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do Andrzejówkido Andrzejówki

Jak podaje portal investmap.pl 
są kolejne bardzo dobre informa-
cje dotyczące kolei dużych prędko-
ści na Dolnym Śląsku. Otóż Spółka 
Centralny Port Komunikacyjny 
(CPK) rozstrzygnęła 4 czerwca prze-
targ na studium techniczno-ekono-
miczno-środowiskowe dla nowych 
linii kolejowych, które połączą Ża-
rów, Świdnicę i Wałbrzych z Czecha-
mi i stolicą tego kraju - Pragą. Do-
celowo za kilka lub kilkanaście lat 
podróż pociągiem z Wrocławia do 

Pragi ma trwać około dwóch i pół 
godziny.

Planowany do realizacji nowy mię-
dzynarodowy korytarz kolejowy ma 
stanowić łącznik pomiędzy istniejący-
mi już polskimi i czeskimi odcinkami 
Kolei Dużych Prędkości (KDP). Wśród 
celów inwestycji znajdują się utwo-
rzenie międzynarodowego kolejowe-
go korytarza transportowego w osi 
Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – 
Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – Ka-
mienna Góra/Jelenia Góra – Lubawka 

– Praga – Norymbergia / Monachium, 
a także stworzenie szybkiego, nieza-
wodnego i bezpiecznego powiązania 
transportowego Jeleniej Góry (i kuror-
tów karkonoskich), Wałbrzycha i Pragi, 
z Wrocławiem, Warszawą i Centralnym 
Portem Komunikacyjnym (CPK).

Red.
Foto: PAS

Źródło: investmap.pl
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Dużą prędkością przez Wałbrzych Dużą prędkością przez Wałbrzych 

Na 21 czerwca przewidziano 
start grupowych zwolnień, nie tyl-
ko w Tesco Szczawno Zdrój, ale i w 
10-ciu innych marketach w Polsce.

Wiąże się to z, zapowiadaną już 
wcześniej, likwidacją sieci w Polsce. 
Marka wycofuje się, a same markety 
zakupił właściciel marki Netto. Pracę 
straci prawie 500 osób, a zwolnienia 
potrwają do końca sierpnia tego roku. 

Według oświadczenia wydanego 
przez związek zawodowy pracowni-
ków Tesco wynika, że nowy właściciel 
marketu ma zamiar części ze zwalnia-
nych osób zaproponować pracę.

PL

W czerwcu Tesco zwalnia
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CZERWIEC

11
PIĄTEK

Imieniny:
Jolanty, Wita

Dzień Wiatru

CZERWIEC

15
WTOREK

Imieniny:
Barnaby, Anastazego, Pauli

Międzynarodowy
Dzień Rysia

 Imieniny:
Onufrego, Jana, Mieczysławy

Dzień Stylisty Paznokci

CZERWIEC

16
ŚRODA

CZERWIEC

17
CZWARTEK

,,Prawdziwie żyć to najrzadsza rzecz na świecie.
Większość ludzi jedynie egzystuje.”

Oscar Wilde

CZERWIEC

12
SOBOTA

Imieniny:
Aliny, Anety, Justyny, Benona

Międzynarodowy Dzień
Pomocy Dzieciom Afrykańskim

Imieniny:
Laury, Adolfa

Dzień Czołgisty

Imieniny:
Lucjana, Antoniego 

Światowy Dzień Wellness

CZERWIEC

13
NIEDZIELA

12:00  Akcja posprzątajmy Świebodzice.
18:00  Spektakl ,,Czego nie widać” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).
20:00-22:00  Nocne zwiedzanie górnicze prace 
(Stara Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00  Nocne Zwiedzanie  (Zamek Książ Wałbrzych).

18:00  Refleksy ikony. Wystawa w Galerii Fotografii 
(Świdnica).
18:00  Spektakl ,,Czego nie widać” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).
18:00  Spektakl ,, Chłopcy z Placu Broni” (Teatr Lalki 
i Aktora Wałbrzych).
19:00  Koncert symfoniczny (Filharmonia Sudecka 
Wałbrzych). 10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 

Śląsku.
10:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-17:00  Wystawa Łukasza Karkoszki „Poszu-
kiwania” oraz Grupy Kontrast (Stara Kopalnia Wał-
brzych).

9:00-18:00  Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-17:00  Wystawa Łukasza Karkoszki „Poszu-
kiwania” oraz Grupy Kontrast (Stara Kopalnia Wał-
brzych).
10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.

9:00-18:00  Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-17:00  Wystawa Łukasza Karkoszki „Poszu-
kiwania” oraz Grupy Kontrast (Stara Kopalnia Wał-
brzych).
19:00  Spektakl ,,Mensch” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).

10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-18:00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:30  Spektakl ,,Akademia Pana Kleksa” (Teatr Lal-
ki i Aktora Wałbrzych).
18:00  Spektakl ,,Czego nie widać” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
22OC 22OC 15OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Metodego, Elizy, Walerego 

Światowy Dzień
Krwiodawstwa

CZERWIEC

14
PONIEDZIAŁEK
9:00-18:00  Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-17:00  Wystawa Łukasza Karkoszki „Poszu-
kiwania” oraz Grupy Kontrast (Stara Kopalnia Wał-
brzych).
12:00-16:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
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część 2

Do Polski ma już wkrót-
ce popłynąć 770 miliardów 
złotych środków unijnych. W 
jaki sposób Dolny Śląsk sko-
rzysta z tych pieniędzy?

Nowy Polski Ład to po 
pierwsze ogromne środki na 
inwestycje w Polsce i co za 
tym idzie również na Dolnym 
Śląsku. Po drugie, to pewna sy-
stemowa zmiana w kwestiach 
związanych z systemem po-
datkowym – zaproponowane 
zmiany spowodują, że zdecy-
dowana większość społeczeń-
stwa zapłaci niższe podatki i 
zyska na tych zmianach. Jest 
to na pewno krok w dobrym 
kierunku, w kierunku dalsze-
go rozwoju gospodarczego, 
dalszego bogacenia się pol-
skiego społeczeństwa, który 
to proces bardzo przyspieszył 
po 2015 roku. Jednocześnie, 
jako samorządowcy, ale także 
jako politycy z Dolnego Śląska 
przygotowujemy Dolnośląski 
Ład, który ogłosimy w najbliż-
szych dniach. Dolnośląski Ład 
będzie programem inwestycji 
w naszym województwie, któ-
ry umożliwi naszemu regiono-
wi utrzymanie dynamicznego 
tempa rozwoju, a nawet jego 
przyspieszenie. Bardzo często 
mieszkańcy pytają nas - co 
właściwie uzyskają z tych 770 
miliardów złotych, które w ra-
mach KPO mają przeznaczone 
być dla Polski? Dolnośląski Ład 
będzie to odpowiedź w wy-
miarze regionalnym.

Wielokrotnie na łamach 
Tygodnika 30 minut poru-
szamy temat Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. Na 
jakim etapie jest obecnie i 
kiedy nasze gminy zaczną 
aplikować o środki?

Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji to mechanizm 
finansowy, z którego w przy-
padku naszego województwa 
ma szansę skorzystać byłe wo-
jewództwo wałbrzyskie – Sub-
region Wałbrzyski oraz powiat 

kamiennogórski. Są to środki 
przeznaczone dla terenów, na 
których w przeszłości odbywa-
ła się eksploatacja, bądź nie-
długo ma zakończyć się eks-
ploatacja węgla. Te pieniądze 
mają pomóc w zniwelowaniu 
pojawiających się negatyw-
nych efektów transformacji 
gospodarczej całych regionów 
- mają one być przeznaczone 
na rozwój gospodarczy, two-
rzenie nowych miejsc pracy i 
zniwelowanie negatywnych 
efektów o charakterze spo-
łecznym. Te pieniądze, a dzisiaj 
rozmawiamy o 556 mln euro 
na teren byłego województwa 
wałbrzyskiego, to w pewien 
sposób spóźniona rekom-
pensata za tamte cierpienia. 
Fundusz Sprawiedliwej Trans-
formacji razem z regionalnym 
programem operacyjnym ru-
szy w najbliższych miesiącach, 
kiedy tylko Komisja Europejska 
podpisze z Polskim Rządem 
Umowę Partnerstwa i zosta-
ną doprecyzowane wszelkie 
szczegóły dotyczące wydatko-
wania środków. Ma to nastąpić 
w przeciągu kilku miesięcy, 
jesteśmy już na zaawansowa-
nym etapie prac. Również jako 
Urząd Marszałkowski jesteśmy 
w te prace mocno zaangażo-
wani - dlatego napisaliśmy 
terytorialny plan sprawiedli-
wej transformacji dla byłego 
województwa wałbrzyskiego. 
Plan ten ma być podstawą do 
wydatkowania środków w Wał-
brzychu, Nowej Rudzie oraz 
wielu innych gminach, także 
tych, które nie miały na swoim 
terenie przemysłu węglowe-
go, ale z których mieszkańcy 
dojeżdżali do pracy w kopal-
niach. W tym miejscu chciał-
bym bardzo mocno podzię-
kować wszystkim urzędnikom 
Urzędu Marszałkowskiego we 
Wrocławiu zaangażowanym 
w pisanie planu sprawiedliwej 
transformacji, dlatego że wy-
konali niesamowitą pracę, a ja 
miałem tę pracę przyjemność 
nadzorować. Jestem przekona-
ny, że nasz plan transformacji 
dla byłego województwa wał-
brzyskiego będzie skuteczny i 
będziemy mieli możliwość re-
alizowania wielu zapisanych w 
nim projektów.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

OC

607 301 226

PONAD 20 FIRM

 ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

ubezpieczenia-ok-centrum.pl
Najdłużej czynne biuro!

pon. - pt. 800 - 1800

sobota 900 - 1400
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Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Chcesz mieć wpływ na rozwój Dolnego Śląska?
Weź udział w debacie w sejmiku województwa

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

24 czerwca na sesji 
absolutoryjnej Sejmiku 
Województwa Dolno-
śląskiego odbędzie się 
publiczna debata na 
temat Raportu o stanie 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2020. Dokument 
obejmuje podsumowa-
nie działalności zarządu 
województwa w roku 
poprzednim. Swoje 
zdanie w dyskusji wy-
powiedzieć może każdy 
mieszkaniec regionu, 
który spełni określone 
kryteria.

Tegoroczny Raport o sta-
nie Województwa Dolno-
śląskiego 2020 to już trzecia 
edycja tego opracowania. 
Konieczność jego tworze-
nia jest wynikiem noweli-
zacji ustawy o samorządzie 
województwa. Wcześniej 
głosowanie odbywające się 
podczas sesji absolutoryjnej 
sejmiku województwa doty-
czyło tylko sprawozdania Za-
rządu Województwa z wyko-
nania budżetu za poprzedni 
rok. Obecnie o udzieleniu 
wotum zaufania zdecyduje 
także debata i głosowanie 
nad Raportem o Stanie Wo-
jewództwa 2020. 

W dyskusji wezmą udział 
radni województwa, a tak-
że mieszkańcy, którzy do 
23 czerwca br. złożą odpo-
wiedni wniosek i co najmniej 
1000 podpisów jego popar-
cia. Dokumenty należy kie-
rować do Przewodniczącego 
Sejmiku i dostarczyć (wraz 
z podpisami) do Kancelarii 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego.

- Każdy Raport o stanie 
Województwa Dolnośląskie-
go zawiera podsumowanie 
działalności Zarządu Woje-
wództwa, a w szczególności 
realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał Sej-
miku Województwa i budże-
tu obywatelskiego. Opisuje 
on aktualny poziom rozwoju 
regionu, przedstawia także 
najważniejsze inwestycje sa-
morządu i stan ich realizacji. 
Jednocześnie określa również 

plany i kierunki działań na 
kolejne lata. Zapraszam do 
udziału w debacie wszystkich 
chętnych mieszkańców regio-
nu – mówi Andrzej Jaroch, 
Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Dolnoślą-
skiego. 

Ustawa o samorządzie 
województwa określa mię-
dzy innymi zakres prowadzo-
nej przez samorząd polityki 
rozwoju, wachlarz zadań 
o charakterze wojewódzkim, 
a także tych nałożonych na 
Zarząd Województwa. W te-
gorocznym Raporcie zostały 
uwzględnione zarówno dzia-
łania wynikające bezpośred-
nio z ustawowego zakresu 
obowiązków nałożonych 
na Zarząd, za które ten jest 
przede wszystkim oceniany, 
jak również opis innych ak-
tywności mających znaczący 
wpływ na rozwój regionu.

Najnowszy raport jest 
dostępny do wglądu dla 
wszystkich. Znaleźć go i po-
brać można na stronie www.
umwd.dolnyslask.pl w za-
kładce Sejmik. Tekstu ze 
wszystkimi szczegółami do-
tyczącymi tegorocznej edycji 
Raportu oraz linkiem do jego 
zapisu należy szukać w Ak-
tualnościach. Czerwcową 
absolutoryjną sesję sejmiku 
województwa będzie można 
oglądać online. Po wejściu 
na www.umwd.dolnyslask.
pl odnośnik do transmisji 

znajdziemy w menu po lewej 
stronie.

Jednym z najważniejszych 
wyzwań, jakie przyniósł ze 
sobą rok 2020, była walka 
z pandemią koronawirusa. 
Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego podjął szyb-
kie i zdecydowane działania 
już w pierwszych dniach po 
wprowadzeniu restrykcji. 
Oferowana pomoc była bar-
dzo szeroka. Skierowano ją 
przede wszystkim do placó-
wek medycznych w całym 
regionie oraz mikro, małych 
i średnich przedsiębiorców. 

Już w pierwszym tygo-
dniu po wybuchu pandemii 
w województwie ruszył Dol-
nośląski Pakiet Dla Ochro-
ny Zdrowia finansowany ze 
środków unijnych. Dzięki 
temu wsparciu szpitale i po-
gotowia ratunkowe w re-
gionie otrzymały niezbędny 
sprzęt medyczny, m.in. defi-
brylatory, respiratory, środki 
ochrony indywidualnej oraz 
do diagnostyki genowej 
koronawirusa. Dodatkowa 
pomoc została przekaza-
na szpitalom powiatowym 
oraz dolnośląskim domom 
pomocy społecznej. Dzięki 
współpracy samorządu wo-
jewództwa, lokalnych władz 
i dyrekcji szpitala w Bole-
sławcu wybudowano i wy-
posażono nowy modułowy 
szpital, gdzie leczono wielu 
pacjentów z COVID-19 z ca-
łego regionu. Równocześnie 
Zarząd Województwa praco-
wał nad zakresem i formą pa-
kietu dla dolnośląskich firm.

- To właśnie przedsiębior-
cy zostali zidentyfikowani 
jako grupa, która najmoc-
niej odczuje kryzys wywoła-
ny pandemią koronawirusa. 
Aby pomoc była dostosowa-
na do ich potrzeb, proces jej 
powstawania wymagał sze-
rokich konsultacji organizo-
wanych na szczeblu regio-
nalnym i międzynarodowym 
– przede wszystkim z Komisją 
Europejską o konieczności 
przesunięcia środków, które 
później miały zostać zaofe-
rowane jako wsparcie dla 
sektora biznesowego. Owo-

cem tych prac był Dolnośląski 
Pakiet Gospodarczy. War-
tość różnego rodzaju działań 
oferowanych w jego zakresie 
przekracza miliard złotych – 
mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego. 

Działania podjęte w celu 
przeciwdziałania pandemii 
koronawirusa nie wstrzyma-
ły realizacji innych, niezwykle 
ważnych zadań i projektów 
podlegających samorządowi 
województwa. Były to mię-
dzy innymi:

- modernizacja i wyposa-
żenie Pododdziału Patologii 
Ciąży w Wojewódzkim Szpi-
talu Specjalistycznym przy 
ul. Kamieńskiego,

- przebudowa Oddziału 
Intensywnej Terapii w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym im. Gromkowskie-
go we Wrocławiu,

- rozpoczęcie budowy No-
wego Szpitala Onkologicz-
nego,

- przejęcie od PKP 16 z 22 
planowanych linii kolejo-
wych, które będą rewitalizo-

wane i przywracane dla ru-
chu pasażerskiego,

- samorządowy przewoź-
nik - Koleje Dolnośląskie – 
konsekwentnie powiększa 
swój tabor o nowoczesne 
i ekologiczne pociągi,

- modernizacja dróg woje-
wódzkich i budowa obwod-
nic,

- budowa Dolnośląskiego 
Centrum Sportu w Jakuszy-
cach – inwestycja będzie go-
towa jeszcze w tym roku.

Większość wymienionych 
wyżej zadań jest realizowa-
na dzięki unijnemu wsparciu 
w ramach m.in. Regionalne-
go Programu Operacyjnego. 
Samorząd województwa od 
kilku miesięcy intensywnie 
negocjuje z Komisją Euro-
pejską w zakresie zwiększe-
nia kwoty unijnej dotacji dla 
Dolnego Śląska w obecnie 
rozpoczynającej się perspek-
tywie finansowej. Równole-
gle samorząd województwa 
prowadzi także rozmowy 
dotyczące zakwalifikowania 
jak największej części regio-
nu do dofinansowania w ra-
mach Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji.

Sesję sejmiku województwa 
i debatę dotyczącą Raportu 
o Stanie Województwa 
Dolnośląskiego 2020 prowadzi 
Przewodniczący Sejmiku, 
Andrzej Jaroch

Swoje zdanie w dyskusji nad stanem województwa wypowiedzieć 
może każdy mieszkaniec regionu, który spełni określone kryteria
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Rowerem do Czech? Czemu nie!

Dzięki Dolnośląskiej Cyklostradzie będzie 
można zorganizować rowerową podróż nie 
tylko w obszarze całego województwa, ale 
też na terenie Czech i Niemiec. Nowe ścieżki 
ułatwią również dojazdy do pracy i szkoły.

Kto z nas nie lubi wycieczek rowerowych. 
Przyjemniej jest jednak jechać specjalnie przy-
gotowaną trasą, z odpowiednią infrastrukturą 
i udogodnieniami niż ruchliwą ulicą bez pobo-
cza. Rower towarzyszy nam nie tylko podczas 
weekendowych wojaży, ale też na co dzień, 
kiedy chcemy dojechać do pracy, czy szkoły. W 
ten sposób wspieramy tak zwaną gospodarkę 
nieemisyjną i jesteśmy przyjaźni dla środowi-
ska. Tego typu projekty są wspierane przez Unię 
Europejską, która popiera wszelkie ekologiczne 
rozwiązania.

 Europa rowerowa
Wiele europejskich państw stawia na rozwój 

sieci rowerowych. Istnieje europejska sieć Eu-
roVelo, obejmująca swoim zasięgiem cały kon-
tynent. Rowerzyści mogą swobodnie poruszać 
się po swoim regionie i korzystać z tego środka 
transportu każdego dnia, wykonując codzienne 
obowiązki. Z drugiej strony mogą też swobodnie 
zaplanować kilkudniową wycieczkę z noclegami 
w ośrodkach agroturystycznych, zbudowanych 
wzdłuż obranej trasy, a w razie potrzeby napra-
wić usterkę w jednym z dostępnych serwisów 
rowerowych. Tak ma właśnie działać Cyklostra-
da, która jednocześnie ma otworzyć nam drzwi 
do turystyki rowerowej w Europie.

 
Południe województwa
 Kluczowe dla rozwoju Cyklostrady jest włą-

czenie jej w europejski system szlaków rowero-
wych. Pozwoli na to rozwój ścieżek w obszarze 
południowych krańców województwa dolnoślą-
skiego. Na pewno możemy liczyć na zaintereso-
wanie połączenia tras przez naszych sąsiadów - 
Niemców oraz Czechów. Wpłynie to pozytywnie 
na rozwój turystyki i ożywienie w regionie. Na 
rower do Czech? Czemu nie!

Kolej dużej prędkości
Choć w Polsce jeszcze takiego komfortu podróżowania nie mamy, to na świecie co rusz 

przybywa pociągów dużej prędkości. Obecnie najszybszym pociągiem na świecie jest ja-
poński N700S, który jest przedstawicielem szóstej generacji pociągów Shinkansen. Jednak 
Chiny chcą pobić ten rekord - ich pociąg ma osiągać prędkość 620 km/h.

Zdjęcie tygodnia Dworzec Szczawienko

Co to jest kolej dużych 
prędkości?

To podsystem kolejowych 
przewozów pasażerskich 
charakteryzujący się znacz-
nie większą prędkością han-
dlową pociągów niż pozosta-
łe rodzaje przewozów. Termin 
"kolej dużej prędkości" odno-
si się zwykle do całości usługi 
transportowej i związanej z 
nią infrastruktury, a nie tyl-
ko do taboru kolejowego. 
Tak więc do funkcjonowania 
kolei dużej prędkości nie-
zbędne są nie tylko pociągi 
dużej prędkości, ale przede 
wszystkim specjalne linie 
kolejowe, również dworce 
kolejowe. Kryterium uznania 
kolei za kolej dużej prędkości 
jest prędkość handlowa po-
ciągów. Jest ona różna w róż-
nych krajach. Przykładowo 
według Międzynarodowego 
Związku Kolei jest to kolej 
osiągająca prędkość powyżej 
250 kilometrów na godzinę.

Historia szybkich kolei
Pierwsza kolej dużej pręd-

kości, w umownym tego sło-
wa znaczeniu, powstała w Ja-
ponii. Linię kolejową Tōkaidō 
Shinkansen otwarto w 1964 
roku. Warto zaznaczyć, że 
prędkości normalnych po-
ciągów nie przekraczały 
wówczas 160 kilometrów na 
godzinę. Pociągi klasy Shin-
kansen serii 0, zbudowane 
przez firmę Kawasaki Heavy 
Industries, osiągały prędkości 
rzędu 210 km/h i obsługiwa-

ły trasy Tokio – Nagoja – Kio-
to – Osaka. Z kolei w Europie 
w 1967 roku powstał pociąg 
dużej prędkości Le Capitole 
jeżdżący z prędkością 200 
km/h między Paryżem i Tu-
luzą. Natomiast we Włoszech 
w 1976 roku wystartował 
pociąg Pendolino, także jeż-
dżący z prędkością 200 km/h. 
W Europie szybki pociąg 
TGV wyruszył na trasę Paryż 
– Lyon w 1981 roku, jadąc z 
prędkością 260 km/h. Fran-
cuzi w kolejnych latach stop-
niowo podwyższali prędkość 
aż do osiągnięcia obecnej 
prędkości TGV wynoszącej 
320 km/h.

Najszybsze, czyli które?
Do naszybszych pocią-

gów świata możemy zali-
czyć około 10 pojazdów, 
które wyprodukowano na 
różnych kontynentach. W 
chwili obecnej koleje du-
żych prędkości funkcjonują 
w wielu krajach Europy i Azji, 
istnieje też wiele projektów 
budowy nowych linii kolei 
dużych prędkości. ICE 3, lub 
Intercity-Express 3, to rodzi-
na pociągów jeżdżąca na te-
renie Niemiec. Maksymalna 
prędkość tego pociągu to 
368 kilometrów na godzi-
nę. ETR 400 to linia włoskich 
superszybkich pociągów, 
których projekt rozpoczął się 
w 2008 roku, a zaledwie pięć 
lat później maszyny trafiły do 
pierwszej produkcji, co było 
swego czasu rekordowym 

wynikiem. Na włoskie tory 
wjechały z kolei w 2015 roku. 
ETR 400 osiągnął maksymal-
ną prędkość 393 kilometrów 
na godzinę. AVE Class 103 to 
część hiszpańskiego taboru 
kolejowego, którego projekt 
został oparty na niemieckim 
ICE 3. Pociąg może przewo-

zić do 404 pasażerów, a jego 
maksymalna prędkość to 403 
kilometry na godzinę. Japo-
nia – tu obecnie najszybszym 
pociągiem jest zbudowany 
przez Kawasaki Heavy In-
dustries model E955, który 
pokonuje trasę Tōhoku Shin-
kansen – Tokio z prędkością 
maksymalną wynoszącą 405 
kilometrów na godzinę. War-
to również wspomnieć, że 
japońskie linie kolejowe sły-
ną z ogromnej dokładności 
– maksymalne opóźnienia w 
skali roku wynoszą zaledwie 
36 sekund. Fuxing to rodzina 
chińskich pociągów wysokich 
prędkości, które zadebiuto-
wały na torach w 2015 roku. 
To aktualnie jeden z najszyb-
szych pociągów na świecie 
o standardowej, operacyjnej 
prędkości 350 kilometrów na 
godzinę. Maksymalna pręd-
kość osiągnięta przez pociąg 
Fuxing to 420 kilometrów na 
godzinę. Transrapid Shang-
hai Maglev to pierwsza na 
świecie komercyjna linia ko-
lei magnetycznej, którą uru-
chomiono w 2004 roku. Sam 
pociąg został wykonany w 
Niemczech, a jego maksymal-
na prędkość w codziennym 

użytkowaniu może wynieść 
nawet ponad 430 kilome-
trów na godzinę. Technologia 
kolei magnetycznej oznacza, 
iż pociąg porusza się bez do-
tykania torów, unosząc się 
dzięki polu magnetycznemu.

Pociąg w przyszłość…
W tym roku Chiny zapre-

zentowały prototyp nowego 
magnetycznego pociągu. 
Jest to Maglev HTS, ma dłu-
gość 21 metrów i rozpędza 
się do 620 kilometrów na go-
dzinę. Pojazd będzie w stanie 
wyruszyć w pierwsze trasy z 
pasażerami już nawet za trzy 
lata.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
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tvn24.pl
forsal.pl

gazetaprawna.pl
auto-swiat.pl

www.newsweek.pl
businessinsider.com.pl



Promocja 5
www.30minut.pl

Piątek, 11 czerwca 2021
Od 19 lat razem z Wami...

REKLAMA R0259/21



6 Rozmowa /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 11 czerwca 2021

REKLAMA R0260/21

Studio Espresso gościło w Boguszowie-Gorcach pod górą Dzikowiec

z pełniącym obowiązki Burmistrza Boguszowa-Gorc rozmawiał Paweł Szpur

z Krzysztofem Kumorkiem

Oglądnij pełen wywiad

Zacznę od pytania wprost. 
Co się udało, a co jeszcze trze-
ba zrobić w Boguszowie-Gor-
cach?

W wielu samorządach był to 
ciężki okres z uwagi na obostrze-
nia pandemiczne i na walkę z 
pandemią, którą gmina prze-
prowadzała wedle swoich możli-
wości - myślę odpowiednio. De-
zynfekcja przestrzeni publicznej, 
czy organizowanie transportu 
do miejsc szczepień dla naszych 
mieszkańców. Pandemia spo-
wodowała, że kolejne terminy 
wyborów musiały być przesuwa-
ne, aż do dnia najbliższego - 13 
czerwca. Najważniejsze to było 
wykorzystać środki rządowe: 
Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
Fundusz Rozwoju Dróg, Progra-
my "Maluch Plus" czy "Senior 
Plus". Dzięki złożonym wnioskom 
udało się pozyskać dla naszej 
gminy od czerwca do dnia dzi-
siejszego ponad 11 milionów 
złotych na rozwój naszej gminy.

Odnoszę wrażenie, że te kil-
ka miesięcy pracy dało lepsze 
efekty, niż niejedna kadencja 
burmistrza tej miejscowości.

To oczywiście wykorzystanie 
możliwości, ale cieszę się i nie 

ukrywam, że wnioski, które zło-
żyłem spotkały się z aprobatą i 
przyniosły gminie korzyści.

Zapytam o strategię. Posta-
nowiliście Państwo wprowa-
dzić w gminie Strategię Roz-
woju Boguszowa-Gorc. Po co 
jest ta strategia?

Strategia Rozwoju Gminy jest 
dokumentem niezwykle istot-
nym. Szczególnie w obecnym 
czasie na lata 2021-2030, przede 
wszystkim ze względu na moż-
liwości pozyskiwania finanso-
wania. Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji, Fundusz Odbu-
dowy wymagają dokumentów 
strategicznych, które muszą być 
spójne ze strategiami regional-
nymi, z terytorialnymi planami 
Sprawiedliwej Transformacji. W 
dodatku poprzednia strategia 
obejmowała lata 2014-2020, stąd 
niezwykle istotne jest podjęcie 
tego trudu przygotowania właś-
ciwego, odpowiedniego doku-
mentu Strategii Rozwoju Gminy.

Oprócz Strategii, obecny 
Budżet Obywatelski. Jaką cie-
szył się popularnością wśród 
mieszkańców?

Całkiem sporą popularnością. 
Najwięcej w dzielnicy Boguszów-

-Gorce, gdzie łącznie pięć pro-
jektów walczy o głosy mieszkań-
ców. Walczyło, ponieważ do 28 
maja zakończyliśmy odbieranie 
głosów mieszkańców, na projekt, 
według nich, który powinien w 

danej dzielnicy zostać zrealizo-
wany. Budżet Obywatelski na ten 
rok obejmuje sto sześćdziesiąt 
tysięcy złotych. Wiele inicjatyw 
sportowych, zagospodarowanie 
miejskiej przestrzeni rekreacyj-
nej, działania prozdrowotne czy 
dotyczące bezpieczeństwa zo-
stanie zrealizowanych. Najważ-
niejsze, że to te zadania, które 
mieszkańcy wybiorą i uznają za 
najistotniejsze.

Gmina Boguszów-Gorce 
otrzymała statuetkę Gmina 
Pro-Familia. Co to za plebiscyt 
i wyróżnienie?

Ministerstwo Rodziny i Polity-
ki Społecznej chciało podkreślić 
rolę samorządów, które mocno 
prowadzą działania prorodzinne 
w swoim bieżącym funkcjono-
waniu, w swoich strategiach i 
inwestycjach. Stąd plebiscyt Sa-
morząd Pro-Familia 2021. Gmina 
Boguszów-Gorce złożyła swój 
akces do tego konkursu. Konku-
rowała z 236 gminami z całego 
kraju. W kategorii "miasta do 20 
tysięcy mieszkańców" otrzyma-
ła to miano Gmina Pro-Familia 
2021. Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej chciało w ten 
sposób podkreślić działania gmi-
ny - głównie te wymierzone w 
inwestycje na tworzenie nowych 
miejsc w żłobkach, przedszko-
lach, oraz ofertę darmową, jaką 
mamy podczas tych zajęć, jak i 
istotność naszych działań proro-
dzinnych w dokumentach strate-
gicznych.

Ale nie zostawiacie również 
seniorów. Jeśli się nie mylę, 
uzyskaliście środki na utwo-
rzenie Klubu Seniora?

Dokładnie tak. Otrzymaliśmy 
200 tysięcy złotych po złożonym 

wniosku w ramach programu 
"Senior Plus" na lata 2021- 2025. 
Jest to odpowiedź na potrzeby. 
Jako gmina powinniśmy tworzyć 
jak najwięcej miejsc do wspiera-
nia aktywności naszych miesz-
kańców. Szczególnie dla naszej 
starszej społeczności. Dlatego 
złożyliśmy wniosek i udało nam 
się pozyskać dofinansowanie na 
utworzenie Klubu Seniora, który 
powstanie przy ulicy Krakow-
skiej. Otrzymana kwota to 200 
tysięcy złotych, pozwoli ona na 
gruntowny remont. Powstanie 
sala spotkań, aneks gastrono-
miczny, gdzie dwunastu senio-
rów w tygodniu w trybie 20 
godzinnym pod opieką wykwa-
lifikowanej kadry będzie mogło 
rozwijać swoje pasje. Po rozmo-
wach z naszymi seniorami wiem, 
że mają ogromną fantazję i mnó-
stwo pomysłów, brakuje miejsc, 
gdzie mogą je realizować. Mam 
nadzieję, że ten Klub będzie za-
lążkiem, miejscem, gdzie chociaż 
część z nich będzie mogła je rea-
lizować.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu 

Krzysztof Kumorek opowiada 
o współpracy Boguszowa-Gorc 
z Politechniką Wrocławską, jak 
również o fakcie budowy dwor-
ca kolejowego pod Dzikowcem. 
Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad.



Wydarzenia 7
www.30minut.pl

Piątek, 11 czerwca 2021
Od 19 lat razem z Wami...

REKLAMA R0261/21

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kiedy na nią patrzę, czesze 
swoje siwe, długie do ramion 
włosy. Jest nadal w nocnej ko-
szuli i nie mogę wyobrazić so-
bie lepszych okoliczności, w 
których nazwanie w ten spo-
sób tego, w co jest ubrana, 
mogłoby zyskać więcej sensu 
i mocy. Nocna koszula po-
chodzi z czasów jej odległej, 
dawno zapomnianej mło-
dości. Pełno ich było w prze-
pastnych dębowych szafach 
z wykrochmaloną bielizną, w 
których wieszało się ususzone 
drobinki lata, aby rozprawiły 
się z wszelkiej maści żyjątka-
mi szukającymi schronienia 
przed zimą. Stoi na balkonie 
swojej szczawieńskiej kamie-
niczki i czesze włosy, cała w 
porannym słońcu. Jest tyle 
dostojności w tym niespiesz-
nym majestacie jej gestów, 
tyle piękna, że mrużę oczy, 
aby upewnić się, czy ona na-
prawdę jest. A jest. Po usu-
nięciu śladów nocy z włosów 
zbiera ich nadmiar ze szczot-
ki, patrzy jeszcze chwilę na 
ulicę pełną już swoich spraw, 
a potem wraca do mieszka-
nia znikając za welonem fi-
ran próbujących dramatycz-
nie wydostać się na wolność 
przez otwarte na oścież drzwi 
balkonu. Czasem nasz wzrok 
się spotyka i patrzy wtedy 
zdziwiona, jakby zła o tego 
intruza we mnie, który naraz 
wdarł się na balkon i niepro-
szony przerywa niespiesz-
ność jej dnia. Uśmiecham 
się wtedy do niej w całej ła-
godności wszystkich swoich 
„dlaczego”, choć policzki pło-
ną mi wstydem nastoletniej 
uczennicy przyłapanej na 
ściąganiu na egzaminie. Jej 
oczy łagodnieją, ale twarz nie 
traci nic ze swojej surowości. 
Pokornie spuszczam wtedy 
głowę, mimo wszystko licząc, 
że pewnego poranka odwza-
jemni mój uśmiech. Ślady nas. 
Przenikające się cząsteczki tej 
samej materii, atomy umar-
łych dawno gwiazd. Bezmiar 
utkanych pieczołowicie życio-
rysów, którymi niepodzielnie 
włada przepotężny czas. Dzi-
siaj ona na balkonie swojego 
gasnącego dnia, jutro ty i ja.

sekund Dużą prędkością przez Wałbrzych 
– temat z okładki 

Jak podaje portal invest-
map.pl oferty poznaliśmy 
pod koniec marca. Do prze-
targu zgłosiło się sześć firm, 
które zaproponowały kwo-
ty od 18,548 mln zł brutto 
do 41,973 mln zł brutto. Za-
kładany przez CPK budżet 
przeznaczony na to przed-
sięwzięcie wynosił 7,010 
mln zł brutto. Ostatecznie 
jednak zamawiający posta-
nowił dopłacić i w piątek, 4 
czerwca rozstrzygnął postę-
powanie. Wygrała firma BBF 
Sp. z o.o. z Poznania, która 
złożyła najtańszą ofertę w 
wysokości 18,548 mln zł 
brutto. Całość zamówienia 
ma zostać zrealizowane w 
przeciągu 584 dni.
Projekt przewiduje budowę 

dwóch nowych linii – nr 267, 
łączącej linię kolejową nr 274 
(szlak Żarów – Jaworzyna Śląska) 
ze stacją Świdnica Miasto oraz nr 
268, pomiędzy stacjami Świdni-
ca Miasto i Lubawka oraz dalej 
do granicy z Czechami (w okoli-
cy miejscowości Královec). 

Efektem końcowym wyko-
nanego projektu powinno być 
zwolnienie przepustowości linii 
kolejowych nr 274 (poza odcin-

kiem Wrocław Świebodzki – Ża-
rów) i 276 na rzecz pasażerskie-
go ruchu regionalnego i ruchu 
towarowego w związku z prze-
niesieniem na nowe linie nr 267 
i 268 części ruchu dalekobieżne-
go wykorzystującego istniejące 
linie. 

Ponadto inwestycja ta ma się 
przyczynić do ograniczania wy-
kluczenia komunikacyjnego w 
transporcie kolejowym i popra-
wy powiązań o zasięgu regional-
nym, w tym dojazdów z Lubawki 
i terenu powiatu kamiennogór-
skiego do Wałbrzycha i Wroc-
ławia, z wykorzystaniem linii 
dużych prędkości, również na 

potrzeby szybkich połączeń wo-
jewódzkich.

Infrastruktura nowych linii 
przebiegających przez Dolny 
Śląsk ma zostać przystosowana 
do prędkości wynoszącej 250 
km/h. Rozpoczęcie robót bu-
dowlanych na Dolnym Śląsku 
planowane jest do końca 2023 
roku, a ich zakończenie prze-
widziano na rok 2027. Obecnie 
trwa inwentaryzacja przyrodni-
cza i inne prace przygotowaw-
cze do rozpoczęcia tej inwestycji.

Red.
Fot. PAS

Źródło: invstmap.pl

Region
Pomoc pszczelarzom
Z dniem 28 maja 2021 r. roz-
poczyna się nabór wniosków 
o przyznanie pomocy dla 
pszczelarzy będących podmio-
tami prowadzącymi działal-
ność nadzorowaną w zakresie 
utrzymywania pszczół wpi-
sanych do rejestru, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. Wnioski 
o udzielenie pomocy należy 
składać na formularzu opra-
cowanym i udostępnionym 
przez Agencję na jej stronie 
internetowej do Kierownika BP 
ARiMR, właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania 
lub siedzibę pszczelarza, w ter-
minie od dnia: 28.05.2021 r. do 
dnia 30.06.2021 r.

Szczawno-Zdrój
Ukradł wózek
Młodociany ukradł wózek 
dziecięcy z jednego ze skle-
pów przy ulicy Szczawień-
skiej w Szczawnie-Zdroju. Po 
krótkim pościgu został jednak 
ujęty przez świadków, a chwi-
lę później zatrzymany przez 
zaalarmowanych o zdarzeniu 
policjantów prewencji wał-
brzyskiej komendy. W trakcie 
wykonywanych czynności 
z zatrzymanym 21-latkiem, 
funkcjonariusze znaleźli przy 
nim również narkotyki. Do 
zdarzenia doszło 7 czerwca 
około godziny 15:00 w jednym 
z obiektów handlowych w 
Szczawnie-Zdroju.
Źródło: walbrzych.policja.gov.
pl

Boguszów-Gorce
Trzech antymuszkieterów
W ostatnich dniach policjanci 
zatrzymali trzech mężczyzn, 
którzy odpowiedzą przed są-
dem za zniszczenie mienia. Je-
den z podejrzanych uszkodził 
drzwi wejściowe do budynku, 
drugi szybę wystawową skle-
pu, a trzeci karoserię samo-
chodu osobowego. Policjanci 
w toku wykonanych czynno-
ści procesowych udowodnili 
ostatniemu z wymienionych 
podejrzanych, że znęcał się 
fizycznie i psychicznie nad 
swoją partnerką. Wszyscy po-
dejrzani staną przed sądem. Za 
popełnione przestępstwa gro-
zi im kara pozbawienia wolno-
ści do lat 5.
Źródło: walbrzych.policja.gov.
pl



Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Prędkość - Słownik Języ-
ka Polskiego w bardzo ubogi 
sposób definiuje ten leksem. 
Otóż prędkość to... bycie 
prędkim. Ale również jest to 
wektorowa wielkość fizyczna 
charakteryzująca ruch ciała; 
też: stosunek drogi do cza-
su, w którym dane ciało tę 
drogę przebywa. Żeby bar-
dziej zagłębić się w tematykę 
prędkości należy posłużyć 
się fachową wiedzą fizyczną. 
Otóż, przypominając więk-
szości Wam katusze z lekcji 
fizyki, to wyjaśnić można, że 
prędkość – jest to wielkość 
wektorowa, którą oznacza 
się symbolem v. Prędkość 
jest równa ilorazowi wektora 
przesunięcia Δr i przyrostu 
czasu Δt, w ciągu którego 
nastąpiło przesunięcie. Pręd-
kość ciała można zatem zapi-
sać w postaci wektora pręd-
kości v(t), gdy mówimy np. 
o punkcie materialnym, lub 
jako pole wektorowe v(r,t) 
np. dla ruchu płynu, gdzie r 
- wektor położenia, t - czas. 
Mam nadzieję, że dzięki po-
wyższej informacji przypo-
mnieliście sobie to wszystko 
czego zapomnieliście z lekcji 
fizyki. Abstrahując od nauko-
wych wywodów, prędkość 
jest czymś, co zawsze po-
ciąga człowieka. Bicie rekor-
dów prędkości, budowanie 
coraz to szybszych maszyn 
jest niejako wpisane w geny 
człowieka. Dzisiejsze czasy 
pokazują, że prędkość jest 
wręcz wyznacznikiem ży-
cia. Chcemy przemieszczać 
się szybko, by zaoszczędzić 
czas. Czas, który następnie 
marnujemy, przeglądając 
chociażby internet. Dlatego 
inżynierowie nieustannie 
pracują nad coraz szybszym 
transportem, w szczególno-
ści koleją. Z obecnego wyda-
nia dowiecie się, co to są po-
ciągi dużej prędkości i to, że 
już za kilka lat będą przebie-
gać przez Wałbrzych. Z kolei 
w temacie tygodnia przeczy-
tacie o tym, jak wyglądają 
koleje dużych prędkości na 
świecie. Ciekawe ile lat Pol-
ska jest w tej materii za...? 

Redaktor Naczelny
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sekundPKP uruchamia linię po 20 latach
Perony, przejazdy, mi-

janki - przygotowane, koń-
czone jest torowisko, a po 
gotowej części nowej-starej 
trasy kursują już pociągi to-
warowe.
Najprawdopodobniej pod ko-

niec roku 2021 będzie można po 
raz pierwszy od 20 lat pojechać 
pociągiem na trasie Wrocław-
-Świdnica. - Podróżni między 
Wrocławiem a Świdnicą skorzy-
stają z 14 przystanków z nowymi 
peronami. Miejscami zatrzymań 
pociągów będą: Wrocław Woj-
szyce, Wrocław Partynice, Biela-
ny Wrocławskie, Domasław, Ko-
bierzyce, Wierzbice Wrocławskie, 
Pustków Żurawski, Rogów Sobó-
cki, Sobótka, Sobótka Zachod-

nia, Szczepanów, Marcinowice, 
Pszenno, Świdnica Przedmieście 
- informuje rzecznik prasowy 
Polskich Kolei Państwowych, 
Mirosław Siemieniec. Wartość 
inwestycji - blisko 217 mln zł, 
współfinansowana ze środków 

unijnych EFRR w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskie-
go.

PL
Fot. PKP PLK

Lotne kontrole i bilety u kierowcy
Od 1 czerwca 2021 roku 

została przywrócona zo-
stała sprzedaż biletów u 
kierowców komunikacji 
miejskiej, jak informuje 
ZDKiUM. Ponadto miejska 
jednostka odpowiadająca 
za komunikację w Wałbrzy-
chu i regionie informuje, że 
aktualnie podejmowane są 
intensywne działania w za-
kresie kontroli biletowej!
Rewizorzy wnikliwie spraw-

dzają dokumenty przewozu, tj.: 

bilety przeznaczone do kaso-
wania, ważność aplikacji mobil-
nych, ważność e-kart. Kontroli 
podlegają także wszelkie doku-
menty uprawniające do prze-
jazdów ulgowych i bezpłatnych. 
Bilety jednorazowe przeznaczo-
ne do kasowania można nabyć 
w stałych punktach dystrybucji 
lub we wszystkich autobusach 
u kierowców, z uwzględnieniem 
zasady sprzedaży za odliczoną 
kwotę, zatem nie będą podlega-
ły reklamacji wszelkie sprawy od-

noszące się do braku możliwości 
zakupu biletu. 

Jednocześnie pragniemy do-
dać, że kontroler biletowy nie 
prowadzi sprzedaży biletów. - 
podaje ZDKiUM. Wykaz wszyst-
kich punktów sprzedaży biletów 
dostępny jest na stronie: www.
zdkium.walbrzych.pl (KOMUNI-
KACJA MIEJSKA-SPRZEDAŻ BILE-
TÓW)

PL/PAS

Wałbrzych
Zuchwała złodziejka
37-letnia wałbrzyszanka trafi-
ła w poprzedni piątek po po-
łudniu w ręce dzielnicowych 
pierwszego komisariatu. Ko-
bieta w jednym z wałbrzy-
skich marketów dokonała 
kradzieży wkrętarki, butów 
oraz słuchawek. Podczas 
czynności funkcjonariusze 
ustalili, że to nie był pierwszy 
tego typu czyn zatrzymanej i 
w toku zebranego materiału 
dowodowego udowodnili jej 
popełnienie dwa dni wcześ-
niej takiego samego prze-
stępstwa w tej samej placów-
ce handlowej. Okazało się, że 
mieszkanka naszego miasta 
była również poszukiwana.
Źródło: walbrzych.policja.
gov.pl

Stary Jaworów
Gigantyczny labirynt
Przypominamy, że rok temu 
była ogólnodostępna atrakcja 
– labirynt kukurydzy pod Mi-
likowicami. Wówczas cieszyła 
się ona dużą popularnością 
wśród mieszkańców regionu. 
W tym roku na polu między 
Starym Jaworowem a Tomko-
wą powstanie gigantyczny la-
birynt utworzony z kukurydzy. 
Będzie miał on powierzchnię 
około trzech hektarów. Postać 
docelową kukurydziany labi-
rynt powinien osiągnąć za kil-
ka miesięcy. Labirynt zasiany 
został pod koniec kwietnia na 
polu należącym do gospodar-
stwa Majątek Ziemski Stary 
Jaworów.

Świdnica
Nowy Klub
Przypominamy, że nowy Klub 
Seniora powstał w mieszczą-
cym się przy ulicy Malino-
wej budynku dawnej pizze-
rii. Warto wspomnieć, że do 
przebudowanego obiektu 
przeniosła się również filia 
Miejskiej Biblioteki. Stwo-
rzenie wielopokoleniowego 
centrum kulturalnego na Kra-
szowicach wyniosło w sumie 
ponad 1 milion 100 tysięcy 
złotych. Będzie ono czynne 
od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8.00 do 16.00. 
W zajęciach uczestniczyć 
będą osoby, które ukończyły 
60 lat, są nieaktywne zawodo-
wo i mieszkają w Świdnicy.
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Imię:  Damian
Nazwisko:  Chajewski  
Data urodzenia: 21 sierpnia 1992 roku
Pseudonim sportowy: Chajek
Klub: Górnik Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Myślę, że moim największym sukce-
sem jest parę występów w II lidze, 
w której liznąłem lepszej piłki. Mam 
za sobą również kilka awansów. Z 
Polonią-Stalą Świdnica oraz Olimpią 
Kowary do III ligi, a w trwającym wciąż sezonie klasy A – awans do „okrę-
gówki”. W obecnych rozgrywkach zdobyłem 54 gole w barwach Górnika. 
Jaka liga by to nie była, cieszę się, że udało się tyle zdobyć bramek, bo to 
niemal 1/3 tegorocznego dorobku biało-niebieskich. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Zawsze podobał mi się David Beckham. Już jako dziecko starałem się na 
nim wzorować, między innymi naśladowałem jego sposób wykonywania 
rzutów wolnych. 
Dlaczego piłka nożna?
Mój bliższy kontakt z futbolem rozpoczął się w 3 klasie szkoły podstawowej. 
Już wtedy wyróżniałem się na tle rówieśników, dlatego kolega zabrał mnie 
na trening Górnika. Potem na zajęcia odwoził mnie mój tato, który wraz z 
mamą pilnował, abym nie opuszczał treningów. Oboje zresztą zawsze bar-
dzo mnie wspierali i kibicowali mi w mojej przygodzie z piłką nożną. 
Jaki cel chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Chciałbym zajść jak najwyżej z Górnikiem. Marzy mi się co najmniej III liga, 
bo później myślę, że mógłbym być już nieco za stary na kolejne awanse. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Subiektywna historia
mistrzostw Europy - EURO 92
Moje drugie EURO - w 1992 
roku w Szwecji oglądałem już 
jako wytrawny kibic. Byłem 
też po wydarzeniu do dzisiaj 
dla mnie wręcz mistycznym, 
czyli po mundialu we Wło-
szech dwa lata wcześniej. Moi 
pierwsi idole apogeum swoich 
karier zaczynali mieć powoli za 
sobą (Rijkaard, Gullit), a kilku 
innych nowych ulubieńców do 
Skandynawii w ogóle nie poje-
chało - chodzi mi tu głównie o 
Roberto Baggio czy Salvatore 
Schillaciego, ponieważ Włosi 
przegrali eliminacje z ZSRR. 
Drużyna radziecka wywalczyła 
awans ale na turniej pojecha-
ła reprezentacja Wspólnoty 
Niepodległych Państw (ten 
twór zastąpił ZSRR na wszyst-
kich imprezach sportowych 
w 1992 roku). Na szwedzkie 
mistrzostwa bardzo wpłynęły 
burzliwe przemiany politycz-
ne w Europie przełomu lat 80-
tych i 90-tych. Poza występem 
wspomnianej WNP z turnieju 
została wyrzucona Jugosławia 
z racji sankcji, jakie zostały na 
nią nałożone na skutek działań 
wojennych. Do dziś tę decyzję 
uważa się za mocno kontro-
wersyjną. Nie jest też prawdą 
to, co się powszechnie powta-
rza, że piłkarze Danii, która 
zastąpiła Jugosławię i niespo-
dziewanie wygrała cały turniej, 
zostali ściągnięci z wakacji. O 
możliwości wykluczenia dru-
żyny bałkańskiej mówiło się 
już od pewnego czasu i Duń-
czycy byli w pogotowiu, cze-
kając na ostateczną decyzję, 
która zapadła na dziesięć dni 
przed imprezą. Największym 
rozczarowaniem była Francja 
(nie wyszła z grupy) - drużyna 
dla mnie o tyle anonimowa, 
gdyż nie grała dwa lata wcześ-
niej we Włoszech i nie mogłem 
jej poznać. Choć dużą część sa-
mych zawodników, z Jean Pier-
re Papin na czele, znałem oczy-
wiście z Olimpique Marsylia. 
Dzisiaj EURO ‚92 stanowi dla 
mnie symboliczną granicę, kie-
dy skończyło się to, co nazywa-
my futbolem romantycznym. 
Były to ostatnie tak kameralne 
mistrzostwa Europy (ostatnie z 
udziałem ośmiu drużyn), zor-
ganizowane dobrze, ale bez 
rozmachu, na dość skromnych 
stadionach. Następny wielki 
piłkarski turniej to mundial w 
USA zrobiony w typowo ame-
rykańskim, „komercyjnym” 
stylu, a kolejne EURO - Anglia 
‚96 to zupełnie nowa era, jeśli 
chodzi o rywalizację na Starym 
Kontynencie.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Ubiegłotygodniową wygraną u siebie z Włókniarzem Głuszyca piłkarze Górnika postawi-
li kropkę nad „i” przypieczętowując tym samym awans do klasy okręgowej. Przygotowana 
przez fanów biało-niebieskich feta była iście królewska, ale swoją tegoroczną postawą nie-
pokonani podopieczni trenera Marcina Domagały udowodnili, iż w pełni zasłużyli na brawa 
i słowa uznania. 

Górnicy już na luzie

Przed zaplanowaną na minio-
ny czwartek XXIII kolejką „Se-
rie A” wałbrzyszanie wiedzieli, 
iż do awansu wystarczy im 1 
punkt zdobyty w konfrontacji 
z Włókniarzem Głuszyca. Być 
może świadomość nieuniknio-
nego nieco ich zdeprymowała, 
gdyż przez niemal godzinę nasi 
nie potrafili znaleźć sposobu na 
ambitnie broniącego się rywa-
la. Worek z bramkami w końcu 
rozwiązał Michał Bartkowiak, 
po którym w krótkim czasie na 
listę strzelców wpisali się: Ma-
teusz Sobiesierski oraz Damian 
Chajewski. Pewne zwycięstwo 
Górników w doliczonym czasie 
potyczki ustalił „Chajek”, który z 
meczu na mecz powiększa swój 
imponujący dorobek bramkowy. 

Po ostatnim gwizdku sędzie-
go rozpoczęło się świętowanie 

jakże zasłużonego awansu do 
„okręgówki”. Był szampan oraz 
wspólna zabawa z kibicami, 
którzy błyskawicznie pozbawili 
wałbrzyszan przygotowanych 
specjalnie na tę okoliczność pa-
miątkowych koszulek. 

Dziesiątka na Podgórzu
W obecności licznie zgroma-

dzonych kibiców zespół trenera 
Domagały przystąpił do nie-
dzielnego spotkania na wyjeź-
dzie z Podgórzem Wałbrzych. 
Pojedynek rozpoczął się od 
15-minutowego opóźnienia, 
gdyż brakowało jednego z sę-
dziów. Po konsultacji z obiema 
drużynami na linii bocznej z 
chorągiewką stanął nawet będą-
cy „w cywilu” Grzegorz Micha-
lak, zawodnik Górnika, jednak w 
tym właśnie momencie na sta-
dion przybył nieobecny wcześ-

niej arbiter. Sam mecz miał jed-
nostronny przebieg, co należy 
tłumaczyć różnicą miejsc w ta-
beli obu ekip, a przed wszystkim 
10-osobowym składem Podgó-
rza. Mimo to odważnie walczą-
cy podopieczni trenera Pawła 
Majewskiego mieli swoje 5 mi-
nut, gdy na otwierające wynik 
potyczki trafienie Chajewskiego 
w przeciągu 180 sekund odpo-
wiedział Damian Sysiak. To było 

jednak wszystko w wykonaniu 
beniaminka klasy A, który osta-
tecznie musiał się pogodzić z 
porażką 1:10. 

W najbliższej kolejce Mateusz 
Sobiesierski i spółka ponownie 
wystąpią przed własną publicz-
nością. Jutro o godzinie 17 lider 
klasyfikacji podejmie Zielonych 
Mrowiny. A już za tydzień doj-
dzie do tak oczekiwanego przez 
kibiców derbowego spotkania. 
W niedzielę 20 czerwca Zagłę-
bie zmierzy się z Górnikiem, o 
czym zapewne przypomnimy w 
kolejnym wydaniu naszego ty-
godnika.     

Bartłomiej Nowak

Wałbrzyscy bokserzy podbili Pragę 
Komplet zwycięstw wywalczyli przedstawiciele Imperium Boxing Wałbrzych podczas turnieju „Heroes Gate” w Pradze. W jakiej 

formie są podopieczni trenerów Krzysztofa Sadłonia oraz Mariusza Burzyńskiego, o tym będziemy się mogli osobiście przekonać 
już za dwa tygodnie, kiedy to w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozegranie zostanie Międzynarodowy Turniej Imperium Boxing. 

Do stolicy Czech trener Sad-
łoń zabrał czwórkę swych 
pięściarzy. Mowa o siostrach 
Kindze i Andżelice Mięgoć, 
Jakubie Krzpiecie oraz Da-
widzie Obstarczyku. Cała 
czwórka nie miała sobie rów-
nych w międzynarodowej 
rywalizacji, ale o ile sukcesy 
doświadczonych bliźnia-
czek oraz reprezentanta kra-
ju – Kuby Krzpieta nie były 
niespodzianką, o tyle miłą 

niespodziankę sprawił roz-
poczynający dopiero swą 
przygodę z boksem – Obstar-
czyk. - To był fajny turniej, w 
którym rozegrano 40 walk, w 
tym 2 zawodowe, a także po-
jedynki w każdej grupie wie-
kowej i poziomowej. Co cie-
kawe, do Pragi wyjechaliśmy 
o 5 rano, a pierwsza walka z 
udziałem wałbrzyszan odby-
ła się dopiero o godzinie 19. 
Nie miało to jednak większe-

go wpływu na postawę moich 
zawodników, którzy zanoto-
wali komplet czterech wygra-
nych - poinformował trener 
Sadłoń. 

Wspominając szkoleniowca 
Imperium Boxing warto do-
dać, iż w środę Sadłoń wraz z 
Krzpietem udali się na 3 dni 
do Kielc, które gości uczest-
ników Forum Boksu Olim-
pijskiego. Stamtąd nasz uta-
lentowany młody pięściarz 
wyjedzie na mecz do Danii, 
a pan Krzysztof powróci do 
Wałbrzycha. Przed nami bo-
wiem Międzynarodowy Tur-
niej Imperium Boxing, który 
odbędzie się z okazji przy-
padającego na 10 czerwca – 
Ogólnopolskiego Dnia Boksu 
Olimpijskiego. Jak przyznał 
Sadłoń, w zaplanowanej na 
26 czerwca imprezie weźmie 
udział wielu zawodników, w 
tym również pięściarze zza 

południowej granicy. Po-
czątek w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów o godzinie 12, co 
podkreślamy, gdyż ciekawie 
zapowiadające się pojedynki 
w końcu będą mogli obejrzeć 
kibice. I to bezpośrednio z 
trybun HWM, a nie ekranów 
komputerów, jak to miało 
miejsce w ostatnich miesią-
cach.

Czerwcowy turniej to zale-
dwie namiastka tego, co nas 
czeka późną jesienią. Jak się 
bowiem dowiedzieliśmy, w 
dniach 8 – 14 listopada od-
będą się Mistrzostwa Polski, 
których gospodarzem będzie 
Wałbrzych. Areną mistrzow-
skich zmagań będzie hala 
Aqua-Zdroju, a stojący za or-
ganizacją imprezy Krzysztof 
Sadłoń zapowiada wizytę 
wielu bokserskich sław.  

Bartłomiej Nowak 



INFORMATOR WAŁBRZYSKICH 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

informator, który trzymacie w rękach to efekt współ-
pracy wałbrzyskich szkół technicznych i branżowych: 
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół 
Politechnicznych „Energetyk”. Powstał w ramach inicja-
tywy „Zawodowy strzał w 10!”, wychodząc tym samym 
naprzeciw Waszym potrzebom.
Dzisiaj stoicie przed ważnymi i trudnymi pytaniami: którą 
szkołę wybrać? Jaka ścieżka zawodowa będzie dla mnie 
właściwa? Co chcę w przyszłości robić? Rozumiemy, że 
przed Wami czas trudnych wyborów, pełen niepewności 
i rozterek, a możliwości wyboru są aż trzy: liceum ogól-
nokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.
Zgadzamy się z tym, że jest wiele zawodów, których 
ścieżka edukacyjna  musi prowadzić przez liceum i studia 
wyższe. Jednak absolwent tzw. ogólniaka, który nie ma 
jeszcze pomysłu na swoją przyszłość, nie jest przygoto-

wany do wejścia na rynek pracy i nie posiada kwalifikacji 
zawodowych, musi podjąć dalszą naukę, co powoduje, 
że pracę zawodową podejmie dopiero za 9-10 lat.
Inaczej sytuacja wygląda, kiedy wybierzemy kształcenie 
zawodowe na poziomie technikum lub branżowej szkoły 
I stopnia. W tym przypadku uczeń po ukończeniu szkoły 
posiada wyuczony zawód potwierdzony egzaminem za-
wodowym, ma już doświadczenie zawodowe (praktyki u 
lokalnych pracodawców, dodatkowe staże), jest więc go-
towy do wejścia na rynek pracy. Może w związku z tym, 
po 3-5 latach, podjąć pracę zawodową i samodzielnie 
opłacać dalszą edukację.
Uczniowie technikum zazwyczaj podchodzą do egza-
minu maturalnego, co otwiera im drogę do podjęcia 
studiów wyższych. Co więcej, zdany egzamin zawodo-
wy zwalnia uczniów technikum z obowiązku zdawania 

przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
więc uzyskanie matury może okazać się łatwiejsze niż  
w liceum ogólnokształcącym.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma również moż-
liwość dalszego rozwoju - w branżowej szkole II stopnia. 
Nauka tutaj trwa 2 lata, kończy się egzaminem techni-
ka w kontynuowanym zawodzie. Absolwent zdobywa 
wykształcenie średnie i zawsze ma możliwość zdawania 
egzaminu maturalnego, a w konsekwencji podjęcia stu-
diów wyższych.
Wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe są nowoczes-
ne, doskonale wyposażone i kształcą dla potrzeb lokal-
nego rynku pracy, na którym obecnie brakuje fachow-
ców we wszystkich branżach gospodarki. Warto więc 
zastanowić się i rozważyć - może właśnie ten wybór.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!



1 2 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5  www.zsee.walbrzych.pl  tel. 74 842 60 08

Mecenas: Patronat:











1 7 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29   www.zs7.walbrzych.pl  tel. 74 842 36 18

Mecenas: Patronat:



18 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a  www.zs5.walbrzych.pl  tel. 74 846 74 74

Mecenas: Patronat:
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Pojechaliśmy pożegnać
kadrę przed EURO
Wycieczka do Poznania z róż-
nych względów miała kilka 
ważnych składowych. Wstyd 
powiedzieć, ale dla młodszego 
syna był to debiut w pociągu, 
tramwaju i na dużym stadio-
nie. O dziwo kłócił się ze mną, 
że to był jego drugi mecz w 
życiu. Zapytałem o ten pierw-
szy? Zaskoczył mnie. Pomagał 
mi przy transmisji meczu Gór-
nik Wałbrzych – Zagłębie Wał-
brzych w rundzie jesiennej… 
ale wróćmy do tematu.
Udało nam się dojechać na 
miejsce dość szybko. Miejsce 
na stadionie zajęliśmy tuż po 
otwarciu bram. To dało nam 
prawie 2 godziny spokojnej ob-
serwacji tego, co na stadionie 
się działo. No cóż. Zacznę od 
samego stadionu. Widok z try-
buny bardzo dobry. Atmosfera 
również na wysokim poziomie. 
Stewardzi – bardzo pomocni! 
Siedzieliśmy na tzw Ptasiej 
Trybunie. Teraz już wiem skąd 
wzięła się nazwa. Tyle ptasiego 
gówna w jednym miejscu, daw-
no nie widziałem. 
Dorzucę do tego brudne ściany, 
barierki. Generalnie konstruk-
cja obiektu z epoki PRL. Mówią, 
że wyremontowany i nowo-
czesny, bo zrobiony na EURO. 
Może gdzieś to można zauwa-
żyć. Wszyscy stwierdziliśmy 
jednak, że Stadion Narodowy w 
Warszawie jest zdecydowanie 
ładniejszy.
To teraz o meczu. Cholera świet-
nie tu pasuje zdanie: tyle pta-
siego gówna w jednym miejscu, 
dawno nie widziałem. Obraz z 
TV, nie pokazuje wszystkiego. 
Wiedzą to ci, którzy choć raz 
byli na meczu. Obrona grała 
słabo. Zero komunikacji. Wolne 
przesuwanie. Podania rzadko 
przemyślane. Szczęsny… zagrał 
nieco lepiej. Był skoncentrowa-
ny, a to w ostatnim czasie no-
wość. Świerczok, Dawidowicz, 
Frankowski, Płacheta, momen-
tami Kozłowski mieli w oczach 
strach, niepewność. 
Akcja Lewego, po której pad-
ła bramka w TV wyglądała tak 
sobie. Na żywo, było widać mo-
ment zrywu, balans ciała, pa-
nowanie nad piłką z mojej per-
spektywy wyglądało genialnie. 
O niebo lepiej niż przed tele-
wizorem. Bramka Świderskiego 
piękna. Ma chłop możliwości. 
Brakowało Milika. Oby nie trze-
ba było za nim płakać, bo jed-
nak wyglądało to mizernie. 
Pocieszam się tym, że Sousa 
nie chciał odkrywać wszystkich 
kart, a nasi zawodnicy wykonu-
ją jego polecenia od A do Z. Ina-
czej to może być dramat.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Herbapol zwyciężył na Dąbrowskiego
Zespół Herbapolu przyjeżdżał na Arenę Dąbrowskiego w roli faworyta. Gospodarze w ostatnich spotkaniach grali efek-

townie, ale niestety brakowało im skuteczności. W walce o utrzymanie, punktów jednak potrzebują jak na lekarstwo.

Za pierwsze 45 minut 
gry pochwalić można prze-
de wszystkim podopiecz-
nych trenera Leszka Dere-
weckiego. Czarni bardzo 
dobrze grali bez piłki. For-
macje trzymały dystans, 
co znacznie utrudniało 
rozegranie przeciwnikowi. 
Zabrakło jednak tego cze-
goś, co mogłoby dać jed-
nej bądź drugiej drużynie 
odrobinę satysfakcji. 

Po przerwie do 60 mi-
nuty niewiele się zmieniło. 
Dość powiedzieć, że w oko-
licach 55 minuty spotkania 
mieliśmy pierwszy celny 

strzał na bramkę. Uderze-
nie Stolarza zatrzymał jed-
nak Bartłomiej Rudnicki. 
Chwalony za dobrą grę na 
przedpolu bramkarz w 58 
minucie popełnia brze-
mienny w skutki błąd i 
Czarni tracą bramkę, chwi-
lę po tym jak marnują wy-
borną sytuację do zdobycia 
gola.

Strata bramki zmieni-
ła nieco organizację gry 
gospodarzy w ofensywie, 
którzy śmielej zaatakowa-
li. Szybko stworzyli sobie 
dogodną sytuację, ale pił-
ka jak zaczarowana mijała 

bramkę. Upór opłacił się w 
68 minucie gry. Gola wy-
równującego po dośrod-
kowaniu z rzutu rożnego 
zdobył Damian Sęk. Czarni 
uwierzyli, że mogą pójść za 
ciosem. W kolejnych minu-
tach gości ratuje poprzecz-
ka.

Herbapol potrafi jednak 
spiąć się w trudnych chwi-
lach. Genialnie wykonany 
rzut wolny sprawia, że na 
czystej pozycji w polu kar-
nym znajduje się Dawid 
Białecki. Napastnik gości 
nie marnuje takich sytua-
cji. Jest 2:1 dla Herbapolu. 

Po kolejnych 60 sekun-
dach Bartłomiej Rudnicki 
ponownie wyciąga piłkę 
z siatki. Tym razem dwój-
kowa akcja Białecki – Sto-
larz i ten drugi nie daje 
szans bramkarzowi Czar-
nych. Gospodarze mieli 
jeszcze szansę na zmianę 
wyniku, ale ponownie za-
wiodła skuteczność i kom-
plet punktów jedzie do 
Stanowic.

Czarni Wałbrzych – Her-
bapol Stanowice 1:3 (0:0)

JZ

- Mecz z Orłem Witoszów 
trwał 13 minut. Goście przy-
jechali w bardzo zdekom-
pletowanym składzie, co 
uniemożliwiło im dalsze kon-
tynuowanie gry. Dziękujemy 
kibicom za liczne przybycie i 
bardzo przepraszamy za zaist-
niałą sytuację – piszą na swo-
im profilu społecznościowym 
przedstawiciele zespołu z 
Głuszycy.

Za przyjazd na mecz i pod-
jęcie rękawicy, drużynie Orła 
należą się wielkie brawa. Bez 

względu na motywację, za-
wsze lepiej przegrać mecz na 
boisku niż przy zielonym sto-
liku. Gratulujemy postawy i 
życzymy powodzenia w przy-
szłości.

Włókniarz Głuszyca – Orzeł 
Witoszów 3:0 WO

*Mecz przerwany przy 
stanie 0:0 w 13 minucie ze 
względu na zdekompletowa-
nie składu w drużynie gości.

JZ
Zdjęcia użyczone

Gospodynie zagrały ambit-
nie. Konsekwentnie realizo-
wały nakreślony przez trenera 
plan taktyczny, co przełoży-
ło się na stwarzane sytuacje 

pod bramką rywalek. Zagłębie 
przynajmniej trzykrotnie mo-
gło cieszyć ze zdobycia gola. 
Niestety piłka w siatce zatrze-
potała tylko raz. Sił na taką 

grę, podopiecznym trenera 
Łukasza Wojciechowskiego 
starczyło wyłącznie na godzi-
nę rywalizacji. Później przy-
jezdne coraz częściej przej-
mowały inicjatywę. W końcu 
udało im się doprowadzić do 
wyrównania.

- W pierwszej połowie gra-
liśmy bardzo dobrze. Zespół 
często atakował i przynaj-
mniej trzy razy mogliśmy zdo-
być gola. Szkoda, że udało się 
tylko raz. Szkoda, bo po prze-
rwie zaczęło nam brakować sił 
i tempo gry spadło. Orlik groź-
nie zaatakował i w którymś 
momencie obrona pękła. To 

był jednak bardzo dobry mecz, 
szczególnie w pierwszej poło-
wie. Dzisiaj z remisu powinni-
śmy się cieszyć, bo to jednak 
zawsze punkt. Z drugiej stro-
ny mogliśmy wygrać, dlatego 
lekki niedosyt został. Brawa 
jednak dla dziewczyn, które 
jeszcze niedawno przegrywa-
ły z Orlikiem i to bardzo wyso-
ko. Dzisiaj mogliśmy, a nawet 
powinniśmy wygrać – mówił 
po meczu trener Zagłębia, Łu-
kasz Wojciechowski.

Zagłębie Wałbrzych – Orlik 
Jelenia Góra 1:1 (1:0)

JZ

13 minut gry Włókniarza

Niezadowolenie z punktu

To był chyba najkrótszy mecz w historii klubu z Głuszycy. Spotkanie z Orłem Witoszów zakończyło się po zaledwie 13 mi-
nutach rywalizacji. Dlaczego? Goście przyjechali w ośmioosobowym składzie i niestety po wspomnianych już wcześniej 13 
minutach, zostało ich tylko 6-ciu. To za mało by można było grać dalej i zgodnie z regulaminem, sędzia zakończył spotkanie.

Na początku swojej drogi z piłką nożną, żeńska sekcja Zagłębia Wałbrzych przegrywała swoje spotkania bardzo wysoko. 
Sięgając pamięcią do pierwszych spotkań towarzyskich z Orlikiem Jelenia Góra, wałbrzyszanki były niemiłosiernie bite. Nie-
dzielni kibice szydzili z zespołu. Czas pokazał jednak, że spokojna praca na treningach, doprowadziła do sytuacji, w której 
piłkarki Zagłębia są niezadowolone z tylko jednego punktu.
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Przewaga wałbrzyszan nie 
podlegała dyskusji. Szybko 
zdobyta bramka ułatwiła go-
spodarzom grę, którzy przed 
przerwą pokonali bramkarza 
gości raz jeszcze w 35 minu-
cie meczu. Po zmianie stron 
wałbrzyszanie szybko trafili 
po raz trzeci i wciąż szukali 
swoich szans na kolejne gole. 
W grze nie było jednak widać 
polotu. Brakowało błysku. Mo-
mentami gra Górnika Nowe 
Miasto wyglądała tak, jakby 
zespół chciał wygrać mecz z 

jak najmniejszym nakładem 
sił. Podobnego zdania był tre-
ner zespołu.

- Nie jestem zadowolony z 
gry zespołu. Moi zawodnicy 
zagrali ten mecz na stojąco. 
Może kilku zawodników stara-
ło się, ale generalnie zagrali-
śmy ten mecz na stojąco. Za-
graliśmy. Wygraliśmy, ale nie 
jestem zadowolony. Nie waż-
ne czy gramy z Dziećmoro-
wicami czy Górnikiem, mamy 
grać z pełnym zaangażowa-

niem. Mamy grać swoje. Patrzę 
na tę drużynę przyszłościowo 
i oczekuję, że zawsze będzie 

grać swoje – mówił po meczu 
trener Wojciech Błażyński.

Górnik Nowe Miasto – Su-
dety Dziećmorowice 6:1 (2:0)

JZ

Sobota 12 czerwca będzie 
poświęcona na część elimina-
cyjną turnieju. Na starcie sta-
nie aż 30 par, które rozpoczną 
rywalizację o prawo gry w nie-

dzielę w części finalnej zawo-
dów. Najlepsze cztery z nich 
uzyskają kwalifikacje do cyklu 
turniejów, w których wyłonio-
ny zostanie Mistrz Kraju.

Będziemy tu świadkami 
bardzo zaciętej rywaliza-
cji. Jednym z faworytów Mi-
strzostw Dolnego Śląska są 

znane w Wałbrzychu siostry 
Rzeczyckie. Popularne Siski, 
swoje pierwsze mecze zagrają 
już w sobotę. Początek zma-

gań zaplanowano na godzinę 
10:00. 

JZ

Sudety rozbite

Święto siatkówki plażowej w Wałbrzychu

Podopieczni trenera Wojciecha Błażyńskiego mierzyli 
się z nieprzewidywalną ekipą Sudetów Dziećmorowice. Po 
wygranej w Szczawnie-Zdroju bezapelacyjnym faworytem 
meczu był jednak Górnik Nowe Miasto. Potwierdziło się to 
na boisku.

Po zakończeniu sezonu halowego przyszedł czas na rozgrywki plażowe. Już w najbliższy weekend na stadionie przy ulicy Kusocińskiego w Wałbrzychu 
rozegrane zostaną Młodzieżowe Mistrzostwa Dolnego Śląska w Siatkówce Plażowej Juniorek 2021, które są jednocześnie eliminacją do ogólnopolskich Mi-
strzostw Polski Juniorek w Siatkówce Plażowej.

Wałbrzyscy karatecy w formie
6 czerwca w Józefowie pod Warszawą odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Józefowa w Karate Kyokushin. W turnieju, 

który rozgrywany był w formule Full Contakt z dozwolonymi wszystkimi technikami z pełną siłą, udział wzięło ponad 340 
zawodników z całego kraju. W turnieju wystartowało również 14 zawodników Uczniowskiego Klubu Karate Shinkyokushinkai 
OBI z Wałbrzycha. Po bardzo dobrych startach nasi karatecy przywieźli spod Warszawy 8 medali.

Na najwyższym stopniu 
podium po raz kolejny sta-
nęły Lena Kukulska (kat. 
8-9 lat +30 kg) oraz Mar-
tyna Kozdrowiecka (kat. 
10-11 lat + 40kg). Wspa-
niałym wyczynem może 
pochwalić się debiutująca 
w zawodach Milena Witoń 
(kat. 10-11 lat + 40kg), 
która w swoim pierwszym 

turnieju w życiu zajmuje 2 
miejsce. 

Ze srebrnym krążkiem 
do domu wróciła również 
Julia Obuchowska (kat. 
14-15 lat +60kg) oraz Do-
minik Obuchowski (kat. 
od 16 do nieskończonych 
18 lat – 70 kg). Wałbrzy-
ski klub może być również 
zadowolony z pierwszego 

w historii drużyny star-
tu zawodnika w kategorii 
seniora. Reprezentujący 
barwy UKK Waldemar Ko-
zdrowiecki, zakończył ry-
walizację na drugim stop-
niu podium. 

Brązowe medale zdo-
byli Kacper Waszak (kat. 
10-11 lat -35 kg) oraz Szy-
mon Pomjan (kat. od 16 do 

nieskończonych 18 lat -65 
kg). Na wyróżnienie rów-
nież zasługują 10-letnia 
Laura Kuźniarz i 18-letni 
Paweł Nowak, którzy po-
mimo dobrej postawy nie 
dotarli do strefy medalo-
wej.

Był to ostatni start za-
wodników UKKS OBI w 
bieżącym sezonie. Sezo-
nie, w którym wałbrzysza-
nie wywalczyli 5 złotych 
medali, 9 srebrnych oraz 
16 brązowych. Był to też 
ostatni sezon dla Domini-
ka Obuchowskiego i Pawła 
Nowak w kategoriach mło-
dzieżowych. Obaj panowie 
w kolejnym wystartują już 
jako seniorzy. Zespół do 
rywalizacji przygotowy-
wał  Sensei Tomasz Obu-
chowski oraz Sempai Ag-
nieszka Obuchowska.

JZ
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Od 19 lat razem z Wami...

sekund Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Środowisko naturalne 
nie przejmuje się naszymi 
podziałami, administracyj-
nymi granicami. Na grani-
cy Wielkopolski i Kujaw, na 
skutek działalności odkry-
wek należących do grupy 
ZEPAK, wysychają jeziora. 
Ponieważ rzecz dzieje się 
w ramach jednego pań-
stwa, informacja ta nie ma 
zasięgu międzynarodowe-
go. Sami sobie degraduje-
my środowisko i sami (w 
granicach Polski) musimy 
podejmować decyzję o 
jego ratowaniu.

Od ponad stu lat w Turo-
wie działa odkrywka, w tej 
chwili wpływa na środowi-
sko naturalne Polski (rzecz 
jasna), Czech i Niemiec. O 
tym, że będą problemy z 
osuszaniem gruntu, wia-
domo już od lat siedem-
dziesiątych i osiemdzie-
siątych. O tym, ze będzie 
to miało międzynarodowy 
wydźwięk, wiadomo rów-
nie długo.

Tymczasem prezydent 
Duda wyraża zdumienie, 
MSZ umywa ręce, KPRM 
przerzuca ten „gorący 
kartofel” do MKiŚ, które 
opracowuje stanowisko – i 
wszyscy się dziwią, rozkła-
dają ręce i nie mogą wyjść 
z osłupienia.

Nie przeszkadza to 
wypuszczać do mediów 
„newsów”, że udało się 
osiągnąć porozumienie 
z premierem Czech, a o 
czym ów premier nic nie 
wie. Czas płynie, decyzja 
inna niż zamykanie kopalni 
będzie oznaczała – zawsze 
– ogromne obciążenie dla 
budżetu i przesuwanie w 
czasie ponoszenia kosz-
tów likwidacji, która i tak 
będzie musiała nastąpić. 

Można nagrodzić ulubionego policjanta. Legalnie
„Policjant, który mi po-

mógł”, czyli konkurs orga-
nizowany przez Biuro Pre-
wencji Komendy Głównej 
Policji. Tam zgłosić można 
zasłużonego, ulubionego 
funkcjonariusza. 
"Celem konkursu jest w 

szczególności promocja po-

staw i umiejętności policjantów 
osobiście zaangażowanych w 
pomoc osobom krzywdzonym" 
- czytamy na stronie interneto-
wej Komendy Głównej, na któ-
rej znajdą Państwo regulamin 
i formularz zgłoszenia https://
policja.pl/pol/policjant-ktory-
-mi-pomo/498,Ogolnopolski-

-konkurs-quotPolicjant-ktory-
-mi-pomoglquot.html. Termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa 27 
czerwca 2021 r.

PL
Fot. KGP

Więcej autobusów do Andrzejówki
Ilość połączeń autobuso-

wych linii 12 do schroniska 
nie tylko zwiększy się, ale 
też zostanie dopasowana 
do rozkładu jazdy pocią-
gów. 
Poinformował o tym Zarząd 

Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu, pisząc da-
lej:

"Dodatkowe kursy są ściśle 
zsynchronizowane z rozkładem 
jazdy pociągów przyjeżdża-
jących i odjeżdżających z i do 
Wrocławia, z Dworca Wałbrzych 
Centrum. Dodatkowe kursy au-

tobusu linii nr 12, zaznaczone 
są w tabeli czerwoną czcionką." 
Rozkład nie jest jeszcze w formie 
ostatecznej, będzie na bieżąco 

korygowany wraz ze zmianami 
kolejowego.

PL
Fot. ZDKiUM

Zbiórka na pomnik 
Do wszystkich miłoś-

ników motorsportu i ta-
lentu nieodżałowanego 
Ayrtona Senny, Wielkimi 
krokami zbliża się odsło-
nięcie pomnika Ayrtona 
Senny na terenie Muzeum 
Motorsportu, przy ulicy 
nazwanej jego imieniem w 
Wałbrzychu. Ten wyjątko-
wy kierowca, który zginął 
w tragicznym wypadku na 
torze Imola 1 maja 1994 
r., był nie tylko fantastycz-
nym sportowcem, ale też 
człowiekiem o wielkim 
sercu, który większość za-
robionych na torach For-
muły 1 pieniędzy przeka-
zał na cele dobroczynne, 
a zwłaszcza na edukację 
dzieci z biednych rodzin w 
Ameryce Płd. 

Inicjatywa powstania pomni-
ka Ayrtona Senny, która wyszła 

od twórcy Muzeum, słynnego 
niegdyś kierowcy rajdowego i 
wyścigowego Jerzego Mazu-
ra, wymaga jednak wsparcia 
finansowego, żeby ten odlany 
z brązu, naturalnej wielkości 
pomnik mógł zostać uroczyście 
odsłonięty na początku wrześ-
nia tego roku. Żeby uatrakcyjnić 
zbiórkę organizatorzy propo-
nują wszystkim ofiarodawcom, 
którzy wpłacą jako cegiełkę 
co najmniej 100 zł, wyjątkową 
pamiątkę. Będzie to serigrafia 
rysunku ołówkiem, autorstwa 
znanego wszystkim miłośnikom 
klasycznej motoryzacji, utalen-
towanego grafika i fotografa Ja-
kuba Żołędowskiego. Rysunek 
formatu A4 przestawia Ayrtona 
Sennę za kierownicą McLarena 
MP 4/6 w trakcie wyścigu Grand 
Prix Monaco 1991. Organiza-
torzy proszą o dokonywanie 
wpłat poprzez zbiórkę: https://

zbieram.pl/pomnik-senny-w-
-walbrzychu

Ofiarodawcy, którzy wpła-
cą kwoty 100zł i powyżej 100 
zł proszeni są o wysłanie da-
nych adresowych do wysyłki na 
adres: muzeum@jmmazur.org  
wraz z podaniem daty i wyso-
kości wpłaconej kwoty. Zbiórka 
potrwa do 15 lipca 2021 r.

Red.  

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich opie-
kunów w pary. Nie gwarantujemy peł-
nego sukcesu, wszak miłość jest ślepa, 
ale zawsze to dobry początek. 

Dorosły kawaler o niepoprawnym po-
litycznie imieniu Murzyn. Choć według 
językoznawców słowo to jest jak neutral-
ne. Ale wracając do naszego, „kieszon-
kowych” rozmiarów, kawalera. Niejedno 
widział, niejedno wie, zarówno o polityce, 
jak i języku polskim chętnie podyskutuje 
przy kawie, na kanapie. Te kilkanaście lat 
w psim świecie zobowiązuje. W stosunku 
do innych przedstawicieli gatunku jest 

uprzejmy. Poszukuje Panią/Pana z zami-
łowaniem do czytania książek, dobrego 
gotowania, czy oglądania seriali, najchęt-
niej na parterze, bo nogi już nie te. Gdy był 
młody można było mówić: „lubi się tulić”. 
Teraz takiemu dorosłemu panu może nie 
wypada... Ale... lubi się tulić :)

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwlekać, 
ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko dla 
zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-Pod-
górze, tel. 74 84-24-223

PL
Foto: Schronisko

Świebodzice
Będzie referendum
31 maja Komisarz Wyborczy 
wyznaczył nowy termin prze-
prowadzenia referendum. 
Odbędzie się ono 20 czerwca 
2021 roku. Przypomnijmy, 1 
marca radni Rady Miejskiej w 
Świebodzicach przyjęli uchwa-
łę dotyczącą przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwo-
łania Pawła Ozgi ze stanowiska 
z powodu nieudzielenia abso-
lutorium za rok 2019. Za pro-
pozycją zgłoszoną przez grupę 
radnych ) zagłosowało 12 sa-
morządowców, przy 7 głosach 
przeciwnych. Wobec podjętej 
uchwały Komisarz Wyborczy w 
Wałbrzychu zarządził przepro-
wadzenie referendum gminne-
go w dniu 30 maja 2021 roku. 
Termin ten uległ jednak zmia-
nie. 

Jedlina-Zdrój
Aktywni razem
Dzieci uczęszczające do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego i 
Niepublicznego Przedszkola w 
Jedlinie-Zdroju zostały objęte 
programem profilaktycznym 
„Aktywni Razem.” - Poprzez 
dzieci chcemy również dotrzeć 
do ich opiekunów i wesprzeć 
rodziny zmagające się ze skut-
kami wielomiesięcznej izola-
cji spowodowanej pandemią 
- czytamy na stronie jedliń-
skiego samorządu. Projekt zo-
stał sfinansowany ze środków 
własnych gminy Jedlina-Zdrój 
w ramach gminnego progra-
mu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii. 
Bierze w nim udział 450 dzieci.

Głuszyca
Piknik charytatywny
„Pomoc dla Anity” - pod ta-
kim hasłem odbędzie się 12 
czerwca 2021 roku o godzinie 
14:00 Piknik Charytatywny z 
koncertami. Impreza odbędzie 
się na boisku sportowym przy 
ul. Dolnej. Na scenie pojawią 
się takie zespoły jak Paranoja, 
Between, Liko Max Band, Jan 
Trebunia Tutka, The Craic i Chór 
Seniorów Renoma. Impreza 
organizowana jest w ramach 
zbiórki publicznej 2021/1156/
KS. Pozyskane ze zbiórki fun-
dusze przekazane zostaną na 
leczenie i rehabilitację Anity. 
Organizatorzy serdecznie za-
praszają.
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Co ćwierka w sieci...

dolnośląska Policja

Czarni Wałbrzych

WałbrzychMojeMiasto @DPolicja

@CzarniWalbrzych

@WalbrzychMM

9:17 AM · 5 cze 2021

5:44 PM · 3 cze 2021

1:28 PM · 9 cze 2021

3 osoby związane z kradzieżami wpadły w ręce wałbrzyskich policjantów. Pierw-
szy z mężczyzn odpowie za kradzież części samochodowych, a drugi – recydywi-
sta - sporej ilości paneli podłogowych. Kobieta postanowiła zabrać z mieszkania 
nie swoją biżuterię.

Pokazali charakter! Remisujemy dziś w Dziećmorowicach z Sudetami 2:2,mimo że 
całą 2. połowę graliśmy w 10!W osłabieniu udało się nam objąć prowadzenie 2:1 
po 2 golach M. Adamczyka(na zdjęciu),ale gospodarze zdołali wyrównać i zespoły 
podzieliły się punktami! Brawa za walkę!

W najbliższy piątek w II Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu będzie możli-
wość zaszczepienia osób w wieku 15-18 lat bez konieczności wcześniejszej reje-
stracji. Zapraszamy od godziny 13.00

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

4:25 PM · 9 cze 2021

Fundusze UE to jeden z filarów rozwoju @Dolny_Slask. Od miesięcy negocju-
jemy wysokość budżetu unijnego dla naszego regionu na lata 2021-2027. Jed-
nym z wielu elementów toczących się negocjacji jest stanowisko Zarządu Woje-
wództwa, które 1 czerwca br. przesłaliśmy do @MFIPR_GOV_PL .

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:41 AM · 31 maj 2021

W naszym muzealnym sklepie mnóstwo nowości. Jeśli są wśród Was miłośnicy 
Akademii Pana Kleksa, mamy dla Was coś, co przeniesie Was z powrotem do baś-
niowej krainy dzieciństwa! Zapraszamy na zakupy!
Do zobaczenia w @WalbrzychMM i @MuzeumWalbrzych!

Chełmiec Wałbrzych
@KPSChelmiec

9:07 PM · 5 cze 2021

Hej @WalbrzychMM mamy pierwszy medal na MDŚ w siatkówce plażowej W ka-
tegorii juniorów młodszych Bartek Nackowski i Kuba Kilian na turnieju w Jelczu-
-Laskowicach sięgnęli po srebro Medal za drugie miejsce Brawo młodzież! 

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

9:48 AM · 2 cze 2021

Z okazji 35-lecia klubu i 800-lecia miasta przygotowaliśmy takie oto koszulki, w 
których rozpoczniemy sezon 2021/22. Z przodu herb i logo upamiętniające obie 
te daty, a na plecach nazwiska wszystkich prezesów, którzy odpowiedzialni byli za 
rozwój @MksZdroj  Jak Wam się podoba?

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

11:46 AM · 9 cze 2021

@WalbrzyskaSSE  nie zwalnia tempa Dzięki wsparciu otrzymanemu od #WSSE, ko-
lejna, polska firma z sektora #MŚP - #TESSA zainwestuje w rozbudowę zakładu w 
#BystrzycaKłodzka blisko 17 mln zł i zwiększy zatrudnienie #ZnaczySukces #Stre-
faDlaTwojegoBiznesu #PolskaStrefaInwestycji
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Od 19 lat razem z Wami...

UWAGA
Rekrutacja do Placówek Oświatowych „CLEVER” 

Co oferujemy?

Zarezerwuj miejsce dla Twojego dziecka już dziś:
sekretariat@szkolaclever.pl
tel. 691 448 181 

1. W przedszkolu:
- język angielski – 2 razy w tygodniu,
- język niemiecki – 2 razy w tygodniu,
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia z logorytmiki,
- zajęcia eksperymentalne „Kreatywne Rączki”,
- zajęcia sensoryczne,
- szachy,
- tańce,
- gimnastykę z elementami korekcji
- ”Poranki muzyczne” – zajęcia z muzykami z 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Clever w 
Wałbrzychu

2. W szkole podstawowej:
- język angielski i niemiecki w rozszerzonym za-
kresie już od pierwszej klasy,
- w klasach IV-VIII rozszerzony program z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych,
- szachy,
- zajęcia taneczne,
- lekcje pływania,
- gimnastykę z elementami korekcji,
- koła zainteresowań.

3. W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
     I Stopnia:
- kształcenie ogólne,
- naukę gry na instrumencie,
- język angielski i niemiecki w rozszerzonym za-
kresie już od pierwszej klasy,
- szachy,
- zajęcia taneczne,
- lekcje pływania,
- gimnastykę z elementami korekcji,
- koła zainteresowań.

Zapewniamy:
- małe, bezpieczne zespoły,
- indywidualne podejście do każdego,
- profesjonalną, przyjazną kadrę,
- pracę metodami wspierającymi dziecko i budującymi jego wiarę w siebie,
- opiekę psychologa i logopedy!
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Nadchodzi. Przygotujmy 
nerwy, litość, wyrozumiałość, 
energię zewnętrzną w postaci 
napojów energetycznych, bo 
niedożywiony, streszczony do 
3-4 m-cy sezon na wydarzenia 
wjedzie w nas z taką prędkoś-
cią, że zedrze skórę do krwi.

„Państwowi” zrobią sobie 
wakacje, ale i tak może spotkać 
nas natłok i poziom żywienia, 
w postaci bio hummusu na 
śniadanie, spadnie, z powodu 
ilości zakupionych biletów, w 
rejony serka topionego. Dzie-
lonego na dwa dni.

Kilka słów o Nocy Muzeów. 
Byłem w Muzeum Porcelany 
(reportaż na FB), a tam sukce-
sem były kameralne grupki, 
nie tłoczenie się wśród spoco-
nych, sapiących do ucha łow-
ców okazji, jak kilka lat temu 
gdy nie znaliśmy wynalazku 
„reżim sanitarny”, a słowo „na-
rodowy” nie było dodawane 
do wszystkich objawień rządo-
wych, w Starej Kopalni przyby-
ło na wydarzenia Nocy o 50% 
więcej osób niż w poprzedniej, 
offline’owej edycji, czyli padł 
rekord, ale o tym nie wolno 
mi mówić, bo przecież jaki re-
kord kiedy mamy pandemię i 
nie można się gromadzić (ok, 
nie gromadzono się, było bez-
piecznie), BWA wskoczyło do 
Nocy w ostatniej chwili, ale 
lepiej tak niż jak pozostałe po-
tencjalne miejsca, które w tym 
roku stwierdziły, że jednak mu-
zeami nie są, więc nie po pro-
stu nie.

Teatry, filharmonie i kina 
proszę Państwa otwarte na 
50%, ale proszę oszczędzić  ka-
sjerów i podzielić się na gru-
py, zgromadzeń nie tworzyć, 
bo łatwo o zamieszki,  wtedy 
o Policję, a ona to wiadomo 
jak w tych nowo siermiężnych 
czasach. W Kinie Apollo zestaw 
absolutnych, wyczekanych 
przeze mnie, hitów jak „No-
madland”, czy „Na rauszu”. Ale 
błagam ponownie, nie wszyscy 
na raz.

Za to gdzieś na rubieżach 
gra się już koncerty. Ale o tym 
mi nie wolno mówić.

Weekend w wałbrzyskim Teatrze Lalek

30 minut w kinie: „Krudowie 2: Nowa Era”

W nadchodzący weekend za-
praszamy do Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu na dwa spektakle. 
W piątek (11.06) o 18:00 – zo-
baczymy CHŁOPCÓW Z PLACU 
BRONI, natomiast w niedzielę 
(13.06) o 12:30 AKADEMIĘ PANA 
KLEKSA. 

Chłopcy z placu Broni to in-
scenizacja znanej wszystkim 
powieści Ferenca Molnára. 
Przedstawienie w reżyserii Marty 
Streker opowiada zarówno hi-
storię wyjątkowej przyjaźni kilku 

chłopców z tytułowego Placu 
Broni, jak również przedstawia 
walkę nie tylko o miejsce zabaw, 
ale o „kawałek ojczyzny”. W woj-
nie walczą dwie grupy: chłopcy 
z Placu Broni z Jonaszem Boką 
na czele oraz Czerwone Koszule, 
którym przewodzi Feri Acz. Naj-
większą odwagą i hartem ducha 
wykazuje się najmłodszy z nich, 
Ernest Nemeczek, gdy w obronie 
własnych przekonań poświęca 
to, co najcenniejsze – swoje ży-
cie.

Przedstawienie dedykowane 
jest widzom od 10 roku życia.

AKADEMIA PANA KLEKSA to 
miejsce, gdzie wszystko staje się 
możliwe. Wystarczy otworzyć 
odpowiednie furtki, by znaleźć 
się w krainach znanych bajek. 
Zamiast nudnej edukacji, pan 
Kleks proponuje lekcje latania, 
bajania, kleksografii i dość nie-
typowej geografii z globusem w 
roli piłki.

Akademia to azyl dla wszyst-
kich wykluczonych, słabeuszy 
i dziwaków, którzy nie potrafią 

odnaleźć się we własnym środo-
wisku. To miejsce, gdzie każdy 
czuje się jak u siebie: dobrze i 
bezpiecznie. To przede wszyst-
kim szkoła, gdzie są potrzeby 
dziecka i rozwój jego osobowo-
ści, a nie rygorystyczna nauka. 
Pytanie tylko, czy taka szkoła 
przetrwa… AKADEMIĘ PANA 
KLEKSA rekomendujemy dzie-
ciom w wieku 7+.

BILETY PROMOCYJNE DLA 
MIESZKAŃCÓW WAŁBRZYCHA 
10zł

Przed wejściem na widownię 
należy pokazać bileterce dowód 
szczepienia oraz potwierdzenie 
o zamieszkaniu w Wałbrzychu 
(dowód osobisty lub PIT).

BILETY 20 zł (normalny)/ 18 
zł (ulgowy dla dzieci do 12. roku 
życia)

KASA BILETOWA czynna w 
soboty i niedziele godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu/ tel: 74 
666 73 41.

KUP BILET ON-LINE bilety.tea-
trlalek.walbrzych.pl

TEATR LALKI I AKTORA W 
WAŁBRZYCHU ul. Jana Brzechwy 
16, 58-300 Wałbrzych

"Krudowie 2: Nowa Era" w 
reżyserii Chrisa Sandersa są 
kontynuacją pierwszej czę-
ści z 2013 roku. Na ten seans 
powinniśmy się zdecydować 
z kilku powodów: dla dobrej 
zabawy, dla uczczenia końca 
lockdown'u i znów... dla do-
brej zabawy z dziećmi.

Dorosłych bez poczucia 
humoru i wyobraźni może ta 
produkcja nieco rozczarować, 
jednak - w ostatecznym rozra-
chunku - "Krudowie 2" spełniają 
swe rozrywkowe zadanie i umi-
lają familijny czas (np. w piątko-
we popołudnie).

Ważne, że pociecha z kina wyj-
dzie zadowolona, a o to przecież 
chodzi w obrazach dla najmłod-
szych - by reakcje i emocje mło-
dego widza były w pełni pozy-
tywne, wywołujące uśmiech na 
twarzy, pozbawione nudy.

W skrócie opowieść wygląda 
tak:

pewnego razu sympatyczna 
i mocno zwariowana rodzina ja-
skiniowców w składzie: mama, 
tata, babcia, bobas, starsza cór-
ka (Eep) i jej chłopak (Guy), po-
stanawiają znaleźć nowy dom. 
Zupełnie przypadkiem trafiają 

do miejsca, w którym niegdyś 
wychowywał się Guy. Nowo 
odkryta przestrzeń wydaje się 
zatem idealna na założenie przy-
tulnego gniazdka, ale - niestety 
- jest już zamieszkana przez inny 
klan - Bettermanów. Gospoda-
rzy i wędrowców z pozoru różni 
wszystko. Ci pierwsi uważają się 
za lepszych, cywilizowanych, 
bardziej postępowych. W rze-
czywistości jednak są obłudnymi 
intrygantami, dbającymi tylko 
o własne dobro. Ona wpada na 

pomysł zeswatania córki z Guy-
em, on - głowa rodziny - odgry-
wa rolę prehistorycznego "ma-
cho", choć w rzeczywistości boi 
się wszystkiego, nawet banano-
wego stwora.

Krudowie na ich tle wypada-
ją "blado" - jako gorszy sort, są 
nieokrzesani i dzicy, mało nowo-
cześni, przywiązani do tradycji, 
krzykliwi. Te narastające w trak-
cie akcji dysproporcje prowadzą 
nieuchronnie do konfliktu, który 
zażegnać można tylko w jeden 

sposób: poprzez zjednoczenie 
się w obliczu katastrofy (a tako-
wa nastąpi, kiedy do akcji wkro-
czą okrutne małpy).

Więcej zdradzać Wam nie bę-
dziemy - przekonajcie się sami, 
czy warto ;)

Yabba Dabba Doo - jakby 
rzekli Flinstonowie, protoplaści 
Krudów!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: https://na-

ekranie.pl/recenzje/krudowie-2-
-nowa-era-recenzja-filmu/amp
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Krem z SPF a opalenizna
Od lat trwa edukacja pacjen-

tów prowadzona przez derma-
tologów i kosmetologów w 
kierunku stosowania kremów z 
filtrem UV jako ochrony naszej 
skóry. Specjaliści przestrzegają 
nas przed negatywnym dzia-
łaniem promieni słonecznych. 
O ich szkodliwości mówią w 
kontekście starzenia się skóry, 
utraty jędrności i elastyczności, 
a także powstawania zmian no-
wotworowych, w tym czernia-
ka, jednego z najgroźniejszych 
nowotworów. Pomimo eduka-
cji oraz wiedzy na temat szkod-
liwości słońca, nadal wiele osób 
nie stosuje kremów ochron-
nych. Dlaczego?

Często nie robią tego ze 
względu na przekonanie, że 
krem z filtrem hamuje proces 
powstawania opalenizny, a 
przecież jak jedziemy na waka-
cje to chcemy, żeby nasza skó-
ra była opalona. Nic bardziej 
mylnego! Stosowanie kremów 
z filtrem nie pozbawi nas opal-
nej skóry. Wydłuży jedynie czas 
powstawania opalenizny oraz 
uchroni przed poparzeniem 
skóry.

Jak działają kremy z filtrem 
UV?

Kremy z SPF (Sun Protection 
Factor) absorbują lub odbijają 
promienie UV. Współczynnik 
SPF np. 20 czy 50, który znajdu-
je się na produkcie sugeruje, o 
ile dłużej możemy przebywać 
na słońcu po zastosowaniu ta-
kiego preparatu. Mówi o tym, o 
ile więcej potrzeba promienio-
wania UV do tego, aby pojawił 
się rumień na skórze chronionej 
danym preparatem, w stosunku 
do skóry niechronionej.

Musimy wiedzieć jednak o 
tym, że żadne filtry nawet SPF 
50+ nie dadzą 100% ochrony 
naszej skórze, pomimo dekla-
racji i zapewnień producentów 
tj.„100% ochrony”, „całkowita 
ochrona”, „całodzienna ochro-
na”. Kosmetyki przeciwsłonecz-
ne powinniśmy nakładać kilka 
razy w ciągu dnia. Pamiętajmy, 
że zbyt rzadko lub nieprawid-
łowo nałożony kosmetyk nie 
będzie stanowił prawidłowej 
ochrony przed słońcem.  

Czeko, czeko, czekolada!
Jak uzyskać idealną opaleniznę?

Powracamy do tematu 
opalenizny, jako że sprzy-
jają ku temu warunki po-
godowe. Zamiast naraża-
nia się na skutki uboczne 
promieniowania UV typu 
przebarwienia, plamy 
zmarszczki czy poparze-
nia słoneczne, proponu-
jemy wybrać bardziej bez-
pieczną alternatywę dla 
złocistej skóry: bronzery, 
brązujące balsamy do 
ciała czy metodę airbrush 
tanning.

Dzięki zaawansowanej 
technologii kosmetycznej, 
dziś nie musisz obawiać się 
już  „efektu pomarańczy” czy 
nieestetycznych smug pozo-
stawionych po zaaplikowaniu 
np.samooopalacza. Preparaty 
nadające cerze odpowiedni 
koloryt zostały tak opracowa-
ne, by przyciemniać ją stopnio-
wo, a dodatkowo - nawilżać.

Nadal przy wyborze odpo-
wiedniego produktu istotna 

jest nasza karnacja. Nie zawsze 
będzie nam bowiem pasował 
ciemny odcień czekolady.

U osób bladych dobrze po-
winnny się sprawdzić balsamy 
lub zmywalne w kąpieli bron-
zery (do twarzy: w sztyfcie, w 
kremie, w pudrze, np. Revolu-
tion, Max Factor, Meybelline, 
Hean). Z ich pomocą ujedno-
licimy kolor, ukryjemy niedo-
skonałości.

Warto też pomyśleć o me-
todzie airbrush (z ang. natry-
skiwacz). Jak wygląda zabieg? 
Wchodzimy do namiotu, a 
kosmetyczka rozpyla na nas 
samoopalacz, którego przez 
12 godzin nie można zmywać 
(chodzi o to, by opalenizna się 
utrwaliła).

Uwaga! Jeśli wybieramy się 
na imprezę lub występujemy 
w roli panny młodej, koniecz-
nie nie odkładajmy wizyty w 
gabinecie na ostatnią chwilę. 
Opalaniu natryskowemu najle-
piej jest się poddać około 2 - 3 
dni przed uroczystością bądź 

wielkim wyjściem (wcześniej 
wykonując peeling i depila-
cję). W ten sposób unikniemy 
zafarbowania białego stroju! 
Pamiętajmy też, że zabieg trze-
ba powtarzać. Kiedy „barwnik” 
się wypłukuje, na  naszym cie-
le mogą pojawić się nierówne 
plamy.

Wiadomość dla alergików: 
nie martwcie się uczuleniami i 
podrażnieniami. Preparaty sto-
sowane do airbrush tanning 
pozbawione są alkoholu i pa-
rabenów.

I ostatnia wskazówka. La-
tem ciężki podkład zamieńmy 
na krem BB lub CC (np. Clini-
que, Collistar, Gosh, L’ Oreal 
Paris, Theo Marvee, Oriflame, 
Eveline). Używajmy też kosme-
tyków z błyszczącymi drobin-
kami (olejki na ciało, cienie do 
powiek), dzięki czemu uzyska-
my zawsze swieży i promienny 
look.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

KAROLINA TOMZA 

Gorący okres przede 
mną – Krajowe Mistrzostwa 
International Dance Orga-
nization i 40. Dni Szczaw-
na-Zdroju, wydarzenia, w 
których aktywnie i prężnie 
działam. Sama się sobie dzi-
wię, kiedy na to wszystko 
znajduję czas, starając się 
jednocześnie nie zaniedbać 
rodziny. Wszelkie aktywności 
zawsze mocno mnie anga-
żowały i napędzały do ko-
lejnych. I choć będąc mamą 
zwolniłam tempo, to takie 
weekendy jak ten zbliżający 
uwielbiam. Gwar, śmiech, 
szybką kawę, zadowolenie 
mieszkańców i gości. W tym 
całym ferworze muszę też 
trzymać energię na finał, 
bowiem w niedzielę o godz. 
17:30 przechodzę metamor-
fozę i z Karoliny biegającej 
po Szczawnie-Zdroju stanę 
się na chwilę KRÓLEWNĄ 
ANNĄ – tytułową bohater-
ką spektaklu, której autorką 
jest dyrektor szczawieńskiej 
biblioteki. Mam nadzieję, że 
nie jest to jej pierwszy sce-
nariusz ;) a mój debiut prze-
rodzi się w dłuższą przygo-
dę, bo… spodobało mi się! 
Ostatnie przedstawienie w 
jakim brałam udział to „Jaś i 
Małgosia” w podstawówce, 
więc po latach wracam na 
dechy i to nie byle jakie, bo 
w ubóstwianej przeze mnie 
zabytkowej Hali Spacerowej. 
A do tego w wyśmienitym 
towarzystwie – ojcem kró-
lewny jest sam król, w które-
go postać wciela się nie kto 
inny jak burmistrz Szczawna-
-Zdroju, a moją teatralną 
mamą jest skarbnik miasta. 
O względy królewny zabiega 
dwóch żartobliwych, choć 
nieoczywistych śmiałków, 
których zadaniem jest ujarz-
mić smoka. Musicie to zoba-
czyć! Wesoły klimat podczas 
prób udziela się nam wszyst-
kim, zarazimy nim wszyst-
kich widzów ;)

Zapraszam Was oczywi-
ście nie tylko na spektakl, ale 
i na wszystkie wydarzenia w 
Parku Zdrojowym. Wspólnej 
kawy w Bohemie też nie od-
mówię.

Po szczegóły zapraszam 
Was na moje soszjale!
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Od 19 lat razem z Wami...

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 11.06.2021 punktualnie o godz.12:45
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0267/21

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników do 
opieki osób starszych w Polsce i w Niem-
czech. Kontakt 602 784 629 , e-mail: sere-
ne27@wp.pl

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. Również 
osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. 
734 108 163

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZA-
BUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

Remonty łazienek, układanie glazury, in-
stalacje gazowe, centralnego ogrzewania i 
wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZA-
FY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDY-
WIDUALNE -TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD i innych, 
również w domu klienta. Naprawa FOTO-

GRAFICZNYCH 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. TRANSPORT KAS PAN-
CERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, 
domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Ar-
mii Krajowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

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

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

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I 
GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 
102

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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

REKLAMA R0268/21
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