusów 
potrzebuje Wałbrzych?potrzebuje Wałbrzych?

Są już zwycięzcy tegorocznego konkursu grantowego Funduszu Toyoty – „Dobre Pomysły Zmie-
niają Nasz Świat”. W tym roku w Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych będzie 5 projektów.

czytaj więcej strona 4

Wałbrzyska firma Wolav wybuduje w Czarnym Borze nowy zakład produkcyjny. To 
kolejne przedsiębiorstwo z polskim kapitałem, które zainwestuje w tej miejscowości 
przy wsparciu Wałbrzyskiej Strefy. 

czytaj więcej strona 3

Fundusz Toyoty rozstrzygniętyFundusz Toyoty rozstrzygnięty

Kanały morskie świataKanały morskie świata
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Gościem rozmowy tygodnia jest

Małgorzata Szpara
autorka kolumny literackiej „Pod powierzchnią”
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PIĄTEK

Imieniny:
Agnieszki, Czesława

Międzynarodowy Dzień 
Wolnej Prasy
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WTOREK

Imieniny:
Bernadety, Julii, Benedykta

 

Imieniny:
Roberta, Klary
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ŚRODA
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22
CZWARTEK

„Porzucić żal, złość, przemoc i zemstę, to warunki ko-
nieczne do tego, by żyć szczęśliwie.” -  Papież Franciszek
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SOBOTA

Imieniny:
Konrady, Anzelma

Światowy Dzień Kreatywności 
i Innowacji

Imieniny:
Kai, Wanesy

Międzynarodowy Dzień
Matki Ziemi

REKLAMA R0159/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Imieniny:
Bogumiły, Bogusławy,
Ryszarda
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18
NIEDZIELA

Światowy Dzień Kostki Rubika
Dzień Doceniania Męża

10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
19:00 Premiera spektaklu online ,,PRZEWODNIK DLA 
LEWICY O PRAWICY” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

Dzień Sapera
Dzień Włókniarza

10:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń)

10:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
19:00 Spektakl online ,,PANI MORU” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).
21:00 Spektakl online ,,PANI MORU” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).

10:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń)

Dzień „Fasolkowych” Cukierków Jelly Bean
10:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków
10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
18:00  Spektakl online ,,PRZEWODNIK DLA LEWICY 
O PRAWICY” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
20:00  Spektakl online ,,PRZEWODNIK DLA LEWICY 
O PRAWICY” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
4OC 3OC 8OC 9OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Szczepionka-drive
Każdy kierowca wie z 

czym się wiąże słowo „dri-
ve” dodane w świadczonej 
usłudze mobilnej. Dzięki 
temu "hasłu" można zjeść 
hamburgera, obejrzeć film, 
czy zatankować auto. Oka-
zuje się również, że teraz 
można również zaszczepić 
się przeciw koronawiruso-
wi.

Jeśli nie masz ochoty stać w 
kolejce i z innymi osobami, by 
zaszczepić się w Starej Kopalni 
bądź innym punkcie szczepień, 
możesz to zrobić, nie wysiada-
jąc z samochodu. W Wałbrzychu 
rusza mobilny punkt szczepień. 
Usługa dla chcących się zaszcze-
pić drive-thru zlokalizowana 
jest przy ulicy Armii Krajowej 
w miejscu byłej zajezdni au-

tobusowej w sąsiedztwie filii 
Politechniki Wrocławskiej. - Za 
pomoc w przygotowaniu całej 
infrastruktury dziękujemy Budi-
mex SA oraz Tauron Dystrybucja 
– komentował Prezydent Miasta 
Roman Szełemej na swoim pro-
filu portalu społecznościowego. 
Warto nadmienić, że to pierwszy 
tego typu obiekt do przeprowa-
dzania szczepień w Polsce.

PAS

Imieniny:
Emmy, Jerzego

Dzień Czosnku
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19
PONIEDZIAŁEK

Jesteś autorką kolumny 
"Pod powierzchnią", w której 
w literacki sposób opisujesz 
otaczającą Cię rzeczywi-
stość. Ale zanim zaczęłaś pi-
sać na łamach gazety, publi-
kowałaś teksty w internecie. 
Czym dla ciebie jest literacka 
ekspresja?

Piszę od zawsze. Pisanie 
to dla mnie forma dialogu ze 
światem. Porządkuje mnie. 
Kiedy coś w jakikolwiek spo-
sób na mnie wpływa, kiedy 
chcę coś oswoić albo po pro-
stu o czymś opowiedzieć, ot-
wieram notatnik w telefonie i 
piszę. Zazwyczaj zaczyna się 
od skrawków słów lub zdania 
pozbawionego szerszego kon-
tekstu. One po prostu pojawia-
ją się i są. To wokół nich buduje 
się we mnie opowieść. Pisanie 
jest dla mnie od zawsze podró-
żą, taką w głąb siebie, bo nigdy 
nie wiem, dokąd mnie tym ra-
zem zabierze zdanie, które się 
we mnie wymyśliło. 

W swoich tekstach poru-
szasz również trudne tema-
ty, takie jak śmierć, choroba, 
martwa ciąża, czy kontro-
wersyjne problemy społecz-
ne. Czy twoim zdaniem w 
dzisiejszych czasach są gra-
nice w literaturze, które ko-
niecznie powinno się prze-
kraczać? 

W literaturze wydarzyło 
się już bardzo dużo, jeśli nie 
wszystko. Nie lubię myśleć, że 
coś zawsze musi czemuś słu-
żyć, ale jeśli miałabym wskazać 
rolę, jaką literatura może peł-
nić, to myślę, że ona jest nie tyl-
ko od przekraczania granic, ale 
przede wszystkim od ciągłego 
zadawania pytań o to, kto i 
dlaczego je w danym miejscu 
czy momencie ustanowił. Dla 
mnie pisanie o tematach tzw. 
trudnych jest wyrażeniem mo-
jej niezgody na zło. Kto milczy, 
jest za nie współodpowiedzial-
ny. Dziś pisanie nie jest już o 
przekraczaniu granic, tylko 
o wyznaczeniu ich na nowo, 
albo, co coraz częściej się dzie-
je, o ich likwidowaniu.

Kochasz książki. Twoją 
ulubioną pisarką jest Olga 
Tokarczuk. Poza nią, jakich 
autorów lubisz jeszcze czy-
tać i dlaczego? Po jakie tytu-
ły sięgasz najchętniej?  

Książki Olgi są ze mną od 
liceum. Wszystko zaczęło się 
od E.E. Erna Eltzner, nigdy nie 
zapomnę tego nazwiska. Olga 
zawsze była „stąd”, 20 lat temu 
słuchałam z wypiekami opo-
wieści o tym, że ktoś ją spot-
kał lub z nią rozmawiał. Jej 
książki dojrzewały we mnie i 
ja dojrzewałam w nich. Mam 
do nich wielki sentyment. Sta-
ram się czytać jak najwięcej. 
Autorzy, którzy ostatnio mnie 
zachwycili? Agnieszka Pającz-
kowska, Małgorzata Szejnert, 
Joan Didion, J.S. Foer, Monika 
Sznajderman, Justyna Bargiel-
ska, Marcin Zegadło, Natalia de 
Barbaro. Wymieniać dalej?

Pracujesz w Muzeum Por-
celany w Wałbrzychu. Czy 
możesz zdradzić naszym 
czytelnikom na czym polega 
Twoja praca? Co cię w niej 
pasjonuje i dlaczego warto 
często zaglądać do naszego 
muzeum?   

Zaczynając pracę w Muze-
um weszłam do świata, o któ-
rym zawsze marzyłam, ale nie 
byłam do końca pewna, czy 
naprawdę istnieje. Wyobraź 
sobie, że codziennie przekra-
czasz progi miejsca o 220-let-
niej tradycji i historii, którego 
każda szczelina w ścianie czy 
niepasujący do reszty podłogi 
marmurowy kafel opowiada 
Ci własną historię. To wielce 
inspirujące. Kocham to miej-
sce bardzo. Oprócz całej reszty 
obowiązków, jestem odpowie-
dzialna za media społecznoś-
ciowe, PR i marketing. W mojej 
pracy nic dwa razy się nie zda-
rza. Dzięki niej odżyła we mnie 
wielka miłość do naszego mia-
sta. Uwielbiam spotkania z na-
szymi Gośćmi, bo za każdym z 
nich stoi zawsze jakaś wyjąt-
kowa historia. Dlaczego warto 
zaglądać do Muzeum? Drugie-
go tak fascynującego miejsca 
na mapie naszego miasta nie 
znajdziecie. Poza tym piękno 
koi. Kocham przechadzać się 
po Muzeum w porannej ciszy, 
mam w nim swoje ukochane 
zakamarki. To zawsze działa i 
pomaga na wszystko.

rozmawiał Paweł Szpur



Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
z kolejnym polskim inwestorem

Wałbrzyska firma 
Wolav wybuduje w 
Czarnym Borze nowy 
zakład produkcyjny. To 
kolejne przedsiębior-
stwo z polskim kapita-
łem, które zainwestuje 
w tej miejscowości 
przy wsparciu Wał-
brzyskiej Strefy. 

- Ostatnie inwestycje w 
Czarnym Borze są dowodem 
na to, że strefy dostępne są 
również dla rodzimego mi-
kro i małego biznesu, który 
w ramach programu Polska 
Strefa Inwestycji może ko-
rzystać z ulg na całym te-
rytorium kraju. Dzięki Wał-
brzyskiej Strefie w regionie 
powstało już przeszło 13 
tysięcy miejsc pracy, z czego 
w samym Wałbrzychu około 
7 tysięcy - podkreśla Artur 
Siennicki, prezes zarządu 
Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „IN-
VEST-PARK”.

Wolav to mikroprzed-
siębiorstwo zajmujące się 
produkcją systemów do 
oczyszczania powietrza, 
które ograniczają emisję 
niekorzystnych związków 
do atmosfery. Firma zajmu-
je się również produkcją 

urządzeń z tworzyw sztucz-
nych i dezodoryzacją w za-
kładach przemysłowych. 
Inwestycja w Czarnym Bo-
rze pozwoli na zwiększenie 
dotychczasowej produkcji 
oraz poszerzenie działalno-
ści.

- Dzięki nowemu zakła-
dowi podwoimy zatrud-

nienie, rozbudujemy ofertę 
urządzeń z tworzyw, oraz 
wprowadzimy na rynek 
nowatorski system oczysz-
czania wody oparty o tech-
nologię płaskich membran 
ceramicznych. Myślę, że 
pozwoli nam to również na 
ekspansję na rynki zachod-
nie i zdobycie nowych klien-
tów  – tłumaczy Wojciech 
Kocoń, współwłaściciel 
firmy.

Nowa inwestycja o war-
tości blisko 5 mln złotych 
powstaje przy ulicy Ka-
miennogórskiej. Zakład 
składać się będzie z czę-
ści produkcyjnej, zaplecza 
administracyjnego oraz 
hali magazynowej wraz z 
placem manewrowym. Za-
kończenie inwestycji zapla-
nowano na połowę przy-
szłego roku. 

- Czarny Bór do doskona-
ła lokalizacja ze względu na 

bliskość Wałbrzycha, dostęp 
do kadry oraz aspekt komu-
nikacyjny, czyli budowany 
węzeł z drogą ekspresową 
S3. Dodatkowym atutem 
jest oczywiście ulga podat-
kowa dostępna w Wałbrzy-
skiej Strefie – wymienia 
Wojciech Kocoń. - Muszę 
przyznać, że sam byłem 
zdziwiony łatwością i przej-
rzystością procedur uzyski-
wania decyzji o wsparciu. 
Wypełnienie wniosku zajęło 
mi niespełna dwie godziny 
– dodaje współwłaściciel 
firmy.

Wolav to druga inwesty-
cja wsparta przez Wałbrzy-
ską Specjalną Strefę Eko-
nomiczną „INVEST-PARK” 
w Czarnym Borze. W paź-
dzierniku ubiegłego roku 
decyzję otrzymało przed-
siębiorstwo Mon-Tech zaj-
mujące się obróbką metali 
i produkcją pojemników. 

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

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

www.invest-park.com.pl

E-mail:
dol@invest-park.com.pl
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Kanały morskie świata
Tylko Ferdynand Magellan i Vasco da Gama wiedzą ile trudu trzeba było włożyć w to, by 

opłynąć kontynenty w poszukiwaniu „nowych światów”. Czy któryś ze współczesnych żegla-
rzy podjąłby się takiego wyzwania? Dziś żegluga, w szczególności transportowa, nie funk-
cjonuje bez kanałów morskich. To właśnie one zrewolucjonizowały system przemieszczania 
się wodnymi szlakami.

Zdjęcie tygodnia  

Kanały morskie - czyli co?
Najprościej mówiąc są to 

sztuczne drogi wodne łączące 
dwa obszary morskie. Między-
narodowe kanały morskie łączą 
dwa obszary morskie otwarte 
dla żeglugi międzynarodowej. W 
porównaniu z cieśninami mor-
skimi, kanały mają generalnie 
większą szerokość, choć nie ma 
określonych wartości granicz-
nych między cieśniną a kanałem. 
Nazywanie niektórych wąskich 
połączeń wodnych cieśninami 
bądź kanałami oparte jest w 

dużej mierze na tradycji geogra-
ficznej. Natomiast w kanałach, 
które przebiegają przez teryto-
rium państwa i stanowią jego 
wody wewnętrzne, obowiązuje 
wolność żeglugi ustanowiona 
umowami międzynarodowymi. 
Oznacza to możliwość korzysta-
nia z kanału przez wszystkie stat-
ki, niezależnie od podnoszonej 
bandery.

Kanał Sueski 
Leży na terytorium Egiptu i 

łączy Morze Śródziemne z Oce-

anem Indyjskim. Warto wspo-
mnieć, że swoboda żeglugi ka-
nałem została zapewniona na 
mocy traktatu z 1888 roku. Zo-
stał on zawarty przez Anglię, Au-
stro-Węgry, Francję, Hiszpanię, 
Holandię, Niemcy, Rosję, Turcję 
i Włochy. Jego budowa rozpo-
częła się w 1859 roku i trwała 10 
lat. Dzięki temu trasa żeglugowa 
z Londynu do Mumbaju została 
skrócona o 7,5 tysiąca kilome-
trów. O tym, jak ten kanał zajmu-
je ważne miejsce w światowej 
gospodarce, świadczy fakt, że 

obsługuje 8% światowego trans-
portu ropy. Jego długość to 163 
kilometry. Ciekawostką jest fakt, 
że na trasie co 10 km funkcjonują 
zatoki dla mijających się statków, 
przy czym pięć lat temu równo-
legle do części starego kanału 
zbudowano nowy tor wodny li-
czący 72 kilometry, który pozwa-
la na równoczesny ruch statków 
w obu kierunkach.

Kanał Panamski 
Leżący na terytorium Panamy, 

łączy Ocean Atlantycki z Ocea-
nem Spokojnym. Podkreślmy, 
że swobodę żeglugi kanałem 
zapewniły traktaty z 1901 i 1903 
roku pomiędzy Wielką Brytanią 
i Stanami Zjednoczonymi oraz 
Panamą i Stanami Zjednoczony-
mi. Kanał ten przekopany został 
przez Przesmyk Panamski w la-
tach 1904–1914, a oficjalnie ot-
warty w 1920 roku. Jego długość 
to około 82 kilometry. W trakcie 
budowy przy nim zmarło 25 ty-
sięcy robotników, a kolejnych 
20 tysięcy zaraziło się malarią 
lub żółtą febrą. Jednak, pomi-
mo ofiar, udało się osiągnąć cel: 
droga morska z San Francisco 
do Nowego Jorku została skró-
cona o ponad 14 tysięcy kilome-
trów. Ciekawostką jest fakt, że 
największe statki płynące tym 
kanałem mają niewiele więcej 
niż 0,5 m wolnej przestrzeni 
między burtami a ścianami śluz. 
Dane statystyczne wskazują, że 
w 2019 roku zarejestrowano 13 
785 tranzytów. Od kilkunastu lat 
trwa rozbudowa tego szlaku, a 
jej efektem ma być przepusto-
wość, która powinna wzrosnąć 
dwukrotnie do 2025 roku. 

Kanał Kiloński
Przechodzi on przez teryto-

rium Niemiec, znajduje się w 
kraju związkowym Szlezwiku-
-Holsztynie. Łączy Morze Bałty-
ckie z Morzem Północnym. Dla 
żeglugi stał się wolny na mocy 
traktatu wersalskiego z 1919 
roku. Jego długość wynosi blisko 
sto kilometrów, a głębokość sta-
nowi ponad 11 metrów. Warto 
zauważyć, że skraca on żeglugę 
z Bałtyku na Morze Północne o 
700 km. Został wybudowany w 
latach 1887-1895, a pogłębiony 
w 1909-1914.

Zablokowany kanał
Ostatnie wydarzenia w Kanale 

Sueskim pokazują jak ważną od-
grywają one rolę w dzisiejszym 
transporcie pomiędzy kontynen-
tami. Przypominamy, że Kanał 
Sueski pozostawał zablokowany 
od 23 do 29 marca 2021 roku 
przez niemal 400-metrowy kon-
tenerowiec Ever Given. Kontene-
rowiec stanął w poprzek kanału, 
a w chwili jego odblokowania 
czekało ponad 450 statków. Roz-
ładowanie tego "korka" zajęło 
blisko 10 dni. Najprawdopodob-
niej Egipt stracił około miliard 
dolarów na tygodniowej bloka-
dzie Kanału Sueskiego. Ucierpiał 
też światowy handel.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
http://www.geozone.pl

http://wikiprawna.com.pl
https://inzynieria.com

https://www.naukowiec.org
https://businessinsider.com.pl

Fundusz Toyoty rozstrzygnięty
Są już zwycięzcy tego-

rocznego konkursu gran-
towego Funduszu Toyoty – 
„Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat”. W tym roku w 
Aglomeracji Wałbrzyskiej 
realizowanych będzie 5 
projektów.

W pierwszym etapie tego-
rocznego konkursu grantowe-
go wnioski były oceniane na 
podstawie kryteriów takich jak 
współpraca z innymi partnera-
mi czy też liczba pracowników 

Toyoty zaangażowanych w pro-
jekt. Następnie komisja złożona 
z przedstawicieli partnerów fun-
duszu, czyli fabryki Toyoty, Fun-
dacji Edukacji Europejskiej, Ze-
społu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu 
oraz Zespołu Szkół im. Jana Kas-
prowicza w Jelczu-Laskowicach 
przyznała punkty poszczegól-
nym inicjatywom na postawie: 
zbieżności projektu z prioryteta-
mi Toyoty (ekologia, mobilność, 
edukacji techniczna, sport i bez-
pieczeństwo na drogach), zaspo-
kajanie potrzeb i rozwiązywanie 

problemów lokalnej społeczno-
ści oraz kreatywność projektu. W 
ostatnim etapie konkursu od 26 
marca do 8 kwietnia mieszkańcy 
regionu na dedykowanej stronie 
www.FunduszToyoty.pl mogli 
zagłosować na najlepsze po-
mysły zgłoszone przez lokalne 
organizacje non-profit. Miesz-
kańcy oceniali między innymi 
koncepcje zagospodarowania 
przygotowane przez uczniów i 
nauczycieli architektury krajo-
brazu Zespołu Szkół nr 5 w Wał-
brzychu oraz informatyki Zespo-
łu Szkół w Jelczu-Laskowicach.  
Każdy oddany głos oznaczał 
jeden punkt przyznany danemu 
projektowi. By wyrównać szanse 
mniejszych i większych gmin do 
punktacji zaliczanych było mak-
symalnie pierwszych 100 głosów 
mieszkańców oddanych na każ-
dy projekt.

„Cieszymy się bardzo z duże-
go udziału społeczności lokal-
nej w tym etapie konkursu. Na 
naszej stronie swój głos oddało 
ponad 5300 mieszkańców regio-

nu. Ich głos jest bardzo ważny, 
bo to właśnie oni korzystać będą 
z efektów pracy organizacji, wo-
lontariuszy i pracowników Toyo-
ty”  – podkreśla Grzegorz Górski, 
Manager General Affairs fabryki 
Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-La-
skowicach, która jest inicjatorem 
Funduszu Toyoty.

Na podstawie punktacji ze 
wszystkich etapów konkursu 
wybranych zostało finalnie 5 
projektów z Aglomeracji Wał-
brzyskiej oraz 3 projekty z po-
wiatu oławskiego, które otrzy-
mają granty z Funduszu Toyoty, 
do 20 tysięcy złotych każdy, co 
oznacza blisko 160 tysięcy do-
tacji dla wszystkich zaplanowa-
nych inicjatyw. Ich realizacja 
planowana jest pomiędzy kwiet-
niem a październikiem br.

Red./TMMP
Źródło i foto: 

www.toyotapl.com
 

Zwycięskie projekty
Aglomeracja Wałbrzyska

1. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. B. Malinow-
skiego, Boguszów Gorce
- projekt „Bezpieczna droga 
do szkoły i terenu obiektu 
OSiR”
- 275 punktów
2. Muzeum Wsi Sudeckiej 
i Techniki Mikroskopowej, 
Głuszyca
- projekt „Plenerowe ekspery-
mentarium wodne”
- 265 punktów
3. Szkoła Podstawowa nr 3 
w Głuszycy
- projekt „Bezpieczne przej-
ście dla pieszych”
- 260 punktów
4. Fundacja Z INNEJ BAJKI, 
Świdnica
- projekt „Budowa Edukacyj-
nego Placu Zabaw na terenie 
istniejącego placu przy ul. 
Polna Droga”
- 255 punktów
5. OPS Mieroszów
- projekt „Polana pod Czerwo-
ną Skałą”
- 255 punktów



sekund
Jedlina-Zdrój
Nowa pracownia 
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-
-Zdroju dołączył do użytkowników OSE. Jest to program pub-
licznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w całej Polsce 
możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego 
internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo 
Cyfryzacji, a jego założenia realizuje Państwowy Instytut Badaw-
czy NASK – operator OSE. Gmina uzyskała wyposażenie pracow-
ni dzięki projektowi Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła plus, a dzięki 
udziałowi w OSE dyrektor mógł stworzyć w budynku A mobilną 
pracownię multimedialną składającą się z 18 laptopów z punktem 
dostępowym do internetu.

Wałbrzych
Niedoszły skoczek
Policjanci z Wałbrzycha w dniu 9 kwietnia około godziny 20:20 
zostali poinformowani o możliwej próbie samobójczej 39-letnie-
go mężczyzny. Okazało się, że wychylał się on się z wiaduktu przy 
ulicy Niepodległości w Wałbrzychu. Na miejscu zdarzenia funkcjo-
nariusze policji wspięli się po nasypie na wiadukt kolejowy i roz-
poczęli rozmowę z mężczyzną, który deklarował chęć odebrania 
sobie życia. Ostatecznie po dłuższym czasie 39-latek zgodził się w 
asyście funkcjonariuszy opuścić wiadukt. Okazało się, że znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości.

Boguszów-Gorce
Ugaszony pożar
W poniedziałek 12 kwietnia zauważono dym wydobywający się z 
jednego z budynków starego browaru w miejscowości Boguszo-
wów-Gorce. Do akcji gaśniczej skierowano cztery zastępy straży - 
jedną jednostkę z OSP Boguszów, a także trzy z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Na miejscu zdarzenia 
okazało się, że palą się śmieci w jednej z części budynku. Według 
informacji pożarników – zapalone śmieci udało się szybko ugasić. 
Nikomu nic się nie stało.

Wydarzenia 5
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Nowa wieża widokowa w Parku Sobieskiego

Jeśli lubicie podziwiać piękne krajobrazy 
z dużej wysokości to mam dobrą wiadomość. 
Ze szczytu nowej, 30-metrowej wieży wido-
kowej w Parku Sobieskiego będzie widok na 
całą panoramę Wałbrzycha. To kolejna inwe-
stycja miasta w turystykę.

Zieleń w centrum miasta
Park im. Króla Jana III Sobieskiego położony 

jest na trzech wzniesieniach oraz posiada ponad 
100 gatunków różnych drzew i krzewów. Parę 
lat temu w parku zbudowano specjalną ścież-
kę przyrodniczo-edukacyjną, która liczy 1,5 km. 
Prawdziwą wizytówką parku jest jednak ponad 
stuletnie, zabytkowe schronisko Harcówka. Byli-
ście tam na kawie? Alejkami parku można space-
rować, ale to również dobre miejsce dla biega-
czy, a nawet amatorów szachów, ze względu na 
alejkę z murowanymi stolikami do gry. 

Wieża widokowa – nowa atrakcja parku 
To już potwierdzone – wieża widokowa po-

wstanie i ma być najwyższą wieżą w regionie. 
Przewyższy swoją wysokością zarówno 19,5-me-
trową wieżę na Borowej, ale i też 27-metrową na 
Trójgarbie. Mimo to, aby się do niej dostać nie 
trzeba będzie być sprawnym piechurem. Wie-
ża zostanie zbudowana niedaleko Harcówki, 
co sprawi, że teren ten będzie jeszcze bardziej 
atrakcyjny dla turystów. Poza budową tego 
obiektu, udało się pozyskać środki na rewitaliza-
cję ścieżek w parku, a także ławek i oświetlenia. 
Całość środków miasto otrzymało z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, wspierającego gminy gór-
skie. Czy inwestycja podziała jak magnes na od-
wiedzających naszą okolicę? Mam nadzieję. 

Nasze miasto jest pięknie położone
Warto docenić wyjątkową okolicę, która to-

warzyszy nam na co dzień. Obecność licznych 
wzniesień, zamków, bliskość gór i tajemniczych 
podziemi sprawiają, że jest to miejsce coraz częś-
ciej odwiedzane przez turystów. Szczególnie te-
raz, w okresie pandemii, wielu z nich w weeken-
dy korzysta z górskich szlaków, aby wypocząć po 
tygodniu domowej pracy zdalnej. Liczę, że nowe 
obiekty przyczynią się do dalszego rozwoju tury-
styki, co przyniesie korzyści dla naszego regionu. 



Studio Espresso gościło w Teatrze Zdrojowym imienia Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

z dyrektorem Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju, basistą zespołu 
Raz Dwa Trzy oraz producentem muzycznym rozmawiał Paweł Szpur

z Mirosławem Kowalikiem
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Oglądnij pełen wywiad

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Niby wiosna, a jednak zima. 
Przesuwają się pory roku i to 
zmiana, z którą musimy się 
pogodzić. Jednak są zmiany, 
które możemy sami wprowa-
dzać, czasami rewolucyjne i 
na które mamy wpływ, na ich 
kierunek, kształt. W obliczu 
pandemii dyskusja o tym, że 
musimy podejmować od-
ważne kroki zaostrza się i do-
tyczy tematów, nazwijmy to 
najkrócej, fundamentalnych, 
czyli jaki będzie świat po 
pandemii. Oczywiście wizje, 
teorie obejmują też sprawy 
szeroko rozumianej ekologii. 
I w tym miejscu czuję, że mu-
szę się odnieść.

Chyba nikogo nie muszę z 
czytających tę rubrykę prze-
konywać, że bardzo bliskie są 
mi idee świata zrównoważo-
nego ekologicznie, takiego, 
w którym człowiek nie „pod-
cina gałęzi, na której siedzi”, 
nie prowadzi do destrukcji 
planety, która warunkuje 
jego życie, ale… Tu musi być 
„ale”, bo w tym nurcie poja-
wiają się głosy, które moje ra-
cjonalne podejście do świata 
uważa za szkodliwe. Sylwia 
Spurek w publikowanym 
ostatnio wywiadzie dzieli się 
wizją świata, gdzie weganizm 
jest powszechny, nie ma żad-
nych hodowli zwierząt, świa-
ta pozbawionego cierpienia. 
Przemysłowe hodowle zwie-
rząt są ogromnie obciąża-
jące środowisko naturalne, 
a w tym chów klatkowy. Są 
one także moralnie jedno-
znaczne – to okrucieństwo w 
czystej postaci. Jednak, jeśli 
chcemy rolnictwa ekologicz-
nego, zrównoważonego nie 
możemy zdecydować się na 
zupełną likwidację hodowli 
zwierząt. Mówiąc najprościej, 
potrzebujemy obornika, aby 
móc uprawiać ziemię i rośli-
ny, żeby jednocześnie móc 
zrezygnować ze sztucznych 
nawozów (a te są bardzo 
szkodliwe dla środowiska 
naturalnego). Doskonale, że 
liczba wegetarian i wegan 
rośnie bardzo szybko. Jednak 
nigdy nie będzie tak, że bę-
dzie to 100% ludzkości.

Zacznijmy od teatru. Teatr 
w Szczawnie-Zdroju jest tyl-
ko teatrem z nazwy, ponieważ 
odbywają się tutaj nie tylko 
przedstawienia, ale przede 
wszystkim różne imprezy kul-
turalne: dla dzieci, dla młodzie-
ży, dla kuracjuszy. Czy moja 
teza jest prawidłowa?

Tak, profesjonalna nazwa 
brzmi teatr impresaryjny. Polega 
to na tym, że wynajmujemy sale 
różnym podmiotom kulturalnym, 
które chcą wypełnić u nas sale 
widownią. Wynajmujemy teatr, 
ale również też organizujemy 
własne wydarzenia artystyczne. 
Są to wydarzenia z różnych dzie-
dzin kultury, czyli można powie-
dzieć, że nie jest to taki typowy 
teatr, tak jak teatry, które zatrud-
niają aktorów, mają swoje grupy 
teatralne. My pełnimy funkcję 
impresaryjną przede wszystkim. 

Organizowane są też war-
sztaty.

Warsztaty też oczywiście i też 
są w części impresaryjne. Odby-
wają się warsztaty kontrabasowe. 
Nimi zajmują się przede wszyst-
kim Państwo Wołkowscy. Oni po-
zyskują na to środki, wynajmują 
u nas salę, my wspomagamy ich, 
ale też zarabiamy za wynajęcie 
sal. Oczywiście nie jest to temat 
dla mnie obcy, bo sam gram na 
kontrabasie. Są też organizowa-
ne zimowe warsztaty fletowe. 
Obydwie imprezy mają charakter 
cykliczny. Nowością są planowa-
ne warsztaty muzyczne w maju, 
które organizujemy wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Muza Dei. 
Zajęcia będą prowadzone przez 
Annę Madej -wokal, Agnieszkę 
Cudzich-wokal, Roberta Cudzi-
cha - gitara, Joachima Mencla 
- klawisze, Marcina Pospieszal-
skiego - gitara basowa (jeszcze 
można się zapisać). 

Szczawno-Zdrój czeka wy-
darzenie – Festiwal Muzyki Ba-
rokowej. Co to za impreza?

Zgłosili się do mnie moi przy-
jaciele serdeczni, wśród nich - je-
den z najwybitniejszych klawe-
synistów na świecie - Władysław 
Kłosiewicz, profesor na Uczelni 
Muzycznej w Grazu. Z powodu 
pandemii przebywa w Polsce 
częściej. Współpracuje ze swoim 
bratem Bogusławem Kłosiewi-
czem i Rafałem Horsztyńskim 
(grafikiem). Wspólnie doszliśmy 
do wniosku, że ten festiwal móg-
łby się tutaj odbyć, że jest to ide-
alne miejsce na festiwal baroko-
wy. To jest też wynikiem tego, że 
wcześniej zaczęliśmy promować 
teatr poprzez media społecznoś-
ciowe. Ludzie dowiedzieli się, że 
jest taki teatr, gdzie można wyna-
jąć salę, można zagrać, a czasem 
współorganizować coś z nami, 

ponieważ znamy teren i dobrze 
się z nami współpracuje jako z 
tymi, którzy wspierają wszelakie 
projekty. Moi koledzy z „baroku” 
doszli do wniosku, że jest to ide-
alne miejsce. Niesamowicie po-
doba im się Szczawno-Zdrój. Jest 
to miejsce przepiękne i przeuro-
kliwe. W Dusznikach-Zdroju jest 
Festiwal Chopinowski, rewela-
cyjny oczywiście, bo publiczność 
z całego świata przyjeżdża. Słu-
chają różnych wykonań muzyki 
Chopina. Ale to, co jest tutaj w 
Szczawnie-Zdroju, jeśli chodzi o 
zaplecze, jeżeli chodzi o teatr, je-
żeli chodzi o wszystko: o hotele, 
o gastronomię, o deptak, o par-
ki, to jest niewyobrażalnie dużo 
większe. Dlaczego nie stworzyć 
tutaj czegoś na skalę międzyna-
rodową? Nie wiemy, czy to chwy-
ci i w którą pójdzie stronę, ale 
wiemy na pewno, że przyjeżdżają 
wybitni muzycy z całego świata, 
którzy grają muzykę barokową i 
jest to zupełna czołówka. 

Jest lockdown. Ciężko jest 
sobie poradzić Państwa insty-
tucji w tym czasie? Jak to wy-
gląda?

Tu wydarzyły się ciekawe rze-
czy, ponieważ ja też zostałem za-
skoczony. Zostałem dyrektorem 

około półtora roku temu. Nagle, 
po chwili, okazuje się, że jeste-
śmy zamknięci. W momencie 
kiedy startowałem na to stano-
wisko, wyobraziłem sobie, żeby 
oprócz tego impresaryjnego 
działania też zrobić własne pro-
dukcje. Przygotowaliśmy się w 
ten sposób, że realizujemy włas-
ne zadania. Wśród tych zadań (je-
żeli chodzi o to, co my możemy 
sami zrobić) jest nagranie płyty. 
Płyta kolędowa z zespołem Liko 
Max Band. Tu z nami był Marcin 
Pospieszalski, Adam Lemańczyk, 
Ernest Bryll, Jan Trebunia-Tutka, 
Joanna Fesler, dzieci z chóru 
"Fantazja" Miejskiej Szkoły Pod-
stawowej w Szczawnie-Zdroju 
(prowadzonego przez Panią Ka-
tarzynę Francuziak), Burmistrz, 
urzędnicy, mieszkańcy, seniorzy. 
Wszyscy wspólnie zagraliśmy i 
zaśpiewaliśmy kolędy. Było to 
na bardzo dobrym poziomie i 
promocja płyty na całą Polskę, a 
poprzez płytę Szczawna-Zdroju. 
To było jedno z działań. Następ-
nym działaniem był konkurs na 
tekst piosenki dziecięcej. Trochę 
brzmi dziwnie - konkurs na tekst 
piosenki dziecięcej organizowa-
ny przez teatr impresaryjny, ale w 
jury konkursu znaleźli się Ernest 

Bryll, Anna Dymna, Adam No-
wak - kolega z zespołu Raz Dwa 
Trzy. Jury z pośród ocenianych 
tekstów wybrało siedemnaście. 
Trudno było wybrać, bo były na-
prawdę na wysokim poziomie. 
Wybrane teksty znajdą się na pły-
cie. Komponowana jest do nich 
muzyka przez różnych (lokalnych 
i nie tylko) twórców. Ta muzyka 
doda tym tekstom skrzydeł. Za-
śpiewają z nami przeróżni artyści 
i nasze dzieci z chóru Fantazja.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o tym, jak łączy 
pasję bycia muzykiem i produ-
centem muzycznym z pracą dy-
rektora teatru. Ponadto Mirosław 
Kowalik przedstawia swoją cieka-
wą historię początków muzycz-
nych i grania w zespole Raz Dwa 
Trzy. Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad. 

Byłeś świadkiem jakiegoś zdarzenia?
Organizujesz wydarzenie na terenie powiatu?

DAJ NAM ZNAĆ!
sekretariat@30minut.pl
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Maciej  
Nazwisko: Byra 
Data urodzenia: 11 maja 1986 roku 
Pseudonim sportowy: Byrek 
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)

Największy dotychczasowy sukces?
Dla mnie największym sukcesem zawodowym, choć nie mogę powiedzieć, że 
sportowym, jest to, że wiele razy w krótkim czasie potrafiłem postawić na nogi 
zawodników Chełmca Wałbrzych. Moim osobistym, i tu mogę powiedzieć, że 
sportowym sukcesem jest również motywacja jako nauczyciela wychowania 
fizycznego dziewcząt Zespołu Szkół Nr 5, a wcześniej „Ceramika” do ciężkiej i 
wytężonej pracy, co owocowało między innymi świetnymi wynikami na arenie 
miejskiej oraz wojewódzkiej w piłce nożnej szkół ponadpodstawowych. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Moim największym idolem był Szymon Kołecki. „Kołek” zmagał się z bólami i 
wieloma urazami kręgosłupa, na co jako fizjoterapeuta zwracałem szczególną 
uwagę. Kołecki imponował mi silną wolą i ogromną ambicją, dzięki czemu był 
w stanie odnieść olbrzymi sukces, a więc wywalczyć złoty medal Igrzysk Olimpij-
skich. Dla mnie to dodatkowa satysfakcja, bo bardzo się interesowałem się pod-
noszeniem ciężarów. 
Dlaczego siatkówka i fizjoterapia?
Zawsze pociągała mnie medycyna, dlatego po szkole średniej zdecydowałem się 
na AWF – chciałem w ten sposób połączyć pasję do sportu z atrakcyjną przyszłoś-
cią zawodową. Do siatkówki trafiłem za sprawą trenerów Janusza Ignaczaka oraz 
Darka Ratajczaka, a później trenera Fabiana Kurzawińskiego. Wspomniani szko-
leniowcy budowali nowy zespół, nowy sztab i zapytali mnie czy nie chciałbym 
ich wspomóc jako fizjoterapeuta. Dla mnie była to duża przyjemność, gdyż jak 
wspomniałem, zawsze chciałem być blisko sportu. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Chciałbym jak najdłużej pozostać przy zespole Chełmca i wraz z chłopakami 
świętować w przyszłości awans do PlusLigi, co uważam za jak najbardziej realny 
cel. Jeśli zaś chodzi o moje prywatne, choć również zawodowe cele, to planuję 
rozwinąć gabinet w klinikę, aby stać się największym w regionie centrum wspie-
rania sportowców po kontuzjach.

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Reformujemy!
Bardzo często w mojej rubryce 
krytykuję polski futbol, opisu-
ję stany wręcz patologiczne. I 
choć nigdy nie miałem takiej 
wiadomości zwrotnej, to wie-
lu czytelników mogło na prze-
strzeni miesięcy pomyśleć, że 
łatwo mi się krytykuje, sie-
dząc przed monitorem, ale nie 
mam pomysłów, co zrobić aby 
było lepiej. Otóż mam i ich 
wdrażanie właśnie nabiera 
rozpędu. Nie chcę tu podawać 
nazwy projektu, aby nie być 
posądzonym o kryptoreklamę 
a kto będzie chciał to i tak z 
łatwością znajdzie go choćby 
w internecie. Nie chcę tu też 
opisywać jego szczegółówych 
założeń, ale odniosę się do 
dwóch rzeczy, które zaobser-
wowałem, rozpoczynając jego 
wdrażanie, które są niezwykle 
optymistyczne.
Po pierwsze - nie jest prawdą, 
że działacze z małych klubów, 
zwłaszcza z niższych lig nie są 
otwarci na zmiany, na nowe. 
Skończmy z mitem „leśnych 
dziadków”. Są to ludzie bar-
dzo mocno zaangażowani w 
swoją działalność, tylko bar-
dzo często nie znają narzędzi 
nowoczesnego zarządzania 
klubem. Są jednak w większo-
ści bardzo entuzjastycznie na-
stawieni do różnych nowator-
skich pomysłów i właściwie 
poprowadzeni mogą szybko 
zmienić jego oblicze, popra-
wić jego sytuację finansową 
i działać perspektywicznie a 
nie tylko „z sezonu na sezon”.
Druga rzecz to bardzo duża 
ilość dzieci trenujących w 
szkółkach klubów nawet 
A-klasowych. Nie jest to re-
gułą bo spotkałem się także 
z problemami, jeśli chodzi o 
nabór w klubach nawet z wyż-
szych lig, ale skoro w wielu 
jest z tym dobrze to wydaje 
się, że jest to tylko kwestią 
odpowiedniego zachęcania, 
stworzenia fajnych warun-
ków.
Pisałem już kiedyś, że w takich 
klubach lokalnych jest bardzo 
duży potencjał, który trzeba 
tylko uwolnić, pomagać. Mogą 
w tym pomóc przedsięwzięcia 
takie jak moje i wiele podob-
nych, jakie w całej Polsce są 
wdrażane przez prywatne 
osoby, ale też pełne wykorzy-
stanie tego potencjału i tych 
działań nie będzie możliwe 
bez właściwej koordynacji ze 
strony Związku.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Tradycyjnie mamy dobre wieści dla fanów lokalnego te-
nisa ziemnego. W Serbii, w zmaganiach z cyklu TennisEuro-
pe U16 błysnął bowiem Bruno Kokot z KT Szczawno-Zdroj, 
a już za kilkanaście dni czeka nas początek kolejnej edy-
cji Wałbrzyskiej Amatorskiej Ligi Tenisa, którą od niemal 
ćwierć wieku organizuje WKT „Atri” Wałbrzych. 

Wieści z kortów

Przegląd wieści z kortów 
rozpoczynamy od Półwy-
spu Bałkańskiego, a konkret-
nie Serbii, która w ostatnich 
dniach gościła uczestników 
turnieju z cyklu TennisEuro-
pe U-16. Na południe Europy 
udało się dwóch reprezentan-

tów szczawieńskiego klubu, 
Dawid Lewandowski oraz Bru-
no Kokot (na zdjęciu z prawej), 
jednak tym razem znaczniej 
lepiej poszło drugiemu z wy-
mienionych. Po udanych eli-
minacjach Bruno awansował 
do turnieju głównego impre-

zy, w którym musiał uznać 
wyższość przedstawiciela 
gospodarzy – Lazarova Dimi-
trjevicova. Porażkę w singlu 
podopieczny trenera Roberta 
Kosińskiego powetował sobie 
w grze podwójnej. Występując 
bowiem w parze z Bułgarem 
Pavlem Marinovem zawodnik 
z uzdrowiska triumfował w ca-
łej imprezie. Jak wspomnieli-
śmy, w Serbii barw KT Szczaw-
no-Zdroj bronił również Dawid 
Lewandowski, który pożegnał 
się z turniejem już w pierwszej 
rundzie po porażce z Tudorem 
Vukomanovicem. 

Amatorzy odliczają dni
Maj to tradycyjnie począ-

tek Wałbrzyskiej Amatorskiej 
Ligi Tenisa Ziemnego, która 
nieprzerwanie od 2018 roku 
odbywa się na klubowych 
obiektach w Parku Sobieskie-
go. Nie inaczej, choć pandemia 
nie odpuszcza, będzie zapew-
ne i w tym roku. Jak przyznał 
Piotr Kaczmarczyk, mimo nie-
korzystnej w ostatnich dniach 
aury, trwa szykowanie kortów 

do majowej inauguracji ligi. - 
W zeszłym roku udało się roze-
grać ligę, więc w tym również 
powinniśmy dać radę -, powie-
dział prezes WKT „Atri”. Po-
dobnie jak we wcześniejszych 
odsłonach, tak i w najbliższej 
uczestnicy rozgrywek będą 
mogli uczestniczyć w rywali-
zacji singla lub debla. Co cie-
kawe, choć początkowo znacz-
nie większą popularnością 
cieszyły się rozgrywki singla, 
w których liczba zawodników 
często przekraczała setkę, to 
w ostatnich latach coraz wię-
cej tenisistów wybiera debla. 
Jak tłumaczył prezes Kaczmar-
czyk, zapewne przez znacznie 
mniejsze obciążenia fizyczne 
związane z rywalizacją par. 
Tradycyjnie za organizację ligi 
odpowiedzialny będzie Ry-
szard Polit, który nadal przyj-
muje zgłoszenia chętnych za-
wodników. Numer kontaktowy 
dostępny jest na stronie atri.
walbrzych.pl. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Wałbrzyszanin poprowadzi Biało-Czerwonych
Równo rok temu informowaliśmy o decyzji Marcina Balcerowskiego o zakończeniu występów w reprezentacji Polski ko-

szykarzy na wózkach. Jak się okazuje, rozbrat z kadrą trwał jedynie 12 miesięcy, gdyż na początku obecnego miesiąca do-
tarła do nas miła informacja o powołaniu wałbrzyszanina na trenera Biało-Czerwonych. 

Po roku przerwy Mar-
cin Balcerowski powraca 
do reprezentacji Polski w 
koszykówce na wózkach. 
Tym razem jednak nie w 
roli zawodnika, a pierw-
szego szkoleniowca Biało-
-Czerwonych. Trzeba przy 
tym podkreślić, iż nie to 
będzie debiut Ambasado-
ra Wałbrzycha na repre-
zentacyjnej ławce, gdyż 
w latach 2013-2015 pan 
Marcin był odpowiedzial-
ny za kadrę Polski. - Wte-
dy jednak pracę trenera 
łączyłem z występami na 
parkiecie, podczas gdy te-
raz będę mógł się skupić 
jedynie na prowadzeniu 
zespołu. Nie ukrywam, że 
obecne rozwiązanie bar-
dziej mi odpowiada, choć 
trema jest nieco większa, 
gdyż dobrze się znam z 
graczami i chciałbym jak 
najlepiej wypaść w nowej 

roli -, przyznał opiekun 
Polaków. 

Głównym zadaniem 
Marcina Balcerowskiego 
będzie odpowiednie przy-
gotowanie swych pod-
opiecznych do Mistrzostw 
Europy, które w dniach 
2 - 12 grudnia rozegra-
ne zostaną w Madrycie. 
- Chcielibyśmy znaleźć 
się w najlepszej „czwór-
ce” imprezy, a cel mini-
mum to miejsce w pierw-
szej „siódemce”, które da 
nam awans do Mistrzostw 
Świata w 2022 roku w Du-
baju, co jest marzeniem 
każdego zawodnika -, po-
wiedział wałbrzyszanin. 

Na razie za wcześnie, 
aby mówić, jak będą wy-
glądały przygotowania 
Polaków do mistrzostw, 
choć na pewno ostatnie 
dziesięć dni przed zawo-

dami nasza reprezentacja 
spędzi na zgrupowaniu 
pod Chełmcem, gdyż ośro-
dek Aqua-Zdrój będzie po 
raz kolejny bazą trenin-
gową Polaków. Jak dodał 
Balcerowski, być może 
latem uda się przeprowa-
dzić tradycyjny Turniej o 
Puchar Prezydenta Wał-
brzycha, choć obecnie 
jest za wcześnie na jedno-
znaczne deklaracje. Pew-
ne jest za to, iż w sztabie 

szkoleniowym znajdzie 
się dwóch przedstawicieli 
Górnika Trans.eu. Mowa o 
Patryku Pietraszko, który 
będzie odpowiedzialny za 
przygotowanie motorycz-
ne i wydolnościowe Pola-
ków. Fizjoterapeutą repre-
zentacji będzie zaś Paweł 
Ryczel, również z ekipy 
biało-niebieskich.   

Bartłomiej Nowak 
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- Zaczniemy w momencie 
uwolnienia rozgrywek przez 
Rząd. Jesteśmy cały czas go-
towi. Sędziowie są gotowi, 
dyrektorzy okręgów też. 15 
kwietnia ma być konferencja 
rządowa. Jeśli usłyszymy, że 
obostrzenia są zluzowane 
wrócimy do gry w pierwszym 
wolnym weekendzie, ale wg 
mojej oceny nie uwolnią nas 
i zakładam, że realny jest 

powrót na weekend majowy 
- ocenia Andrzej Padewski, 
prezes DZPN.

Sposobem na dokończe-
nie rozgrywek ma być możli-
wość rozegrania maksymal-
nej możliwej liczby kolejek 
ligowych przy założeniu, że 
sezon skończy się w zakła-
danym terminie.

- Chcemy zacząć grać od 
kolejki, na której zatrzy-

maliśmy się w momencie 
wprowadzenia obostrzeń. 
Mecze będziemy rozgrywać 
po kolei, ale koniec sezo-
nu ma nastąpić 27 czerwca, 
czyli zgodnie z planem. Po 
konsultacjach z klubami nie 
zamierzamy dzielić rozgry-
wek na grupy mistrzowskie, 
spadkowe. Nie chcemy prze-
dłużać sezonu i grać w okre-
sie urlopowym – tłumaczy 
prezes.

Mecze rozgrywane więc 
będą w weekendy. Związek 
nie będzie nikogo zmuszał 
do gry w środy, kiedy to za-
wodnicy wielu klubów pra-
cują. Wyjątkiem będą dni 
wolne od pracy.

- Będziemy elastyczni, do 
terminarza dołączymy wol-
ne środy. Jedna w maju i jed-
na w czerwcu. To oznacza, że 
zagramy po pięć kolejek w 

obu miesiącach – dodaje An-
drzej Padewski.

Wbrew założeniom zwią-
zek rozważa jednak także 
ewentualność tygodniowej 
przerwy po ogłoszeniu de-
cyzji, by dać części klubom 
możliwość uzyskania zgody 
od samorządów na korzy-
stanie z boisk, które są ich 
własnością. Problemu może 
jednak nie być, bo obecne 
obostrzenia obowiązują do 
niedzieli 18 kwietnia, co z 
kolei daje tydzień przygoto-
wań do pierwszych meczów 
po przerwie. Jeśli te zosta-
ną przedłużone, to zapewne 
będzie to również okrągły 
czas i zakończy się przy ko-
lejnej niedzieli.      

JZ

Będziemy grać!
Tak!! Hura!! Dokończymy 
sezon na boisku. Dolno-
śląski Związek Piłki Noż-
nej zdecydował, żeby 
rozegrać sezon, ale w 
związku z tym, że czas 
nas goni, to granie za-
kończymy 27 czerwca. 
Bez względu na numer 
kolejki i liczbę rozegra-
nych spotkań. Czy to do-
bre rozwiązanie?
I tak i nie. Dobrze, że 
choć niewielki ułamek 
będzie rozstrzygał się 
podczas sportowej ry-
walizacji, ale nie wszyst-
kim da to przepustkę 
do założonego celu. W 
związku z tym, że w po-
przedni sezon także spa-
raliżowała pandemia, nie 
było spadków, ale były 
awanse. Dzisiaj mamy 
przeludnienie w ligach i 
niestety ktoś musi spaść, 
bo znowu ktoś będzie 
musiał awansować. Jeśli 
zakończylibyśmy roz-
grywki teraz... zielony 
stolik byłby zbyt nie-
sprawiedliwy.

Zatem trzeba ruszyć 
do boju i wywalczyć ile 
się da. Kilka spotkań w 
wielu przypadkach nie 
poprawi sytuacji wszyst-
kich, ale przynajmniej da 
nam iluzję zdrowej rywa-
lizacji. Pierwsza kolejka 
dojdzie do skutku już 
tydzień po złagodzeniu 
obostrzeń. Oczekiwanie 
na ten moment sprawia, 
że może to być wydarze-
nie na miarę finału Ligi 
Mistrzów. 

Na warunki zgodzili się 
wszyscy. Ciekawe jakie 
będą głosy po ostatnim 
gwizdku. Nie wszyscy 
przecież wygrają. Wię-
cej będzie przegranych, 
ale grajmy. Lepiej zagrać 
niż ułożyć przy zielonym 
stoliku. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Bez awansu, ale występ na plus
Po trzech dniach zmagań zakończył się półfinałowy turniej siatkówki kobiet. Awans do ostatecznego etapu rywalizacji o 

I ligę uzyskały AZSAWF Warszawa i Tomasovia Tomaszów Lubelski.

Sezon skończymy na boisku!

Zdecydowanym fawo-
rytem zawodów była eki-
pa ze stolicy, której już 
w pierwszym dniu udało 
się pokazać moc. Szkoda, 
że efektowne zwycięstwo 
warszawianki osiągnęły w 
pojedynku z wałbrzyskim 
Chełmcem. Podłamane 
wysoką porażką nasze 
siatkarki podjęły jednak 
wyzwanie i już w kolej-
nym dniu zaprezentowały 
się zdecydowanie lepiej.

Wielu uzna, że porażka 
nie może być oceniana 
pozytywnie, ale gdy jed-
nak przyjrzymy się deta-
lom, zauważymy jak bar-
dzo młodemu zespołowi 
zależało na osiągnięciu 
zakładanego celu. Wygra-
ny pierwszy set i bardzo 
dobra gra w dwóch kolej-
nych, które podopieczne 
trenera Olczyka przegra-
ły, po niezwykle ambitnej 
walce, w samych końców-
kach, pozwoliły przeżyć 
niesamowite emocje. Po-
zwoliły też zauważyć po-
tencjał, jaki drzemie w 
zespole.

Było to o tyle istotne, 
że w trzecim meczu Cheł-
miec grał wyłącznie dla 
siebie. Nie było już szans 
na awans. Można było 

jednak powalczyć o wy-
graną i satysfakcję. Począ-
tek wyglądał imponująco. 
Pierwszą partię wałbrzy-
szanki wygrały pewnie. 
W drugiej odrobiły stratę 
i w dramatycznej końców-
ce przechyliły szansę na 
swoją korzyść. Zapowia-
dało się zwycięstwo w 
trzech setach.

Zapowiadało, bo jed-
nak w sporcie wszystko 
jest możliwe. Kapitalna 
walka w kolejnych dwóch 
odsłonach sprawiła, że był 
to najbardziej emocjonu-
jący mecz w turnieju. Oba 
sety padły jednak łupem 

Wieżycy, co doprowadzi-
ło do tie-breaka. Później 
sprawdziło się też porze-
kadło: Kto nie wygrywa 
3:0, przegrywa 2:3. Świet-
ny mecz, choć bez happy 
endu, bardzo dobrze oglą-
dało się do samego końca.

Na wyróżnienie indy-
widualne zasłużyły tu 
wszystkie siatkarki. Każda 
z nich w różnych fazach 
turnieju dawała drużynie 
dużo radości. Każda też 
popełniła pewną liczbę 
błędów, które utrudniły 
uzyskanie korzystnego 
wyniku. Biorąc jednak 
pod uwagę poziom trud-

ności, mentalne nasta-
wienie i obecne możli-
wości zespołu, występ 
należy uznać za udany. 
Cofając się w czasie do 
momentu walki o II ligę, 
drużyna prowadzona 
wówczas przez trenera 
Kurzawińskiego, w pierw-
szym podejściu również 
odpadła w półfinałach. 
Zebrane doświadczenie 
dało wtedy Chełmcowi 
jakość, dzięki której wał-
brzyszanki znalazły się 
w II lidze. Wierzymy, że 
podobnie będzie i tym ra-
zem.

JZ

Władze Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zadecydowały, że do gry wrócimy w momencie, gdy tylko będą zluzowane 
obostrzenia.
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Ostatni mecz był naj-
lepszy w waszym wyda-
niu. Czego zabrakło?

- W dzisiejszym spotka-
niu dziewczyny zostawiły 
mnóstwo zdrowia. Mecz 
mógł się podobać publicz-
ności. Zabrakło odrobiny 
szczęścia. 

Dlaczego gra w każdym 
spotkaniu wyglądała zu-
pełnie inaczej?

- Na pewno nie mogę 
mieć pretensji do zespołu, 
co do wyników poszcze-
gólnych spotkań. Zadecy-
dowała krótka ławka i być 
może brak doświadczenia 
w grze o dużą stawkę u 
młodych zawodniczek. 

Jakie, tak na gorąco, 
tuż po ostatnim meczu, 
nasuwają się trenerowi 
wnioski?

- Wiemy w jakim miej-
scu znajdujemy się na 
siatkarskiej mapie Polski. 
Ten sukces zostanie na 
długo zapamiętany.

Trener Marek Olczyk, 
będzie miał zatem duży 
materiał do analizy, która 
zapewne pomoże druży-
nie wyeliminować błędy, 
uwydatniając najlepsze 
walory zespołu.

JZ

Trener Olczyk ocenił występ
Po trzech, jakże różnych spotkaniach, zapytaliśmy trenera Chełmca Wodociągi Wałbrzych o ocenę zespołu.

Górnik o krok od półfinału
Podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego zwyciężyli w pierwszych dwóch spotkaniach 1 rundy play-off. Były to jednak zupełnie dwa różne mecze. 

Oba niezwykle emocjonujące, ale w obu co innego o tych emocjach decydowało.

Najpierw długo cze-
kaliśmy na początek 
rywalizacji. Chcieliśmy 
zobaczyć na co stać 
biało-niebieskich. Te-
oretycznie przystępo-
wali do rywalizacji z 
Politechniką Opolską 
w roli faworyta. Teore-
tycznie miało być łatwo 
i przyjemnie. W sobot-
nim meczu było. Dzień 
później przyjemnie się 
skończyło, ale łatwo nie 
było.

Sobotnia rywalizacja 
to był przede wszystkim 
popis gry w obronie. 
Obudziła się wałbrzy-
ska szarańcza. Górnik 
grał bardzo agresywnie, 
co przełożyło się na fe-
nomenalną wręcz grę 
w defensywie. Już na 
początku widać było, 
że gospodarze zrobią 
coś wielkiego. Świetnie 
grał Damian Cechniak. 
Nie dość, że genialnie 
bronił, to jeszcze fru-
wał nad koszem rywa-
la. Dawno nie widzieli-
śmy w jego akcjach aż 
tyle dynamiki. Górnik 
szybko zrobił przewa-
gę kilkunastu punktów. 

Kwartę wygrał 30:11. 
Wygrali też pozostałe. 
Cały mecz 103:67.

 
Na pochwały, poza 

Cechniakiem, zasłużył 
Krzysztof Jakóbczyk. 
Lider zespołu rzucił aż 
18 punktów choć grał 
zaledwie 19 minut. Wy-
różnijmy jeszcze genial-
nego w obronie Kamila 
Zywerta czy wszędobyl-
skiego Damiana Dur-
skiego, ale tak napraw-
dę na brawa zasłużył 
zespół, który zdemolo-
wał rywala.

Niedziela była już 
inna. Kibice często mó-
wią, że play-offy są 
czasem weteranów. 
Najwięcej z siebie da-
wali najstarsi zawod-
nicy Szymański i Kacz-
marzyk. Genialne 
podania tego pierwsze-
go co chwilę zaskakiwa-
ły defensywę Górnika. 
W pewnym momencie 
Politechnika prowadzi-
ła kilkoma punktami. 
Zastanawialiśmy się, 
czy to przypadek, czy 
może chłopcom Grud-
niewskiego brakowało 

sił, koncentracji. Przez 
moment wyglądało to, 
na zlekceważenie prze-
ciwnika. Na szczęście 
tylko przez moment.

Wałbrzyszanie zaczę-
li grać swoje. Może nie 
było to tak efektowne 
jak dzień wcześniej, 
było jednak skuteczne. 
Górnik szybko wrócił 
na prowadzenie. Szyb-
ko też zbudował sobie 
przewagę. Czas ucie-
kał. Zbliżaliśmy się do 
końca spotkania, które 
okazało się genialne w 
swojej prostocie.

Najwięcej emocji 
przyniosło nam ostat-
nie 60 sekund rywali-
zacji. Biało-niebiescy 
prowadzili w tym czasie 
3 punktami, ale to go-
ście przejęli inicjatywę. 
Naszych zawodników 
bez litości skarcił Szy-
mański, który dobrze 
wybronił w trudnych 
sytuacjach. Łabino-

wicz zmniejszył straty. 
Wszedł pod kosz, zo-
stał sfaulowany. Z linii 
rzutów wolnych trafił 
jednak tylko raz. Przy 
drugim rzucie piłka od-
biła się od obręczy, ale 
Łabinowiczowi udało 
się zebrać piłkę, uciec 
do boku i... poniosła go 
fantazja. Irracjonalny 
rzut. Strata piłki. Szybka 
akcja Górnika. Faulowa-
ny Jakóbczyk. Dwa rzu-
ty wolne i po meczu.

Dobre zawody dały 
mu 19 punktów. Tyle 
samo zdobył Maciej 
Bojanowski. Pononow-
nie dobrze zagrał Dur-
ski i Zywert. Mądrze 
grą kreował Ochońko, 
ale zachwyciliśmy się 
również Szymańskim, 
który wypracował spo-
ro wolnych pozycji do 
rzutu Jankowskiemu 
(22pkt) czy Kaczmarzy-
kowi (18pkt). Górnik 
objął prowadzenie w 
serii 2:0. Kolejne dwa 

spotkania rozegrane zo-
staną w Opolu 17 i 18 
kwietnia.

1 mecz w serii do 3 
zwycięstw.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Weegree AZS 
Politechnika Opolska 
103:67 (30:11, 27:20, 
21:14, 25:22)

Górnik: Jakóbczyk 
18, Bojanowski 12, Dur-
ski 12 -  Opole: Łabino-
wicz 17, Jodłowski 15, 
Szymański 13

2 mecz w serii do 3 
zwycięstw.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - Weegree AZS 
Politechnika Opolska 
88:84 (22:19, 19:14, 
26:23, 21:28)

Górnik: Bojanowski 
19, Jakóbczyk 19, Dur-
ski 11 - Opole: Jankow-
ski 22, Kaczmarzyk 18

Stan rywalizacji: 2-0 
dla Górnika.  

JZ
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Od 19 lat razem z Wami...

Co ćwierka w sieci...

Beata Moskal-Słaniewska

dolnośląska Policja

WałbrzychMojeMiasto @beata__ms

@DPolicja

@WalbrzychMM

7:23 PM · 13 kwi 2021

2:26 PM · 13 kwi 2021

5:07 PM · 13 kwi 2021

Mieć poczucie, że jest się „współsprawcą” czegoś, co nas przetrwa - bezcenne. 
Pierwszy spacer z Renią Kogut po nowej alei lipowej w Parku Młodzieżowym. Po-
sadzimy tu 61 nowych, niemałych lip. 

Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło kolejnych 97 funkcjonariuszy z całego woje-
wództwa. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, różniło się od tych 
poprzednich i przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym.

Od 25 stycznia 2021 r. w centrum szczepień zlokalizowanym w @Stara_Kopalnia
 zaszczepiliśmy już 15705 mieszkańców Wałbrzycha. W tym ponad 7 tys. przyjęło 
drugą dawkę szczepionki. #Wałbrzych

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

9:15 AM · 13 kwi 2021

13 kwietnia to symboliczna rocznica Zbrodni Katyńskiej popełnionej na naszym 
Narodzie przez Związek Sowiecki. Prawda przez lata ukrywana była w bezimien-
nych, porośniętych lasem mogiłach. Na naszych pokoleniach ciąży obowiązek 
kultywowania pamięci o tych tragicznych wydarzeniach

Papież Franciszek
@Pontifex_pl

1:30 PM · 13 kwi 2021

Pośród sprzeczności i nieporozumień, z jakimi musimy mierzyć się każdego dnia, 
zalewani, a wręcz ogłuszeni tyloma słowami i powiązaniami, ukrywa się głos 
Zmartwychwstałego, który mówi: «Pokój wam!».

Artur Marlinga
@MarlingaArtur

9:47 PM · 13 kwi 2021

Na #HBOWilcze wczoraj ruszył montaż płytek podłogowych, za chwilę ruszy 
montaż płytek ściennych.Będzie pięknie! W którąś sobotę lipca 2021 planuję 
wielkie,tak po harcersku. Zaproszenie aktualne dla wszystkich wspierających! 
Zapraszam do Wilcza

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

1:15 PM · 9 kwi 2021

Zapraszamy do przepięknego ogrodu @MuzeumWalbrzych
, który czeka na Państwa od poniedziałku do piątku od 8.30 do 15.30.
Przyjdź odpocząć w najpiękniejszym ogrodzie Śródmieścia 
@WalbrzychMM Do zobaczenia

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

6:44 PM · 25 mar 2021

@Faurecia Polska -francuski koncern motoryzacyjny działający w 
@WalbrzyskaSSE zainwestuje 180 mln zł w rozbudowę zakładu w #Wałbrzych. W 
wyniku realizacji projektu zatrudnienie ma wzrosnąć o blisko 1000 osób. 
#WSSE #ZnaczySukces #StrefaDlaTwojegoBiznesu

Jakich autobusów potrzebuje Wałbrzych?
Na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Za-
rządu Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta Wał-
brzycha opublikowano 
ogłoszenie w sprawie 
podania do publicznej 
wiadomości projektu 
dokumentu pt. "Analiza 
kosztów i korzyści zwią-
zanych z wykorzystaniem 
autobusów zeroemisyj-
nych". Mówiąc w skrócie, 
dokument ten zawiera 
informacje o otoczeniu 
regulacyjnym transportu 
publicznego w mieście, 
prezentuje planowane i 
możliwe kierunki rozwo-
ju transportu.

Jak podaje dokument w 
celu przedstawienia pełnego 
spektrum działań na rzecz 
zmniejszenia emisji powsta-
łej z transportu publicznego 
w mieście poddano przeana-
lizowaniu następujące sce-
nariusze. Po pierwsze - wa-
riant 0 (bazowy) - aktualny 
harmonogram wymiany au-
tobusów, zakładający inwe-
stycję w pojazdy napędzane 
niskoemisyjnymi silnikami 
Diesla. Po drugie - Wariant 1 
- uwzględnienie w harmono-
gramie wymiany taboru zaku-
pu autobusów elektrycznych 
zgodnie z obowiązkiem zwią-
zanym z ustawą o elektromo-
bilności. Warto podkreślić że 

dla powyższych przypadków 
wskazano konieczne inwesty-
cje oraz zmiany w strukturze 
zużycia paliwa oraz dla Wa-
riantu 1 rozważono możliwo-
ści zastosowania autobusów 
elektrycznych na poszcze-
gólnych trasach. Ponadto, 
zgodnie z ustawą, przygoto-
wane zostały również analizy. 
Pierwszą - finansowo-eko-
nomiczną sporządzono na 
okres 15 lat, a celem jej było 
przedstawienie kosztów oraz 
wskaźników finansowych dla 
poszczególnych wariantów. 
Drugą z kolei - społeczno-
-ekonomiczną sporządzono 
na okres 12 lat. Natomiast jej 
celem było przedstawienie 
emisji szkodliwych substancji 
(CO2, SO2, PM, NOx, NMHC/
NMVOC), a także hałasu oraz 
wskaźników ekonomicznych 
dla poszczególnych warian-
tów. Oszacowany został także 
efekt środowiskowy związany 
z emisją szkodliwych substan-
cji dla środowiska naturalne-
go i zdrowia ludzi. Cały doku-
ment zawarty jest na przeszło 
76 stronach. Jego konkluzja 
okazuje się zaskakująca i 

ekologicznie kontrowersyj-
na, ponieważ na podstawie 
analiz zawartych w doku-
mencie stwierdza się mniej-
szą opłacalność inwestycji w 
zakresie zakupu autobusów 
elektrycznych niż konwencjo-
nalnych. Zakup autobusów 
elektrycznych, mimo małego 
stopnia opłacalności, niesie 
za sobą znaczne korzyści śro-
dowiskowe i społeczne. Koszt 
środowiskowy wynikający z 
emisji szkodliwych substan-
cji przez eksploatowaną flotę 
autobusów po wprowadze-
niu Wariantu 1 zmniejszy się 
o 5 mln złotych na przestrzeni 

lat 2021-2032. Ponadto wdro-
żenie pojazdów elektrycz-
nych do systemu komunikacji 
miejskiej miasta Wałbrzych 
wymaga przygotowania za-
plecza technicznego i roz-
ważnego planowania tras, 
na które autobusy te zostaną 
skierowane. Niemniej jednak 
inwestycja ta, nie jest uzasad-
niona ekonomicznie w przy-
padku zakupu pojazdów z 
funduszy Miasta Wałbrzycha. 

Paweł Szpur
foto: UM W-ch

foto: Paweł Rząsowski
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KAROLINA TOMZA 

W ostatnich tygodniach 
zbiegło się u mnie tak wiele 
złych wydarzeń, więc jakby to 
delikatnie, acz dosadnie ująć: 
MAM DOŚĆ. I jak bardzo sta-
ram się nie ulegać negatyw-
nym szeptom, tak ich nagro-
madzenie w krótkim czasie 
staje się krzykiem i powoduje, 
że ciężko się mu przeciwsta-
wić. Nachodzą mnie jednak 
myśli, że może tak właśnie wy-
gląda dojrzałość, która i mnie, 
Karolę po trzydziestce, zaczyna 
dopadać?:) Że i nawet na mojej 
twarzy uśmiech ustępuje miej-
sce złości, smutkowi, żalowi… 
W tych zatruwających głowę 
refleksjach wkurzają anomalia 
pogodowe i covidowe, jed-
ne i drugie uniemożliwiające 
wszystko, co lubię, czym oddy-
cham. W takim klimacie, choć 
od roku się przed tym wzbra-
niam, dołączam do „dzieci pan-
demii” wraz z tymi, którzy uczą 
się i pracują zdalnie, jak tlenu 
potrzebując żywego człowieka 
w szkolnej ławie czy przy biur-
ku tuż obok. Zamiast stać w 
kolejce w sklepie, chciałabym 
móc bez ścisku, jak w przypad-
ku tego pierwszego, obejrzeć 
film w kinie Apollo, wybrać 
się do Muzeum Porcelany czy 
zawodowo – zorganizować 
wydarzenie ku wspólnej ucie-
sze. Zamiast kolejnej wystawy 
on-line, móc ją w pełni przeżyć 
na żywo. Zamiast kursu w sie-
ci – spotkać ludzi, którzy dzielą 
podobne pasje, wymieniać się 
doświadczeniami i uśmiecha-
mi. Zamiast zimnego jedzenia 
w styropianie, czuć pełnię jego 
smaku w klimacie restauracji. 
Chciałabym móc mieć wybór, 
czy wybrać się tu czy tam. Bez 
pandemii, miejsca, które przy-
kładowo wymieniłam, nie są 
oblegane na tyle, by człowiek 
czuł na sobie oddech drugie-
go człowieka, co przecież jest 
właściwie regułą na zakupach 
w marketach, a te jednak pro-
sperują dniami i niemal noca-
mi z niezniszczalnymi pracow-
nikami obsługi...

Mam nadzieję, że emocje, 
które i Wam w obecnej sytua-
cji towarzyszą sprawią, że nie 
przestaniecie chcieć. Życzę w 
takim razie, by nam się, po zła-
godzeniu obostrzeń, chciało 
jeszcze chcieć zamienić życie 
online na offline, by w pełni 
cieszyć się ze zdolności odbie-
rania bodźców zewnętrznych.

Zasilili szeregi
8 kwietnia w Komendzie 

Miejskiej Policji w Wałbrzy-
chu odbyła się uroczystość 
ślubowania nowo przyję-
tych policjantów do służby. 
Szeregi wałbrzyskiej Policji 
zasiliło ośmiu funkcjonariu-
szy i trzy funkcjonariuszki. 
Akty ślubowania wręczył 
Komendant Miejski Policji 
w Wałbrzychu kom. Krzysz-
tof Lewandowski.

Świeżo upieczeni funkcjo-
nariusze  wypowiedzieli słowa 
roty ślubowania: „Ja obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej, świa-
dom podejmowanych obowiąz-
ków policjanta, ślubuję: służyć 
wiernie Narodowi, chronić usta-
nowiony Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeństwa 
Państwa i jego obywateli, nawet 
z narażeniem życia (…)”. Ślubo-
wanie przeprowadzone było w 
reżimie sanitarnym związanym z 
ogólnoświatową pandemią.

Podczas uroczystości poli-
cjantkom i policjantom akty 
ślubowania wręczył Komendant 
Miejski Policji w Wałbrzychu 
kom. Krzysztof Lewandowski, 

który w swoim wystąpieniu 
gratulował wyboru służby w 
wałbrzyskiej komendzie. Mówił 
o tym, że służba w Policji to za-
szczyt, ale też duża odpowie-
dzialność. Życzył im również 
satysfakcji z wykonywanych 
obowiązków oraz powodze-
nia podczas czekających ich w 
najbliższym czasie szkoleń.

Przypominamy, że policjant to 
zawód dla ludzi z pasją. Wyma-
gający, ale i dający wiele satys-
fakcji, bo szacunek osób, którym 
niesiemy pomoc, bywa bezcen-
ny. Dzięki służbie w Policji moż-
na realnie i osobiście wpłynąć na 
to, by życie było bezpieczniejsze 

dla nas, naszych najbliższych i 
społeczeństwa. A służbę w Poli-
cji może pełnić obywatel Polski 
o nieposzlakowanej opinii, który 
nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo 
lub przestępstwo skarbowe i ko-
rzystający z pełni praw publicz-
nych, posiadający co najmniej 
średnie wykształcenie, oraz m.in. 
posiadający zdolność fizyczną i 
psychiczną do służby w forma-
cjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbo-
wej, której gotów jest się podpo-
rządkować.

Red./PAS
Źródło i foto:

walbrzych.policja.gov.pl

sekund
Stare-Bogaczowice
Sztolnia na S3
Sztolnia jest szeroka na około 
1,5 m i wysoka na około 2,0 m. 
Odkryto ją podczas drążenia 
tunelu dla nowo budowanej 
drogi S3 w kierunku Pragi. 
Kierunek przebiegu sztolni 
w stosunku do kierunku drą-
żenia tunelu jest zbliżony do 
prostopadłego. Sztolnia wy-
drążona została w masywnym 
zlepieńcu, o przebiegu pół-
nocny wschód – południowy 
zachód. Warto zaznaczyć, że 
jest ona bez obudowy, ze stro-
pem wykonanym w kształcie 
sklepienia. Odkrycie sztolni 
nie zatrzymuje prowadzenia 
prac przy budowie drogi eks-
presowej S3.

Bystrzyca Dolna
Koperty życia
Kolejne 200 Kopert Życia trafi 
do seniorów z Gminnego Klu-
bu ABC Seniora w Bystrzycy 
Dolnej. Członkinie i członko-
wie Klubu będą mogli zatrzy-
mać koperty dla siebie, ale 
także przekazać je swoim bli-
skim. Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych, jak 
również starszych, samotnych 
i polega na umieszczeniu w 
specjalnie przygotowanych 
kopertach najważniejszych 
informacji o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, aler-
giach na leki, kontaktach do 
najbliższych, danych osobo-
wych, w tym nr PESEL. Waż-
ne jest także wpisanie grupy 
krwi, ale tylko wtedy, gdy je-
steśmy pewni jaką grupę po-
siadamy! 

Świdnica
Nietrzeźwi kierowcy
W poprzedni weekend funk-
cjonariusze Komendy Po-
wiatowej Policji w Świdnicy 
zatrzymali kolejnych trzech 
nietrzeźwych kierujących. 
Wśród kontrolowanych nie-
chlubnym rekordzistą okazał 
się 28-letni kierowca samo-
chodu ciężarowego, który 
miał w organizmie około 2,4 
promila alkoholu. W każdym 
z przypadków policjanci unie-
możliwili kierującym dalszą 
jazdę. – Nieodpowiedzialni, 
nietrzeźwi kierujący pojazda-
mi mechanicznymi muszą się 
liczyć z karą pozbawienia wol-
ności do lat 2, dożywotnim za-
kazem kierowania pojazdami 
oraz wysoką grzywną.

PRZEWODNIK DLA LEWICY O PRAWICY
Polacy są podzieleni 

bardziej niż kiedykolwiek. 
Badania socjologiczne uka-
zują niepokojący poziom 
polaryzacji. Nie tylko podej-
mujemy różne wybory po-
lityczne, ale też opisujemy 
świat odmiennymi języka-
mi i czerpiemy informacje 
z całkiem innych źródeł. 
Zamknięci bańkach tworzo-
nych przez media społecz-
nościowe, coraz wyraźniej 
dzielimy się na dwa wrogie 
plemiona.
PRZEWODNIK DLA LEWICY O 

PRAWICY to teatralny ekspery-
ment kwestionujący polityczny 
monopol na słuszność. W opar-
ciu o przeprowadzone wywiady 
autorzy przedstawiają świat kon-
serwatywnych wartości i logikę 
kierującą sympatykami prawicy.

Na scenie zabrzmią nie poli-
tyczne chochoły, a głosy praw-
dziwych ludzi. Głosy refleksyjne, 
niepozbawione autokrytycyzmu 
i wątpliwości, szczerze opowia-
dające o tym, co dla nich ważne 
albo trudne.

Wałbrzyska radna i działaczka 
lokalna wyjaśni, dlaczego choć 
walczy o równouprawnienie, to 
nigdy nie określiłaby się mianem 
„feministki”. Ekspert od energe-
tyki będzie przekonywał, że to 
prawica mogłaby być pierwsza 

na froncie walki z globalnym 
ociepleniem. Para popularnych 
publicystów opowie, czym jest 
dla nich rodzina i co czują, gdy 
nazywa się ich „dzieciorobami”.

Plan jest taki, żeby stworzyć 
okazję do wysłuchania argu-
mentów drugiej strony. Bez krzy-
wego zwierciadła, wyrywania 
z kontekstu, bez konieczności i 
możliwości natychmiastowego 
oponowania.

W optymalnym wariancie – 
żebyśmy zobaczyli, że od „tych 
drugich” wiele się można na-
uczyć. 

W bardziej pesymistycznym 
– żebyśmy chociaż wiedzieli, z 
czym właściwie się nie zgadzamy.

Bo niezależnie od tego, kto 
akurat wygrywa wybory, żyjemy 
dalej w jednym kraju. Trudno w 
nim będzie wytrzymać bez odzy-
wania się do połowy współoby-
wateli.

PRZEWODNIK DLA LEWICY O 
PRAWICY

research: Marcin Napiórkowski
tekst: Marcin Napiórkowski, 

Katarzyna Szyngiera
reżyseria: Katarzyna Szyngiera
scenografia, światło i choreo-

grafia: Milena Czarnik
muzyka i opracowanie dźwię-

kowe: Jacek Sotomski
obsada: Irena Wójcik, Michał 
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Wiosna roku pańskiego 
2021. Pierwsza połowa XXI 
wieku nabiera coraz większe-
go rozpędu. Tymczasem w 
ponad stutysięcznym mieście, 
drugim co do wielkości na 
Dolnym Śląsku, w jeszcze, mo-
głoby się wydawać, czymś na 
kształt wolnego kraju oczom 
mieszkańców i przyjezdnych 
ukazuje się nagle dzieciątko 
Jezus. Pływa sobie w wodach 
płodowych brudnych od krwi 
na wielkim billboardzie przy 
głównej drodze przecinającej 
miasto na wskroś. Zobaczyw-
szy ten obrazek przetarłam 
oczy ze zdumienia, bo pomy-
ślałam w nagłości tamtej chwi-
li, że oto podstępny covid, 
oprócz bezsenności, wyposa-
żył mnie jeszcze w zdolność 
do halucynacji. Przez chwilę 
stawiałam również na epizod 
odwróconego sennowłóctwa, 
pragnąc, aby to, co właśnie 
ujrzałam, okazało się niepraw-
dą, marą złą. Niestety. Nic z 
tego. Stałam oto nadal przed 
billboardem, na którym płód 
w wodach krwawych pływa 
sobie w najlepsze opatrzony 
podpisem „dzieciątko Jezus”. I 
choć na studiach dostałam raz 
piątkę z kolokwium z Foucault 
to przyznaję niechętnie, że 
rozszyfrowanie tego, co tym 
razem poszło nie tak, do teraz 
nie daje mi spokoju. Co chcieli 
tym plakatem osiągnąć ci tzw. 
obrońcy życia, domyślić się 
nietrudno i na tym poziomie 
ten plakat, jak i jemu podob-
ny ukazujący stópki kilkumie-
sięcznych dzieci z napisem 
„mam 11 tygodni” nie robi ze 
mną absolutnie nic. 

Próbuję sobie tylko wyob-
razić, co ten obraz powoduje 
w głowach praktykujących 
katolików, skoro we mnie swą 
jarmarczną retoryką obraził 
całą wiarę w Boga. Oburza 
mnie, że autorzy tego billbo-
ardu uzurpują sobie do Nie-
go prawo. Nie ma we mnie 
zgody na to, że nie cofają się 
przed niczym, nawet przed 
wystawieniem na pośmiewi-
sko Tego, którego imienia tak 
gorliwie chcą bronić. Zostaw-
cie Dzieciątko w spokoju. Nie 
wciągające Go w tę swoją far-
sę. Straszcie się wzajemnie, 
czym tam chcecie, diabłem z 
rogami czy wiekuistym pie-
kłem. Od dzieciątka Jezus 
wara.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Autobus – według Słow-
nika Języka Polskiego lek-
sem ten oznacza samochód 
przystosowany do przewo-
żenia większej liczby osób. 
Niby wszystko takie proste, 
a proste nie jest. Okazuje się, 
że według ustawy „Prawo o 
ruchu drogowym”, potocz-
nie zwanej kodeksem dro-
gowym - autobus to “pojazd 
samochodowy przeznaczony 
konstrukcyjnie do przewozu 
więcej niż 9 osób łącznie z 
kierowcą”, a uściślając – po-
jazd którego konstrukcja 
umożliwia jazdę z prędkością 
przekraczającą 25 km/h. Po-
nadto, do prowadzenia auto-
busu uprawnia prawo jazdy 
kategorii D, a także kategorii 
D1 – ale tylko autobusem 
mieszczącym nie więcej niż 
17 osób łącznie z kierowcą. Z 
kolei, aby prowadzić autobus 
z przyczepą, należy posiadać 
prawo jazdy kat. D + E, lub 
np. C + E i D. Autobusy muszą 
posiadać ważne świadectwo 
homologacji oraz spełniać 
specjalne warunki technicz-
ne. Świadectwo homologacji 
wydane w jednym państwie 
Unii Europejskiej jest ważne 
we wszystkich pozostałych. 
Korzystajac codziennie z ko-
munikacji miejskiej, nie zdaje-
my sobie sprawy z jak skom-
plikowanym zagadnieniem 
mamy do czynienia. Okazuje 
się również, że komunikacja 
miejska to ważne wybory i de-
cyzje dotyczące zakupu tabo-
ru. Aby to uczynić, samorządy 
zalecają ważne analizy zba-
dania efektywności i ekono-
miczności zakupu odpowied-
nich autobusów. Wałbrzych 
też tak uczynił. Dlatego war-
to wejść na BIP ZDKiUM w 
Wałbrzychu i sięgnąć do tej 
analizy. Co ciekawe, okazało 
się że zwykle dieselowskie 
autobusy jeżdżące na terenie 
Wałbrzycha są dużo bardziej 
ekonomiczne od elektrycz-
nych pojazdów. Wszystkim 
eko-entuzjastom dodam, że 
dzisiejszy nowoczesny silnik 
diesla z dodatkiem At-Blue 
jest bardziej eko niż niejeden 
benzyniak. Komunikacji za 
darmo nie ma. Nawet jak nie 
kasujemy biletów to zawsze 
będziemy utrzymywać ja z 
podatków.   

Redaktor Naczelny
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Świdnica będzie szczepić!
Decyzją wojewody dolno-

śląskiego Jarosława Obrem-
skiego, Świdnica i Strzegom 
zostały wytypowane w po-
wiecie świdnickim do urucho-
mienia punktów szczepień 
przeciw COVID-19. Niewątpli-
wie ma to przyspieszyć proces 
szczepień. Jest to też odpo-
wiedź na postulat samorzą-
dowców, którzy od miesięcy 
deklarowali wsparcie w two-
rzeniu masowych punktów. 
Do 25 kwietnia Świdnica uru-

chomi punkt szczepień masowych 

w hali lodowiska na terenie Świdni-
ckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ulicy Śląskiej 33. Warto wspo-
mnieć, że jego obsługę zapewni 
wyspecjalizowana kadra medycz-
na. W świdnickim punkcie przygo-
towanych zostanie kilka stanowisk. 
Planuje się szczepić około 500 osób 
dziennie – w miarę pozyskiwania 
szczepionki z Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych. Miasto za-
pewni między innymi obsługę lo-
gistyczną, wyposażenie biurowe, 
sprzęt komputerowy, środki higie-

niczne, środki ochrony osobistej, 
lodówki.

- Mobilizujemy wszystkie siły, 
aby sprawnie przeprowadzić ak-
cję szczepień świdniczan. Pod-
stawowym jednak warunkiem 
powodzenia tego przedsięwzięcia 
jest zapewnienie przez rząd odpo-
wiedniej liczby dawek szczepionki. 
Liczymy na mobilizację służb me-
dycznych, mile widziani będą też 
wolontariusze. Cieszę się, że już 
mamy wiele sygnałów od osób, 
które deklarują takie wsparcie – 
mówi prezydent, Beata Moskal-
-Słaniewska.

Red.

REKLAMA R0161/21



14 Kultura / Uroda
www.30minut.pl/Tygodnik30minut

Piątek, 16 kwietnia 2021

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Cena kosmetyku - wiesz za 
co płacisz ?

Na rynku kosmetycznym 
istnieje wiele produktów, tych 
drogeryjnych jak i profesjonal-
nych, które różnią się ceną oraz 
składem. Czy warto wydawać 
więcej pieniędzy na droższe 
produkty? Czy będą działały 
lepiej niż te tańsze?

Zacznijmy od tego, co wpły-
wa na cenę produktu?

Kupując kosmetyk, płacimy 
za wiele składowych, które 
mają wpływ na cenę produk-
tu. Wśród nich na pierwszym 
miejscu znajdują się surowce. 
To podstawowy czynnik, który 
wpływa na jakość produktu. 
Prawdą jest, że surowce, które 
trudniej jest pozyskać lub ba-
dania nad nimi trwały długi 
czas i były kosztowne, będą 
droższe od tych dostępnych 
od ,,ręki”. Kluczową rolę od-
grywa również pochodzenie 
surowca oraz wszelkie nie-
zbędne certyfikaty potwier-
dzające jego ,,czystość” oraz 
działanie. Kolejna sprawa to 
badania oraz produkcja. Prawo 
wyszczególnia listę obowiąz-
kowych badań, które musi 
przejść dany produkt, aby trafił 
na rynek. Są to np. badania mi-
krobiologiczne czy dermatolo-
giczne. Są jednak i badania, na 
które ze względu na wysoką 
cenę stać tylko największe fir-
my, duże koncerny. I ostatnia 
ważna kwestia - to marketing 
i reklama. Musimy pamiętać o 
tym, że kupując kosmetyk pła-
cimy nie tylko za sam produkt, 
ale również opakowanie oraz 
marketing.

Kosmetyki reklamowe w 
mediach lub rekomendowane 
przez znane osoby często są 
droższe, bo płacimy za mar-
kę lub twarz znanej osoby 
na opakowaniu. Nie zawsze 
jednak cena kosmetyku jest 
związana z promocją. Dobrej 
jakości kosmetyki muszą być 
droższe, gdyż zawierają więcej 
wartościowych i skutecznych 
składników aktywnych. Dlate-
go warto być mądrym konsu-
mentem i wybierać produkty, 
analizując ich skład, a nie pięk-
ne opakowanie. 

Mówię o Tobie „wałbrzysza-
nin z wyboru”.

Do Wałbrzycha trafiłem w 
trakcie studiów, na praktyki 
zawodowe w Fabryce Porcela-
ny Książ i Krzysztof. Nie pomy-
ślałbym wtedy, że zamieszkam 
w tym mieście. Widać nie ma 
przypadków, jest to miejsce 
idealne dla ceramika. Przede 
mną otworzyło wiele możli-
wości artystycznych i zawodo-
wych.

To ceramika wybrała Ciebie?
Było różnie z tym wybiera-

niem, nie od razu dostałem się 
na studia, które skończyłem. 
Odnajdywanie swego powoła-
nia musi trwać. Trzecie podej-
ście to była ceramika i udało 
się. Okazało się, że to jest histo-
ria nie do ogarnięcia w trakcie 
całego życia. Wybrałem cerami-
kę ja, a ona odpłaca mi się tym, 
że jestem szczęśliwy, że robię 
to, a nie coś innego.

Czym są obłe, wysokie po-
stacie?

Zrobiłem sobie takie głęb-
sze podsumowanie, o tym co 
robię i dlaczego. Moje prace 
mocno były związane z organi-
ką, strukturą, obłością głazów. 
Odkryłem, że jest to za bardzo 
podobne do tego, co można 
zobaczyć [w naturze]. Brakuje 
motywu rozpoznawczego. Po-
jawiła się [myśl], że człowiek, 
to jest temat, który można cały 
czas drążyć. I zaczęły się prace 
- figury ludzkie. Nazwałem to 
formą figuratywno-organiczną.

Co robi artysta w czasach 
zarazy?

Było dużo czasu, żeby my-
śleć, pracować, żeby koncen-
trować się nad tym, co się robi. 
Ten czas nastrajał do kontem-
placji i o tym co dalej. Jakiś nie-
pokój jest często motorem do 
tego, żeby rozładować te emo-
cje. Artysta bez pracy [twór-
czej] jest chory.

Wystawa „Poszukiwania” w 
Starej Kopalni od 16 kwietnia. 
Wernisaż online na Facebooku 
organizatora.

Fragment wywiadu. Całość 
na Facebooku redaktora - „Wał-
brzych - tu #nicsięniedzieje”.

Nowe trendy na nowe pory roku

Bliżej ideału

Spacer po ogrodzie

WAŁBRZYSKIE LALKI Z DOTACJĄ OD MINISTERSTWA
Teatr Lalki i Aktora w 

Wałbrzychu otrzymał od 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 100 
tysięcy złotych dofinanso-
wania na V edycję Festiwalu 
małych Prapremier w ra-
mach programu „Wydarze-
nia artystyczne dla dzieci i 
młodzieży”. Festiwal zapla-
nowano na pierwszą poło-
wę września 2021 roku i ma 
być połączony z przesunię-
tymi obchodami jubileu-
szowymi Teatru. W najbliż-
szych miesiącach dowiemy 
się, jaką będzie miał formu-
łę w obecnej pandemicznej 
sytuacji.
Festiwal małych Prapremier, 

zainicjowany w 2013 roku przez 
Marlenę Jasińską-Denst i Zbi-
gniewa Prażmowskiego, to je-
dyny na teatralnej mapie Polski 
festiwal, prezentujący wyłącz-
nie prapremierowe spektakle 
teatrów dla dzieci i młodzieży, 

który ma charakter ogólnopol-
skiego konkursu, odbywającego 
się co dwa lata. Oferuje młode-
mu widzowi nie tylko obejrze-
nie wyjątkowych przedstawień, 
ale także interaktywny udział w 
performatywnych czytaniach 
najnowszej dramaturgii, roz-
mowach pospektaklowych i in-
nych wydarzeniach towarzyszą-
cych. W środowisku teatralnym 

jest postrzegany jako ważne 
dla polskiej sceny lalkowej i jej 
publiczności forum wymiany 
doświadczeń i myśli twórczej, 
motywującej do interesujących 
poszukiwań repertuarowych 
oraz form inscenizacyjnych na 
miarę potrzeb i aspiracji młode-
go pokolenia.

Red.

Perły, frędzle, pióra i łańcu-
chy - te elementy zdefiniują te-
goroczny sezon modowy wios-
na-lato 2021. Mogą stanowić 
dodatek do spodni, żakietów, su-
kienek, torebek lub występować 
jako główny motyw, taki must 
have stylizacji. Jedno jest pewne: 
w każdym wydaniu sprawią, że 
poczujesz się kobieco, nieco ku-
sząco i ekstrawagancko, jednak 
z dużą dawką luzu. A co jeszcze 
będzie na topie? Koraliki, kołnie-

rze i trencze. Uwaga! Te ostatnie 
powinny być uszyte z kilku ro-
dzajów materiałów! Polecamy 
też chodaki, sandałki na deli-
katnych paseczkach i neonowe, 
rzucające się w oczy okulary. Do 
tego - szydełkowa siatka w wyra-
zistym kolorze albo - szczególnie 
dla tradycjonalistek -  handbag 
w kształcie półksiężyca.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pielęgnacja powinna być jak 
spacer po ogrodzie: przyjemna, 
pachnąca i odprężająca.

Proponujemy zatem kosme-
tyki, które swym wyglądem i 
składem przypomną o wiosen-
nych porankach spędzanych na 
łonie przyrody, wśród pączku-
jących kwiatów. Jeśli sięgniecie 
po nową serię Oriflame Magic 
Garden, w skład której wchodzi 
żel pod prysznic, mydełko i krem 
do rąk, poczujecie bluszcz, różę 
stulistną i pralinę.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zbliża się wiosna. Podpowia-
damy wam z jakimi składnikami 
najlepiej używać kosmetyków, 
by uzyskać jędrną i gładką skórę.

Ekstrakty z kofeiny. Uspraw-
niają mikrokrążenie krwi, redu-
kują cellulit, wygładzają i ujęd-
rniają.

Ekstrakt z liści lotosu. Roz-
kłada złogi tłuszczu, pomaga w 
drenażu partii ciała dotkniętych 

cellulitem i przeciwdziała wiot-
czeniu skóry.

Oliwa z oliwek. Posiada właś-
ciwości zmiękczające i silnie na-
wilżające.

Olejek z awokado. Zawiera 
cenną witaminę E i emolienty. 
Nawilża i zmiękcza.

Mango. Swoje dobroczynne 
działanie zawdzięcza witaminie 

A, kwasom tłuszczowym i flawo-
noidom.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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PRACA

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

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

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta
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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...

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
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