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Wałbrzyska Strefa „INVEST-PARK”
z najlepszym wynikiem od 7 lat!

Blisko 3000 nowych miejsc pracy oraz ponad 3,5 mld złotych nakładów inwesty-
cyjnych – oto wyniki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 
po pierwszym półroczu 2021 roku. To najlepsze wskaźniki spółki od 2014 roku.  

czytaj więcej strona 5

Zarób do

7000 zł

Wyjedź do Niemiec do pracy
jako opiekun seniora

na rękę na miesiąc

PREMIUJEMY 
WYSOKO!

Wałbrzych
Plac Magistracki 3

 518 733 727
www.sentium.pl
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z Joanną Pośnik
założycielką akcji charytatywnej
„Biegniemy z Ewą po życie”
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kalendarium

LIPIEC

9
PIĄTEK

Imieniny:
Sary, Małgorzaty

Dzień Frytek

LIPIEC

13
WTOREK

Imieniny:
Sylwii, Weroniki, Zenona

Dzień Chodzenia
Do Pracy Inną Drogą

 Imieniny:
Filipa, Almy, Amelii

Dzień Nikoli Tesli

LIPIEC

14
ŚRODA

LIPIEC

15
CZWARTEK

,,Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie 
wiesz, co ci się trafi”.

Winston Groom, Forrest Gump

LIPIEC

10
SOBOTA

Imieniny:
Marcela, Kamila, Angeliny, Selli

Dzień Łapania za Pupę

Imieniny:
Roksany, Bonawentury,
Włodzimierza, Henryka, Dawida

Dzień bez Telefonu
Komórkowego

Imieniny:
Olgi, Piusa

Światowy Dzień Ludności

LIPIEC

11
NIEDZIELA

10:00-17:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
16:00-21:30 XXIII Festiwal Teatru Otwartego 2021 
(Świdnica Rynek).
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie - Konrad Maksymi-
lian (Zamek Książ Wałbrzych).

10:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
16:30-21:30 XXIII Festiwal Teatru Otwartego 2021 
(Świdnica Rynek).
21:00-22:30 Nocne Zwiedzanie (Zamek Książ Wał-
brzych).

9:00-14:00 ,,Sobieski na chilloucie”- zajęcia dla 
dzieci w wieku 7-13 lat (Park Sobieskiego Wał-
brzych).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

9:00-14:00 ,,Sobieski na chilloucie”- zajęcia dla dzie-
ci w wieku 7-13 lat (Park Sobieskiego Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
18:00-20:00 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby 
Michała Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA).

9:00-14:00 ,,Sobieski na chilloucie”- zajęcia dla dzie-
ci w wieku 7-13 lat (Park Sobieskiego Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).

10:00-17:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
11:00-15:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
16:00-21:30 XXIII Festiwal Teatru Otwartego 2021 
(Świdnica Rynek).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
21OC 22OC 23OC 26OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Bruno, Paulina

Dzień Męczeństwa
Wsi Polskiej

LIPIEC

12
PONIEDZIAŁEK
9:00-14:00 ,,Sobieski na chilloucie”- zajęcia dla 
dzieci w wieku 7-13 lat (Park Sobieskiego Wał-
brzych).
9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
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Pani przyjaciółka Ewa Try-
bańska 1 czerwca straciła 
przytomność i do dziś jej nie 
odzyskała. Co się właściwie 
stało ze zdrowiem Ewy? 

Ewa została znaleziona 
przez bliskich współpracowni-
ków w szkole, po skończonych 
zajęciach, kiedy dzieci poszły 
już do domu. Wszystko to dzię-
ki ich szybkiej reakcji po telefo-
nie jej mamy, która stwierdziła, 
że coś się z Ewą dzieje. Miała 
problemy z mową, podejrze-
wano udar. Okazało się, że mia-
ła tętniaka, który pękł. Została 
zoperowana dwa razy. 

Ewa jest mocno związa-
na ze środowiskiem sporto-
wym. Kim jest dla świata lo-
kalnego sportu?

Ewa jest nauczycielem wy-
chowania fizycznego nie bez 
powodu. Sport jest jej pasją. 
Jest miłośniczką biegania, ko-
cha siatkówkę, a w jej ślady 
poszła jej córka, która gra w 
drużynie Chełmiec Wałbrzych i 
została powołana do kadry dol-
nośląskiej. Ponadto Ewa uwiel-
bia jeździć rowerem, dawniej 
grywała w koszykówkę. Uwiel-
bia piłkę plażową. Wałbrzysza-
nie znają ją z tras biegowych 
oraz boisk. Często jest na me-
czach. Ją się po prostu kojarzy, 
bo jest zawsze tam, gdzie dzie-
je się coś sportowego. 

W akcję pomocy Ewie włą-
czyły się lokalne środowiska 
sportowe. Jakie wydarzenia 
udało się zorganizować i z ja-
kim efektem?

Tak. Odkąd założyłam zrzut-
kę "Biegniemy z Ewą po życie" 
mnóstwo cudownych osób 
zgłasza się i proponuje po-
moc. Niektórzy działają sami, 
ale wszyscy gramy do jednej 
bramki - zbieramy na lecze-
nie Ewy. Chcemy wesprzeć 
ją w trakcie rehabilitacji oraz 
po jej zakończeniu. Jak dotąd 
udało się zorganizować cztery 
sportowe akcje charytatywne: 
mecz piłki nożnej akademii 
piłkarskiej Młode Wilki, mecz 
koszykówki dzięki uprzejmości 
Górnik Trans.eu Wałbrzych w 
ramach treningów indywidu-
alnych "GetBetter", rozgrywki 
piłki plażowej prowadzone 

przez przyjaciół Ewy - Piotrka i 
Bartka, trening biegowy zorga-
nizowany przez Emilię, wsparty 
przez fanatyków biegu m.in. 
grupę ZaDyszki oraz Predators, 
także zbiórkę podczas dużej 
imprezy biegowej - Sudeckiej 
100. Każdą z tych akcji zorga-
nizowali znajomi, koledzy bądź 
przyjaciele Ewy. Każda z nich 
skutkowała wzrostem fundu-
szy na zbiórce. 

Na co dokładnie zbierane 
są środki finansowe? Jak zo-
staną wykorzystane? 

Zbieramy na leczenie Ewy w 
Polskim Centrum Rehabilitacji 
Funkcjonalnej Fundacji Votum 
w Krakowie, ale nie potrafimy 
powiedzieć jak długo potrwa 
stawianie Ewy na nogi i kiedy 
w ogóle trafi do ośrodka. Może 
to być nawet kilka miesięcy, a 
koszt miesięcznego leczenia 
zależy od stanu Ewy. 

Jaki jest obecny stan zdro-
wia Pani przyjaciółki i jak bę-
dzie wyglądać jej leczenie? 

Ewa w tej chwili przebywa 
na OIOMie w szpitalu wałbrzy-
skim. Jest w śpiączce farmako-
logicznej i pod respiratorem. 
Procedura przeniesienia jej do 
Krakowa została wstrzymana, 
ponieważ stan Ewy nie po-
zwala jej na tak daleką podróż, 
bo mogłaby tego nie przeżyć. 
Musi nabrać sił i wtedy wróci-
my do rozmów z Fundacją Vo-
tum.

Gdzie możemy wpłacać na 
zbiórkę dla Ewy? Czy będą 
kolejne akcje charytatywne ? 

Zbiórka jest otwarta. Można 
wesprzeć Ewę poprzez wpła-
tę dowolnej kwoty, wchodząc 
w link zrzutki: https://zrzutka.
pl/43sx9x. Planujemy także 
kolejne działania, m.in. festyn, 
akcje biegowe oraz aukcję da-
rów na Facebooku przekaza-
nych przez różne wałbrzyskie 
instytucje oraz ludzi, którzy 
po prostu chcą nam pomóc. Z 
tego miejsca w imieniu swoim 
oraz Ewy rodziny serdecznie 
DZIĘKUJĘ za dotychczasowe 
działania i wsparcie. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 

zeskanuj kod
i wpłać na zbiórkę
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Samorząd i jego rola 

W 2018 roku CBOS przeprowadził badania, 
których wyniki raczej nie powinny nikogo szo-
kować. Jak się okazuje, władze samorządowe 
mają największe zaufanie wśród instytucji wła-
dzy i znacznie przewyższają pod tym kątem 
władze centralną. Dlaczego tak się dzieje? Jaka 
jest idea samorządu?

Sprawy lokalne załatwiamy lokalnie
Tak w prostych słowach można nazwać ideę 

samorządu terytorialnego. Wspólnotę samorządu 
stanowi ogół mieszkańców z danego regionu, któ-
rzy regularnie wybierają swoich przedstawicieli. Ta-
kim przedstawicielem jest prezydent miasta, mar-
szałek województwa, czy chociażby radny Rady 
Miejskiej. Przykładowo, rolę radnego w Wałbrzy-
chu pełnię ja - dlatego staram się być blisko spraw 
mieszkańców i angażować w istotne społecznie 
kwestie. Kompetencje poszczególnych samorzą-

dowców są różne, ale łączy ich jeden cel – dbanie 
o rozwój i poprawę warunków i komfortu życia na 
danym terenie. 

Zakres odpowiedzialności samorządu
Zadania, których podejmuje się samorząd są 

dość szerokie.  Ma to sens, ponieważ odzwiercied-
la ideę decentralizacji, czyli przekazania odpowie-
dzialności za sprawy lokalne właśnie jednostkom 
lokalnym. W końcu nikt tak dobrze nie zna potrzeb 
i problemów, jak ludzie mierzący się z nimi na co 
dzień. Samorządy odpowiadają za szkoły, szpitale, 
ośrodki kultury, utrzymanie i budowę dróg, czy in-
nej infrastruktury. Tak oczywiste i potrzebne kwe-
stie jak codzienna dostawa wody, czy odprowa-
dzenie ścieków również leżą w gestii samorządów. 
Oczywiście, aby dbać o te wszystkie aspekty, mają 
do dyspozycji odpowiedni budżet i również pozy-
skują środki z Unii Europejskiej.

Skąd zaufanie do samorządów?
Myślę, że wynika to z faktu, że są po prostu bliżej 

ludzi i ich spraw. Sąsiad, któremu codziennie mó-
wimy dzień dobry może być jednocześnie radnym, 
a nawet prezydentem. Jest tu, na miejscu i tym 
bardziej w jego interesie jest podjęcie działań dla 
własnego regionu. Mam nadzieję, że dostrzegacie 
pozytywne i nawet te drobne zmiany w swoim 
najbliższym otoczeniu. Krok po kroku wspólnie 
tworzymy coraz lepsze miejsce, w którym żyjemy. 

Nie żyje zastępca
burmistrza Boguszowa-Gorc

Sebastian Drapała, były zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc, 
pracujący ostatnio przy nieudanej kampanii Romana Ludwiczu-
ka, startującego w tegorocznych wyborach na fotel burmistrza, 
zmarł nagle.

Był pracownikiem wałbrzyskiego oddziału Alba Dolny Śląsk, 
powołany na stanowisko zastępcy w 2018 roku przez ówczesne-
go burmistrza Boguszowa-Gorc, Jacka C., wobec którego toczy 
się postępowanie sądowe dotyczące łapówkarstwa. Po areszto-
waniu burmistrza pełnił jego obowiązki do czasu powołania ko-
misarza. 

Pogrzeb odbył się  się na cmentarzu komunalnym przy ul. Mo-
niuszki w Wałbrzychu, 6 lipca o 15:00.  Składamy wyrazy współ-
czucia bliskim. 

Foto: https://boguszow-gorce.pl/Foto: https://boguszow-gorce.pl/
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Największe zapory świata
Zapory wodne należą do tych rodzajów budowli, które zawsze fascynują. Ich kształt, wy-

sokość, a także rozpiętość napawają wizją i pytaniami w stylu: „co by było, gdyby woda je 
pokonała?”. Niepodważalny jest jednak fakt, że to jedne z najbardziej przełomowych kon-
strukcji inżynieryjnych na świecie.

Zdjęcie tygodnia Zapora w Zagórzu Śląskim 

REKLAMA R0312/21

Zapora - czyli co?
Zapora wodna to rodzaj bu-

dowli hydrotechnicznej. Jest 
ona barierą przegradzającą 
dolinę rzeki w celu spiętrzenia 
wody. Przeważnie betonowa, 
żelbetowa lub ziemna. Warto 
jednak podkreślić, że zapora 

wodna może być wybudowa-
na dla różnych celów. Wśród 
nich możemy wyróżnić: ochro-
nę przeciwpowodziową, pro-
dukcję energii elektrycznej, 
a także rezerwuar i pozyska-
nie wody, jak również walory 
rekreacyjne. Różnicę pozio-

mów wody przed i za zaporą 
wykorzystuje się w elektro-
wniach wodnych do wytwa-
rzania energii elektrycznej. Dla 
przykładu w elektrowniach 
szczytowo-pompowych ener-
gię elektryczną wytwarza się 
w dzień, gdy zapotrzebowa-

nie na nią jest najwyższe, a w 
nocy, wykorzystując nadmiar 
mocy, turbiny uzupełniają 
wodę w zbiorniku, pompując 
ją ze zbiorników u podstawy 
zapory. Niemniej jednak zapo-
rą wodną nazywamy również 
sztuczną przeszkodę wodną 
w postaci zatopionego lub 
zabagnienia terenu, utrud-
niającą przemieszczanie się 
wojsk. Zaporę tego rodzaju 
tworzy się przez zniszczenie: 
zapór, grobli, śluz itp. Dodając 
"szczyptę" historii, warto za-
uważyć, że pierwsze antyczne 
zapory wodne powstały w Me-
zopotamii i na Bliskim Wscho-
dzie. Używano ich tam do kon-
trolowania poziomów wód 
Tygrysu i Eufratu, które pod-
czas obfitych opadów deszczu 
stawały się nieprzewidywalne. 
Z kolei najstarsza znana zapo-
ra wodna znajduje się w Jawie 
w Jordanii, 100 km na północ-
ny wschód od Ammanu.

Największe zapory Europy
W Europie najbardziej zna-

na jest włoska tama Vajont. Ma 
262 metry wysokości. Rozpo-
znawalna jest także z powodu 
największej w historii katastro-
fy zapory wodnej, która wyda-
rzyła się w 1963 roku. Wskutek 
obfitych opadów deszczu i 
osunięcia się brzegów, po-
wstała fala 70-metrowej wy-
sokości, która pędząc doliną 
poniżej zapory z prędkością 
blisko 100 km/h, zrównała z 
powierzchnią ziemi 5 miej-
scowości, zabijając blisko 2 
tysiące osób. Wielu turystom 
znana jest również szwajcar-
ska zapora Grande-Dixence 
znajdująca się na rzecze Di-
xence, w kantonie Valais, two-
rząca sztuczny zbiornik Dix. 
Gromadzona w nim woda jest 
doprowadzana sztolniami do 
elektrowni wodnych w dolinie 
Rodanu. Jej wysokość wynosi 
aż 285 metrów. Zaporą może 
również pochwalić się Gru-
zja. Betonowa zapora wodna 
zlokalizowana jest na rzece 
Inguri i ma 272 metry wyso-
kości. Wskutek wybudowania 
tamy powstało sztuczne je-
zioro. Mieści się tam również 
elektrownia wodna, której 
część znajduje się na teryto-
rium Abchazji. Zapora wodna 
Mooserboden znajduje się w 
Dolinie Kapruner Tal, na 2036 
m. n.p.m. i składa się z dwóch 
ogromnych ścian zaporowych 
oddzielających Góry Höhen-
burg. Zapora została zbudo-
wana w latach 1947–1955 i 
służy do wytwarzania energii 
elektrycznej.

Jak to jest na świecie
Okazuje się, że meksykań-

ska tama Chicoasén jest głów-
nym projektem wodnym tego 
kraju. Ziemna zapora wodna 
znajduje się około 19 kilome-
trów na północ od Tuxtla na 
rzece Grijalva. Ma ona 261 me-
trów wysokości i powstała w 
1980 roku. Z kolei w Tadżyki-
stanie znajduje się najwyższa 
na świecie zapora wodna, o 
wysokości 300 metrów. Usy-
tuowana jest trzy kilometry 
od miejscowości Nurek, na 
rzece Wachsz. Powstała w la-
tach 1961 – 1980. Najbardziej 
rozpoznawalny z filmów be-
tonowy łuk rzeki Kolorado w 
Stanach Zjednoczonych, zna-
ny jest również jako Zapora 
Hoovera. Leży na granicy Ari-
zony i Nevady. Ma 220 metrów 
wysokości (drugi najwyższy w 
USA) i 379 metrów długoś-
ci. To dzieło wodne nosi imię 
prezydenta Hoovera, który 
zezwolił na jego budowę w 
latach 30-tych XX wieku. Tama 
służy do wytwarzania energii 
elektrycznej. Ze względu na 
dawne powodzie w rzece Ko-
lorado, budowa tej tamy dla 
tego obszaru była konieczna. 
Z kolei zapora wodna Gordon 
to duża zapora łukowa z po-
dwójną krzywizną i kontrolo-
wanym przelewem. Położona 
nad rzeką Gordon w połu-
dniowo-zachodniej Tasmanii 
w Australii, została zbudowa-
na w latach 1974-1978. Tama 
Khlong The Dan, Tajlandia 
- budowa tej spektakularnej 
zapory wodnej została ukoń-
czona w 2005 roku. Zapora 
ma 93 metry wysokości, 2720 
metrów długości i zajmuje 
pierwsze miejsce w zużyciu 
betonu do budowy - łącznie 
5,5 miliona metrów sześcien-
nych sprasowanego betonu. 
Jednak największą budowlą 
na świecie jest zapora Trzech 
Przełomów. Znajduje się na 
rzece Jangcy w prowincji Hu-
bei, pomiędzy wąwozami Qu-
tang, Wuxia i Xiling. W wyniku 
budowy zapory powstał zbior-
nik wodny o długości ponad 
630 km, głębokości 175 m i 
powierzchni 1045 km kw.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://portalkomunalny.pl/

https://inzynieria.com/
https://turystyka.wp.pl/

https://www.naukowiec.
org/

https://portalkomunalny.pl/
https://forsal.pl/



Wałbrzyska Strefa z najlepszym 
wynikiem od 7 lat!

Blisko 3000 nowych 
miejsc pracy oraz 
ponad 3,5 mld złotych 
nakładów inwesty-
cyjnych – oto wyniki 
Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK” po 
pierwszym półroczu 
2021 roku. To najlep-
sze wskaźniki spółki 
od 2014 roku.   

Przedsiębiorcy w ostat-
nich 6 miesiącach zdecy-
dowali się na realizację 
16 nowych projektów in-
westycyjnych w Wałbrzy-
skiej Strefie. W ich wyniku 
powstać ma co najmniej 
2931 nowych miejsc pracy 
oraz utrzymanych zostanie 
ponad 3200 istniejących 
etatów. Nakłady poniesio-
ne przez przedsiębiorców 
przekroczą 3,5 mld złotych. 
Analogicznie – w pierw-
szym półroczu ubiegłego 
roku WSSE wydała 14 de-
cyzji o łącznej sumie inwe-
stycji sięgającej 850 mln 
złotych. 

- Pierwsze 6 miesięcy 
kończymy z najlepszym wy-
nikiem od siedmiu lat i to 
w porównaniu z całorocz-
nymi wynikami naszej dzia-
łalności. Jesteśmy zatem 
dopiero na półmetku roku, 
który może okazać się dla 
nas rekordowym – mówi 
Artur Siennicki, prezes 
zarządu Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.  

Tegoroczne inwestycje 
mają zostać zrealizowane 
na terenie trzech woje-
wództw. Na Dolnym Ślą-
sku powstać ma 9 nowych 
projektów, w Wielkopol-
sce 4, natomiast na Opol-
szczyźnie 3. 7 inwestycji 
prowadzonych jest przez 
firmy z polskim kapitałem. 
Większość inwestorów re-
prezentuje sektor dużych 
przedsiębiorstw (9), na-
tomiast 7 związanych jest 
z projektami mikro, małych 
i średnich firm. 

Warto nadmienić, że 
Wałbrzyska Strefa działa 
również aktywnie na polu 

inwestycji własnych. Zaj-
muje się uzbrajaniem te-
renów, realizuje zadania 
infrastrukturalne oraz po-
większa ofertę gotowych 
obiektów przemysłowo-
-magazynowych pod wy-
najem. 

 –  W Wałbrzychu two-
rzymy Centrum Przemysłu 
4.0 oraz budujemy dwie 
hale przemysłowe. Podobne 
obiekty powstają również 
w innych miejscowościach 
Dolnego Śląska, Opolszczy-
zny oraz w Wielkopolsce. 
W sumie wybudowanych 
zostanie 7 hal. Projekt ten 
stanowi największą inwe-
stycję własną naszej spółki 
w jej 25-letniej historii – wy-
mienia dr Paweł Kurtasz, 
wiceprezes Wałbrzyskiej 
Strefy. 

Obecnie w WSSE „IN-
VEST-PARK” prowadzi 
działalność ponad 250 
przedsiębiorców, którzy za-
inwestowali 30 miliardów 
złotych i zatrudniają około 
65 tysięcy pracowników.

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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Studio Espresso gościło w Gospodzie pod Wieżą w Szczawnie-Zdroju

z prezesem szczawieńskiego klubu sportowego MKS Szczawno-Zdrój
i działaczem społecznym rozmawiał Paweł Szpur

z Pawłem Danielakiem

Oglądnij pełen wywiad
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Zanim porozmawiamy o 
tym, co dzieje się w klubie, 
wróćmy do twojej historii. 
Działałeś społecznie na rzecz 
swojej miejscowości zanim za-
cząłeś pełnić funkcję prezesa.

Dokładnie – tak. Moja przy-
goda ze Szczawnem, a dokład-
nie z MKS-em Szczawno-Zdrój 
zaczęła się w 2016 roku. Powsta-
ła w Szczawnie nowa sekcja ko-
szykówki, którą prowadzi Bartło-
miej Józefowicz. Do Szczawna 
przyszedł również Michał Bo-
rzemski, który był trenerem w 
Górniku Wałbrzych W związku 
z tym, że mój syn trenował ko-
szykówkę w Górniku, postano-
wiliśmy, że też przyjdziemy tu 
- do Szczawna-Zdroju.  Syn dalej 
będzie trenował pod okiem Mi-
chała, a ja pomogę chłopakom 
rozkręcić tę sekcję, jeśli chodzi 
o medialność, żeby o koszykar-
skim MKS-ie było głośno. Zosta-
łem w sekcji koszykówki 3 lata. 
Zajmowałem się sprawami me-
dialnymi, prowadziłem Facebo-
oka, zajmowałem się reklama-
mi, broszurami, wszystkim tym, 
co wiąże się z marketingiem 

i reklamą. Te trzy lata szybko 
minęły. Po trzecim sezonie po-
stanowiłem wspomóc piłkarzy. 
Zmienił się w Szczawnie zarząd 
w klubie. Chłopakom brakowało 
takiej osoby, która by im rozhu-
lała medialnie klub. Postanowi-
łem ich wspomóc, stworzyłem 
stronę www MKS-u, pojawiałem 
się na meczach. Robiłem foto-
relacje, kontaktowałem się z 
mediami, stworzyłem ofertę dla 
sponsorów. W klubie jestem do 
tej pory, teraz na trochę innym 
stanowisku. Niestety - nie star-
czyło czasu, by wrócić do sekcji 
koszykarskiej, ponieważ wszy-
scy członkowie zarządu pracu-
ją społecznie dla klubu. Mamy 
swoje rodziny, pracujemy, więc 
nie było już czasu, aby pogodzić 
sekcję piłkarską i koszykarską.

Tu chciałbym postawić 
kropkę, bo w międzyczasie 
"uciekła" nam akcja z pozy-
skaniem dla Szczawna-Zdroju 
defibrylatorów. O co chodziło?

Dzięki mojej osobie do 
Szczawna-Zdroju trafiło 11 ta-
kich defibrylatorów. Można 

powiedzieć w dwóch akcjach. 
Za pierwszym razem był to je-
den defibrylator, który w chwili 
obecnej jest na hali przy ulicy 
Słonecznej. Było to dla mnie 
szczególne wydarzenie, ponie-
waż ten defiblyrator przekazał 
mój wujek. Taki sprzęt uratował 
go na lotnisku w Pyrzowicach. 
Wujek wyjeżdżał na wakacje, 
zasłabł, dostał zawału, potrzeb-

na była szybka reakcja, między 
innymi przy użyciu AED. Wujek 
przeszedł to ciężko, ale do chwi-
li obecnej żyje i ma się dobrze. 
Serdecznie pozdrawiam wuj-
ka. Firma, która zaopatrywała 
lotniska w defibrylatory pro-
wadziła akcję, w ramach której 
uratowanej osobie przekazywali 
taki sprzęt. Wujek postanowił 
przekazać ten defibrylator do 
Szczawna-Zdroju.

A pozostałe?
Jescze dokończę. Udało nam 

się przeprowadzić szkolenie 
wśród dzieci z pierwszej po-
mocy, zarówno z klubu, jak i ze 
szczawieńskiej szkoły. Wówczas 
zdałem sobie sprawę, że nasze 
życie jest bardzo kruche, jednak 
z drugiej strony, przy odrobinie 
wiedzy i sprzętu, każdy z nas 
jest w stanie uratować ludzkie 
życie. W związku z tym, że piszę 
różne projekty dla klubu, moni-
toruję media pod kątem projek-
tów,  zacząłem też przeglądać 
również te z pierwszą pomocą. 
I udało się w 2018 roku znaleźć 
taki projekt, który organizowała 
firma PZU. Dostaliśmy wsparcie 
na 10 defibrylatorów, a także na 
przeszkolenie 210 osób z pierw-
szej pomocy.

Gdzie te defibrylatory tra-
fiły?

W wiele miejsc. Mamy ten 
pierwszy na hali sportowej, 
mamy na boisku, jest na Sło-
necznej Polanie, w Urzędzie, w 
Domu Zdrojowym, w Bibliote-
ce, w Pijalni Wód Mineralnych, 
a także w Dworzysku czy Azalii 
oraz w szkołach.

Tym bardziej, że do uzdro-
wiska przyjeżdżają kuracjusze 
seniorzy.

Dokładnie tak. Mamy w od-
ległości kilkuset metrów kilka 
tych defibrylatorów. Nie zapo-
minajmy, że mamy 210 osób 
przeszkolonych z obsługi tych 
defibrylatorów, co oznacza, że 
po naszych ulicach chodzą po-
tencjalni ratownicy.

Kiedy powiedziałeś TAK? 
Zgadzam się być prezesem 
MKS-u.

Ogólnie jestem prezesem za-
równo piłkarskiego, jak i koszy-
karskiego MKS-u, ponieważ jest 
to klub dwusekcyjny. W klubie 
byłem cały czas, blisko byłem 
poprzedniego prezesa - Krzyś-
ka Twardyjewicza, blisko byłem 
z Pawłem Pilarczykiem. Dużo 
dla klubu robiłem, więc byłem 
blisko tego wszystkiego. Pod 
koniec poprzedniego roku Krzy-
siek zaprosił mnie na rozmowę. 
Powiedział, że z przyczyn oso-
bistych nie może pełnić dalej 
tej funkcji i zaproponował moją 
kandydaturę. Ja się zgodziłem, 
zarząd się zgodził. I tak się stało, 
że do dnia dzisiejszego jestem 
prezesem MKS-u.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu 

nasz gość opowiada o tym na 
czym polega jego praca w klu-
bie, czy czuje niedosyt z powo-
du zajęcia II miejsca w lidze i jak 
wygląda szkolenie młodzieży w 
MKS. Zeskanuj kod i oglądaj pe-
łen wywiad. 



REKLAMA R0314/21

Co tam w Boguszowie? 7
www.30minut.pl

Piątek, 9 lipca 2021
Od 19 lat razem z Wami...

Zapraszamy: ul. Andersa 162, 58-304 Wałbrzych

Najlepsi uczniowie nagrodzeni
W dniu 24.06.2021 r. 

w Centrum Kulturalno-
-Kongresowym Witold 11 
najzdolniejszych absolwen-
tów szkół podstawowych z 
Boguszowa-Gorc otrzymało 
nagrody z rąk Burmistrza 
Miasta Boguszów-Gorce 
Sylwii Dąbrowskiej, Wice-
przewodniczącego Rady 
Miejskiej Sebastiana Bor-
kowskiego oraz Dyrektor 
Centrum Obsługi Jednostek 
Agnieszki Zdeb.
Wśród nagrodzonych zna-

leźli się:
1. Jakub Lesiuk (Zespół Szkol-

no-Przedszkolny)
2. Viktoria Morawska (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny)
3. Kinga Banaszek (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny)
4. Bartłomiej Łazuta (Zespół 

Szkolno-Przedszkolny)

5. Aleksandra Kapusta (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny)

6. Nikola Korzystańska (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny)

7. Daniel Błajewski (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny)

8. Marcelina Drohomirecka 
(Zespół Szkolno-Przedszkolny)

9. Eliza Kawka (Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 5)

10. Konrad Jurjewicz (Publicz-
na Szkoła Podstawowa Nr 5)

11. Bartłomiej Piotrowski 
(Publiczna Szkoła Podstawowa 
Nr 6)

Więcej na temat nagro-
dzonych uczniów przeczytasz 
na www.30minut.pl

Absolwentom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów w nauce, a wszystkim ucz-
niom zdrowych, bezpiecznych i 
radosnych wakacji!

Zmarł Zdzisław Szpak
W nocy z 4 na 5 czerw-

ca zmarł Zdzisław Szpak 
– wszechstronny artysta z 
Boguszowa-Gorc. W 2013 
roku otrzymał tytuł „Za-
służony dla Miasta Bogu-
szowa-Gorc”, nadawany 
za zasługi, działalność 
gospodarczą, społeczną, 
kulturalną i sportową, 
twórczość artystyczną, 
literacką i naukową oraz 
wkład pracy na rzecz mia-
sta i jego mieszkańców. 
Jego dzieła doczekały się 
publikacji, m.in. w posta-
ci kalendarzy z obrazami, 
na których utrwalił naj-
bardziej charakterystycz-
ne miejsca w Boguszowie-
-Gorcach.

Pan Zdzisław był członkiem 
Związku Artystów Plastyków. 
Ma na swym koncie wiele 
osiągnięć artystycznych, do 
których należy np. wyróżnie-
nie na Międzynarodowym 
Biennale Małej Formy Graficz-
nej i Exlibrisu, Grand Prix na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuk La Palette Du Monde 
czy nagroda Starosty Wałbrzy-
skiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony 
kultury. Zdzisław Szpak uro-
dził się w Wałbrzychu w 1955 
r., a od 2007 roku mieszkał w 
Boguszowie-Gorcach. Jego 
twórczość była silnie związana 
właśnie z tymi dwoma miasta-
mi. W swojej pracy pan Szpak 
sięgał po różne techniki - ma-

lował olejami, akrylem i suchą 
pastelą. Zajmował się także 
grafiką, rysunkiem oraz foto-
grafią.

W 2016 r. jego prace pojawi-
ły się w Wałbrzychu w postaci 
billboardów na przystankach 
autobusowych jako ilustracja 
do poezji wałbrzyskich poe-
tów. Rok później nadano mu 
odznakę „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”.

Red.G B-G
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Maciej  
Nazwisko:  Jaworski 
Data urodzenia: 7 lutego 1972 roku 
Pseudonim sportowy: Jawor
Reprezentuje: Czarni Wamag Wałbrzych, 
Koksochemia Wałbrzych, KP Wałbrzych, 
Górnik Wałbrzych, Sparta i Polonia Świd-
nica; obecnie – Górnik Boguszów-Gorce 
(piłka nożna – trener)  
Największy dotychczasowy sukces?
Jako zawodnik pamiętam swój debiut w II 
lidze w barwach KP Wałbrzych. Za trenera Wiesława Walczaka wyszedłem przeciwko 
zespołowi Rakowa Częstochowa i to był bardzo udany debiut, gdyż celną główką zdo-
byłem gola, a KP zwyciężył 1:0. Potem miałem okazję z niezłym skutkiem prowadzić 
Górnika Wałbrzych w II lidze. Na tyle dobrym, iż jesienią 2013 roku uplasowaliśmy się 
na 2. miejscu w tabeli za Chrobrym Głogów. Niestety, wiosną było już gorzej, ale mu-
szę powiedzieć, że w rundzie rewanżowej nie czułem wsparcia zarządu klubu, który 
chyba się przestraszył możliwości awansu do I ligi.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Miałem dwóch idoli, byłych zawodników AC Milan. To Franco Baresi, a na drugim miej-
scu Paolo Maldini, czyli niezwykle inteligentni gracze, prawdziwi profesjonaliści i pro-
fesorowie futbolu. Dla mnie to dwaj najlepsi piłkarze na świecie, jakich miałem okazję 
oglądać na zielonej murawie. 
Dlaczego piłka nożna?
Jakby był hokej w Wałbrzychu, to pewnie spróbowałbym tej dyscypliny sportu, bo wy-
maga rozrabiania (śmiech). Bardzo lubię oglądać hokej, czy to mistrzostwa świata, czy 
to olimpiadę. Mogę się nawet przyznać, że za młodu piłka nożna była u mnie na dru-
gim miejscu, za hokejem, ale z przyczyn oczywistych z hokeja musiałem zrezygnować, 
dlatego wybrałem piłkę. A zaczęło się od rozgrywek szkolnych, na których wypatrzył 
mnie Marek Figurski, który zaprosił mnie na trening Górnika. 
Jaki cel chciałabyś osiągnąć?
Chciałbym, aby Górnik awansował do centralnej klasy rozgrywkowej, a ja byłbym jego 
trenerem. To byłoby moje trzecie spotkanie z biało-niebieskimi, ale temu klubowi się 
nie odmawia. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Subiektywna historia mi-
strzostw Europy - EURO 2000
W oczekiwaniu na finał tegorocz-
nych mistrzostw Europy zapra-
szam Państwa na kolejną porcję 
moich EUROwspomnień. Dziś 
proponuję podróż do roku 2000. 
Roku, w którym miał być koniec 
świata, 1 stycznia komputery 
miały zwariować, nie potrafiąc 
odczytywać właściwie daty ...nic 
takiego jednak się nie wydarzyło 
i po raz pierwszy w dwóch pań-
stwach-gospodarzach - Belgii i 
Holandii rozegrano mistrzostwa 
Starego Kontynentu. Dla mnie 
był to też turniej szczególny, z 
którego wspomnienia piłkarskie 
przeplatają się ze wspomnienia-
mi maturalno-egzaminacyjnymi. 
Jako kibicowi nie było mi jesz-
cze dane zobaczyć reprezentacji 
Polski na wielkim turnieju (Me-
xico ‚86 nie pamiętałem), przez 
moment w eliminacjach była na-
dzieja - z perspektywy czasu bar-
dziej chciejstwo, że podopieczni 
Janusza Wójcika na EURO wej-
dą. Kibicowałem Francji, którą 
polubiłem po wygranym przez 
nią dwa lata wcześniej mundia-
lu. Trzymałem kciuki również 
za Portugalię. Tej reprezentacji 
kibicowałem już od 1990 roku, 
kiedy była trochę na obrzeżach 
wielkiej piłki, ale wtedy właśnie 
Portugalczycy wygrywali dwa 
razy młodzieżowe mistrzostwa 
świata i zapowiadało się, że po-
kolenie Figo, Rui Costy, Paulo 
Sousy czy Abela Xaviera bardzo 
szybko zacznie odnosić sukcesy 
w piłce seniorskiej. Niestety mu-
sieli poczekać na to aż dziesięć 
lat. Z EURO 2000 przywieźli brą-
zowe medale, przegrywając w 
półfinale właśnie z Francją. Po-
wtórzyła się więc historia sprzed 
szesnastu lat - EURO ‚84. Tamte 
mistrzostwa oglądałem już moc-
no pod kątem analizy taktycz-
nej drużyn ...akcję Rumunów w 
spotkaniu z Anglią z ostatniej 
minuty meczu rozrysowałem już 
na początku drugiej połowy, całe 
45 minut mówiłem, że tak muszą 
zagrać! Remis 2:2 dał im awans, 
eliminując jednocześnie Anglię. 
Z tej grupy nie wyszli też Niem-
cy, rozbici 0:3 przez Portugalię. 
Oczywiście u mnie nie może 
zabraknąć wątku bałkańskiego. 
Na EURO 2000 zagrała Jugosła-
wia (czyli Serbia i Czarnogóra) 
oraz Słowenia. Obie te drużyny 
spotkały się w grupie. Słowe-
nia - prowadzona przez Srecko 
Kataneca, byłego reprezentanta 
jeszcze socjalistycznej Jugo-
sławii prowadziła już 3:0, ale 
podopieczni Vujadina Boskowa 
doprowadzili do remisu. Pojedy-
nek ucznia z mistrzem - Boskov 
był trenerem Sampdorii Genua 
(kiedy ta rywalizowała z Legią w 
PZP), w której pierwszoplanową 
rolę grał właśnie Katanec. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Choć na rozpoczęcie kolejnej odsłony rozgrywek zespołowych przyjdzie nam jeszcze poczekać, to w tenisie ziemnym se-
zon w pełni. Tylko na przełomie czerwca i lipca młodzi gracze KT Szczawno-Zdrój wystartowali w Mistrzostwach Polski Kade-
tów oraz ostatniej odsłonie międzynarodowych turniejów Tennis Europe. 

Późniejsze wakacje tenisistów
Przegląd tenisowych im-

prez rozpoczynamy od sto-
licy Dolnego Śląska, która 
pod koniec czerwca gościła 
uczestników ostatniego tur-
nieju z serii Tennis Europe do 
lat 14. Na starcie zawodów 
Olimpijski Cup 2021, bo taką 
nazwę przyjęła wrocławska 
odsłona imprezy, stanęło 
dwoch przedstawicieli klubu 
z uzdrowiska. Chodzi o Jana 
Kluczyńskiego oraz Filipa Ko-
sińskiego. W singlu pierwszy 
z wymienionych dotarł do 
ćwierćfinału, aby na tym eta-
pie uznać wyższość Huberta 
Plenkiewicza z Radomia 3:6, 
1:6. Jeśli chodzi o Kosińskie-
go juniora, to po zaciętym, 
bo trzysetowym boju Filip 
przegrał 3:6, 7:6, 4:6 w dru-
giej rundzie z Włochem Anto-
nio Marigliano, który później 
sięgnął po zwycięstwo w całej 
imprezie. W turnieju deblo-
wym Filip połączywszy siły z 

Mateuszem Mitoniem z Kra-
kowa awansował do ścisłego 
finału, jednak do meczu o 1. 
miejsce nie doszło, gdyż obaj 
zawodnicy otrzymali powoła-
nie do reprezentacji kraju na 
Drużynowe Mistrzostwa Euro-
py, a wylot na turniej pokrył 
się z datą finałowej potyczki. 
Co prawda była szansa prze-
sunięcia spotkania na wcześ-
niejszy dzień, jednak rywale, 
a mianowicie Grzegorz Zemła 
oraz Ilya Maltsev, nie zgodzi-
li się na takie rozwiązanie i 
ostatecznie do finałowej po-
tyczki nie doszło. 

Srebrny debel 
Ostatnie dni przyniosły 

Mistrzostwa Polski Kadetów 
U-16, które rozegrano na kor-
tach w Szczecinie. Barw KT 
Szczawno-Zdrój broniło tym 
razem aż pięciu graczy, gdyż 
na starcie turnieju na Pomorzu 
zameldowali się: Antoni Pan-

kowski, Marcin Andrzejczak, 
Maks Krzyżosiak-Michnikow-
ski, Gabriel Wójcicki oraz Bru-
no Kokot. W singlu najlepszy 
okazał się Bruno, który w 1/4 
finału musiał uznać wyższość 
Tomasza Berkiety z Warszawy 
2:6, 2:6. Tradycyjnie już nasi 
reprezentanci odegrali waż-
ne role w deblu. Do ścisłe-
go finału awansował Gabriel 
Wójcicki, który występując w 
duecie z Piotrem Czaczkow-

skim sięgnął po srebrny me-
dal ulegając po wyrównanym 
meczu poznańskiej parze 
Zgoła – Lange 7:6, 3:6, 8:10. 
O krok od krążka był również 
Antek Pankowski (w parze 
z Oskarem Szymczakiem), 
który mając piłkę meczową 
ostatecznie przegrał z dwójką 
Garbacz – Nyk w ćwierćfinale 
rywalizacji.

fot. użyczone 
Bartłomiej Nowak

Dominatorzy z Ratuszowej
Zaledwie 13 bramek zabrakło piłkarzom Górnika, aby przekroczyć nieosiągalną dla więk-

szości zespołów barierę 200 goli. Zapewne powyższy rekord padłby łupem podopiecznych 
trenera Marcina Domagały, gdyby nie nieco krótszy niż zwykle sezon i dwa walkowery, które 
oddali A-klasowi rywale. 

Doskonały w wykonaniu 
biało-niebieskich sezon do-
biegł końca. Wynik świetnej 
dyspozycji Mateusza Sobie-
sierskiego i spółki to komplet 
zwycięstw, 187 zdobytych i 
zaledwie 12 straconych goli. 
I to przy, jak wspomnieliśmy, 
krótszej wiośnie, gdyż za-
miast 30 uczestnicy klasy A 
rozegrali jedynie 27 kolejek. 

Co ciekawe, na ten dorobek 
złożyły się aż 54 trafienia Da-
miana Chajewskiego, który 
był prawdziwym liderem na-
szej ekipy. 

Krótkie urlopy Górników
Trwają urlopy beniaminka 

klasy okręgowej. Dość krótkie 
urlopy, należy dodać, gdyż 
ostatnią kolejkę poprzednie-

go sezonu wałbrzyszanie ro-
zegrali 27 czerwca, a już 13 
lipca drużyna trenera Marcina 
Domagały rozpocznie przy-
gotowania do zaplanowanej 
na połowę sierpnia inaugu-
racji „okręgówki”. W okresie 
poprzedzającym początek 
rundy jesiennej nasi rozegra-
ją cztery spotkania kontrolne, 
czeka ich również mecz Pu-
charu Polski (11 sierpnia). Już 
17 lub 18 lipca Górnicy zmie-
rzą się z beniaminkiem IV 
ligi – Słowianinem Wolibórz, 
tydzień później sprawdzą for-
mę Kryształu Stronie Śląskie, 
w pierwszy weekend sierpnia 
zagrają z Gromem Witków, a 
tydzień przed I kolejką „okrę-
gówki” czeka ich sparing z 
Olimpią Kowary. 

Nie da się ukryć, iż awans 
na wyższy szczebel wiąże się 
z obowiązkowymi wzmoc-

nieniami. Przebywający na 
urlopie trener Domagała nie 
chciał na razie uchylać rąbka 
tajemnicy, przyznał jednak, 
iż więcej w temacie pozyska-
nia nowych zawodników bę-
dzie można powiedzieć pod 
koniec lipca. - Będzie kilka 
powrotów do Górnika. My-
ślę o 4, 5 zawodnikach, któ-
rych trzeba będzie ściągnąć. 
Będą to jednak gracze, którzy 
będą gotowi do występów w 
pierwszym składzie - powie-
dział szkoleniowiec wałbrzy-
szan. 

W tym tygodniu pozna-
liśmy ramowy terminarz 
klasy okręgowej na sezon 
2021/2022. Piłkarska jesień 
rozpocznie się 14 lub 15 
sierpnia, a zakończy 14 listo-
pada. Tydzień później ligow-
cy rozegrają I kolejkę rundy 
wiosennej, którą z przerwą 
zimową kontynuować będą 
od 12 marca przyszłego roku. 
Ostatnia odsłona „okręgów-
ki” odbędzie się 12 czerwca, 
a 15 czerwca najlepsze dwie 
drużyny zmierzą się w Dolno-
śląskim finale Pucharu Polski. 

Bartłomiej Nowak 
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Moje kondolencje Danio!
Futbol, soccer, czy piłka 
nożna po prostu umiera. 
Jakiś czas temu piłkarski 
świat zjednoczył się wo-
kół UEFA by wybić krezu-
som z głowy Superligę. Ta 
rozpadła się w dużej mie-
rze dzięki szybkiej reakcji 
na wyspach. Wczoraj do-
szło do zapłaty… a śmiem 
twierdzić, że to dopiero 
pierwsza rata. Na drugą 
poczekamy do pojedynku z 
Włochami.
[…] Wciąż mnie szlak trafia, 
kiedy myślę o tym, w jaki 
sposób zakończył się dru-
gi półfinał Euro. Nie trawię 
brytyjskiej piłki. Nigdy nie 
byłem fanem ich reprezen-
tacji. Bardzo liczyłem na 
dobrze zorganizowany ko-
lektyw Duńczyków. Ich dy-
namit miał odpalić ponow-
nie, ale okazuje się, że lont 
był za krótki… Tylko czy na 
pewno? 
Na pewno imię Harry nabie-
rze w Anglii innego wymia-
ru. Do tej pory kojarzono je 
głównie z miłości do byłego 
już księcia. Dzisiaj w kraju, 
który zdecydował się opuś-
cić europejską wspólnotę, 
będą czcić Kane’a. Problem 
w tym, że powinni przede 
wszystkim nosić na rękach, 
o zgrozo, sędziego Makke-
lie. Wstyd!!! Poza tym gdzie 
był VAR… a no tak w siedzi-
bie Europejskiej Unii Piłkar-
skiej (UEFA). Ciekawe, czy 
im też ktoś wszedł do kok-
pitu i powiedział, co mają 
tego dnia zrobić.
Z drugiej strony jak takie 
rzeczy dzieją się na Euro, 
to jak podejść do tematu 
rozstrzygnięć spadków i 
awansów, jakie zastosował 
Opolski Związek Piłki Noż-
nej. Zmiana regulaminów 
w trakcie debatowania nad 
ostatecznymi decyzjami. 
Podmianki zdania w para-
grafie. Wyglądało tak jakby 
ktoś jawnie fałszował urzę-
dowe dokumenty. 
No cóż. Faulu nie było. Kon-
taktu nie było, ale był kar-
ny. Mission acomplished. W 
niedzielę finał. Zmuszony 
zostałem kibicować Italii. 
Przełknę to, ale samego 
meczu już raczej oglądać 
nie będę. To nie na moje 
nerwy.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Radosław Kwiatkowski odchodzi z Jedliny

Agnieszka Wieszczek-Kordus jedzie na Igrzyska!

Wraz z końcem sezonu 2020/2021 dotychczasowy Trener Zdroju, Radosław Kwiatkowski przestał pełnić swoje obowiązki.

Pomimo braku kwalifikacji, Agnieszka Wieszczek-Kordus 
pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Wszystko za spra-
wą dyskwalifikacji reprezentantki Szwecji - Jenny Fransson.

- Decyzja ta została 
podjęta już miesiąc temu, 
niezależnie od końcowego 
wyniku Zdroju w minio-
nym już sezonie. Trener 
Radosław Kwiatkowski 
był szkoleniowcem pierw-
szej drużyny Zdroju od 
rundy wiosennej sezonu 
2014/2015. Dziękujemy 
za dotychczasową pracę w 
seniorskiej drużynie Zielo-
no-Czerwonych i życzymy 

powodzenia w życiu osobi-
stym i zawodowym. O tym, 
kto poprowadzi zespół w 
nowym sezonie poinfor-
mujemy wkrótce – mówi 
prezes Zdroju Jacek Żmu-
da.

Już wkrótce dowiemy 
się, kto zostanie nowym 
szkoleniowcem zespołu z 
uzdrowiska.

JZ

Wcześniej podczas eli-
minacji olimpijskich Polka 
zakończyła rywalizację na 
8. miejscu. Na turniej kwa-
lifikowało się pierwszych 6 
zawodniczek. Po wyklucze-
niu z Igrzysk byłej wicemi-
strzyni świata, którą przyła-
pano na dopingu, otworzyły 
się drzwi dla pochodzącej 
z Wałbrzycha zapaśniczki, 
która dotychczas była na li-
ście rezerwowej.

Agnieszka Wieszczek-
-Kordus przygodę z zapasa-
mi zaczęła w Herosie Czarny 
Bór pod okiem trenera Da-
riusza Piaskowskiego. Nasza 
zawodniczka w dotychcza-
sowej karierze wywalczyła 
już olimpijski medal. Zapaś-
niczka wróciła z IO w Peki-
nie z brązowym krążkiem. 
Jak będzie tym razem? Prze-
konamy się już niebawem!

JZ

Wałbrzyszan czeka też 
dwukrotny wyjazd do Często-

chowy, pojedynki z Miliczem, 
czy Skalmierzyc. Nacieszymy 

się też derbami, gdzie KPS 
zmierzy się z ekipami z Biela-
wy, Legnicy, Jelcza Laskowic.

Poniżej prezentujemy pe-
łen zestaw drużyn grupy III:

1. WKS Wieluń Drużyna Se-
niorów

2. LKS Czarni Rząśnia – siat-
kówka

3. NLO SMS PZPS Spała
4. MUKS Ziemia Milicka
5. KS Bielawianka Bester 

Bielawa
6. KPS Chełmiec Wałbrzych

7. Eco-Team AZS Stoelzle 
Częstochowa

8. KS Volley Miasteczko
9. Hetman Włoszczowa 

Sekcja Siatkówki
10. MKS Ikar Legnica
11. IM Faurecia Volley 

Jelcz-Laskowice
12. AZS Częstochowa
13. Legion Św. Katarzyny 

Skalmierzyce.

JZ

Marek Stepnowski w po-
przednim sezonie był tre-
nerem juniorów starszych w 
Miedzi Legnica. Prowadził 
zajęcia w piłkarskiej akademii 
oraz wspomagał sztab szkole-
niowy rezerw Miedzi. Dobra 
współpraca z trenerem Mar-
cinem Płuską, zaowocowała 
przenosinami do Olimpii.

Marek Stepnowski wcześ-
niej pracował jako asystent 
trenera w Górniku Wałbrzych. 
Takie samo stanowisko pia-
stował w Foto Higienie Gać.

zdjęcie użyczone
JZ

Siatkarze w III grupie nowego sezonu II ligi

Marek Stepnowski w Olimpii Grudziądz

Po udanym sezonie siatkarze wałbrzyskiego Chełmca, w nowym sezonie 2021/22, zagrają w III grupie II Ligi siatkówki 
mężczyzn. Przed nami zapowiada się sezon wielu wrażeń. 13 zespołowa liga, w której - poza Chełmcem-  zobaczymy między 
innymi takie zespoły jak: drużynę z Włoszczowej, Rząśni, Wielunia czy Spały.

Nowy sezon w wielu klubach przynosi zmiany. Po spadku z II ligi, zespół Olimpii Grudziądz zmienił trenera. Nowym 
szkoleniowcem został Marcin Płuska. 32-letni trener prowadził ostatnio drugą drużynę Miedzi Legnica. Jego asysten-
tem został Marek Stepnowski.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Flaszka -  według Słow-
nika Języka Polskiego to 
naczynie szklane z wąską 
szyjką i małym otworem, ale 
również zawartość tego na-
czynia. Słownik Języka Pol-
skiego tłumaczy także, że jest 
to potoczna nazwa butelki 
wódki. Ok, jeśli potocznie, to 
zerknijmy do słownika slang.
pl. Tu z kolei dowiemy się, że 
definicja – flaszka to popu-
larne określenie na butelkę 
wódki albo innego alkoholu, 
najczęściej mocnego. Dodat-
kowo możemy znaleźć przy-
kłady użycia słowa flaszka. 
Wśród nich są: „Skoczę tylko 
do sklepu po jakąś flaszkę 
i zaraz ją tu zrobimy” lub 
„Właśnie otwieramy trzecią 
flaszkę, ale towarzystwo jest 
jeszcze w komplecie, więc 
wpadaj”. Skojarzeń i dowci-
pów ze słowem flaszka jest 
mnóstwo. Skeczów kabare-
towych na temat flaszki czy 
picia - niezliczone ilości. Więc 
zastanawiam się, dlaczego 
moi koledzy redakcyjni po-
prosili mnie ostatnio, abym 
w „Słowie na piątek” poruszył 
właśnie definicję tego słowa? 
Kilkanaście miesięcy temu 
napisałem w mojej kolumnie 
autorskiej, co oznacza słowo 
„małpka”. Być może było ono 
miarowo niewystarczające? 
Rozumiem, że koledzy chcieli 
w tej materii pogłębić swoją 
wiedzę. Oczywiście nie mam 
zamiaru namawiać do alko-
holu, a wręcz przeciwnie - po-
lecam trunki bezalkoholowe. 
Mimo moich apelów, słowo 
„flaszka” jest jakoś niemal ge-
netycznie zapisane w kulturę 
naszego narodu. Praktycznie 
każda okazja jest kojarzona 
z flaszką: imieniny – flaszka, 
urodziny – flaszka, narodzi-
ny – flaszka, chrzciny – flasz-
ka, ŚLUB – flaszka, szwagier 
– flaszka. Warto również za-
uważyć, że w Polsce za oko-
ło 20 złotych nie jesteśmy w 
stanie załatwić niczego, ale 
już poprzez „flaszkę”... jeste-
śmy w stanie załatwić każdą 
sprawę. To teraz czekamy na 
kolejną podwyżkę akcyzy.  

Redaktor Naczelny

sekund
Stare Bogaczowice
Pomogą rodzinie
Lokalny samorząd zachęca 
wszystkich mieszkańców za-
mieszkujących Gminę Stare 
Bogaczowice do skorzysta-
nia z bezpłatnego wsparcia 
specjalistów, którzy pomogą 
osobom zainteresowanym 
w rozwiązaniu rodzinnych i 
osobistych problemów. Spe-
cjaliści oczekują na wszyst-
kich zainteresowanych w 
Punkcie Pomocy Rodzinie, 
który jest zlokalizowany 
w dwóch sołectwach: w 
Starych Bogaczowicach w 
pomieszczeniach Przed-
szkola pod Trójgarbem – bu-
dynek Szkoły Podstawowej 
ul. Główna 172 (pod halą 
sportową) oraz w Strudze w 
Klubie Integracji Społecznej 
przy ulicy Szkolnej 2a.

Walim
Mają Miss
2 lipca gościnnie w Tea-
trze Muzycznym Capitol we 
Wrocławiu odbyła się Gala 
Finałowa najbardziej presti-
żowego i jedynego konkursu 
w woj. dolnośląskim – Miss i 
Miss Nastolatek Dolnego Ślą-
ska 2021! Jest również suk-
ces mieszkanki naszego re-
gionu. Otóż Wiktoria Rejman 
z Walima została Miss Nasto-
latek Dolnego Śląska 2021. 
Natomiast Jowita Orłowska 
z Grodkowa została Miss 
Dolnego Śląska 2021. Galę 
poprowadzili Karolina Wil-
towska (Miss Dolnego Ślą-
ska oraz IV Wicemiss Polski 
2019), Paulina Karasiuk (Miss 
Wrocławia 2019) oraz Wac-
ław Tomalak (konferansjer, 
DJ, YouTuber), a uświetnił ją 
swoimi występem Paweł Tur.

Jaworzyna Śląska
Szlak zabytków
Na terenie jaworzyńskiego 
muzeum trwają pierwsze 
prace remontowe. Wszyst-
ko za sprawą powstania tu-
rystycznego szlaku śladem 
zabytków kolejnictwa, a 
także rewitalizacji kolejo-
wych obiektów, stworzenia 
punktu widokowego w wie-
ży ciśnień oraz utworzenia 
nowego centrum Jaworzyny 
Śląskiej. Warto podkreślić, że 
to główne założenia wielo-
milionowego projektu Fun-
dacji Ochrony Dziedzictwa 
Przemysłowego Śląska oraz 
czeskiego muzeum w Žam-
berku.

Za nami 32 1/2 edycja Sudeckiej Setki

REKLAMA R0316/21

25 i 26 czerwca upłynęły 
w Boguszowie-Gorcach pod 
znakiem Sudeckiej Setki. To 
już 32 ½ edycja tego popu-
larnego nie tylko w naszym 
najbliższym sąsiedztwie 
górskiego ultramaratonu. 
Z tegorocznym biegiem 
na 42, 72 i 100 km w nocy 
zmierzyło się łącznie 420 
biegaczy. 
W piątek przed boguszow-

skim ratuszem zawodników 
powitali Burmistrz Miasta Bogu-
szowa-Gorc Sylwia Dąbrowska, 
Wicestarosta Powiatu Wałbrzy-
skiego Iwona Frankowska oraz 
dyrektor OSiR w Boguszowie-
-Gorcach Rafał Wiernicki. Punk-
tualnie o godzinie 22:00 przy 
huku fajerwerków w trasę wyru-
szyli uczestnicy Sudeckiej Setki, 
pół godziny po nich wystarto-
wali ci, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w Nocnym Marato-
nie Górskim.

Zwycięzcą na 100 km został 
Czerniak Paweł z klubu "Kar-
konosz Running Team", który 
ukończył bieg z czasem 8 godzin 
i 18 minut. Drugie miejsce zajął 

Bartosz Gorczyca, a trzecie On-
drej Penc. Wśród kobiet najlep-
sza okazała się Ewa Majer, zaraz 
za nią Edyta Biernacka i Patrycja 
Dettlaff.

W Nocnym Maratonie Gór-
skim wśród mężczyzn najlepszy 
czas „wybiegali” Miłosz Szcześ-
niewski, Adrian Żakowski i Ro-
bert Świecak a wśród kobiet Ewa 
Ardelli, Nina Wieczorek i Katarzy-
na Bernat.

26 czerwca na stadionie na 
Górze Parkowej w Boguszowie-
Gorcach głównym punktem 
dnia była dekoracja najlepszych 
z najlepszych, czyli zwycięzców 
biegu na poszczególnych dy-
stansach. Puchary oraz nagrody 

wręczyli Burmistrz Sylwia Dą-
browska, Wicestarosta Iwona 
Frankowska, dyrektor OSiR Rafał 
Wiernicki oraz radny Rady Miej-
skiej w Boguszowie-Gorcach Da-
niel Lubiński.

Dodatkową atrakcją tego dnia 
był Rodzinny Piknik Sportowy 
podczas którego można było 
sprawdzić się w różnych konku-
rencjach. Na miejscu prowadzo-
ne były również zbiórki charyta-
tywne oraz kiermasz Fundacji na 
Pomoc Zwierzętom. 

Pełne wyniki znajdziecie na: 
https://wyniki.datasport.pl/re-
sults3334/



12 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 9 lipca 2021

Co ćwierka w sieci...

Krzysztof Urbański

Papież Franciszek

WałbrzychMojeMiasto @Krzysztof_U

@Pontifex_pl

@WalbrzychMM

1:10 PM · 2 lip 2021

12:30 PM · 4 lip 2021

3:16 PM · 30 cze 2021

Według danych DWUP na koniec maja 2021 bezrobocie w @WalbrzychMM
 spadło do 5,5% i jest znacząco niższe od średniej w kraju, która wynosi 6,1%. Po 
raz pierwszy od kiedy pamiętam, jest też niższe od bezrobocia w Legnicy, które 
wynosi 5,7%.

W #Ewangeliadnia (Mk 6, 1-6) Jezus zachęca nas abyśmy mieli oczy i serca wolne 
od uprzedzeń i otwarte na zadziwienie, na niespodzianki Boga, na Jego pokorną i 
ukrytą obecność w codziennym życiu.

Lokatorzy odebrali dzisiaj klucze do 43 nowych, komfortowych mieszkań komu-
nalnych wybudowanych na ulicy Staszica. Budowa tego budynku kosztowała po-
nad 11 mln złotych, w tym ponad 3.3 mln zł pochodziło z 
@BGK_pl  #Wałbrzych

Hubert Hurkacz
@HubertHurkacz

7:52 PM · 7 lip 2021

Marzenia się spełniają 
Dreams come true 

S. Bielawska
@bielawska_s

10:14 PM · 5 lip 2021

Młodzież w @WalbrzychMM jest niezwykła. Wszyscy absolwenci Programu IB DP 
zdali i otrzymują Dyplom Matury Międzynarodowej punktowany bardzo wysoko 
na uczelniach polskich i zagranicznych. Średni wynik to 35 punktów i jest wyższy 
od średniej światowej, która wyniosła w tym roku 33

Anna Żabska 
@AZabska

11:49 AM · 6 lip 2021

Zamek Książ na wakacje. Spotkanie z noblistką, upiorne poniedziałki
dla odważnych i śniadania na trawie

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

7:41 AM · 6 lip 2021

Pierwsze 6 miesięcy kończymy z najlepszym wynikiem od siedmiu lat i to w po-
równaniu z całorocznymi wynikami naszej działalności. Jesteśmy zatem dopiero 
na półmetku roku, który może okazać się dla nas rekordowym – mówi 
@ArturSiennicki

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

6:22 PM · 6 lip 2021

Na torze doświadczalnym w Żmigrodzie na @Dolny_Slask  testowany jest pociąg 
z napędem hybrydowym. Już wkrótce pierwsza z hybryd w barwach @KolejeD 
pojawi się na naszej linii między Wrocławiem a Trzebnicą, a po zakończeniu rewi-
talizacji linii nr 285 obsłuży połączenie do Świdnicy.

REKLAMA R0317/21
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Od 19 lat razem z Wami...
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sekund sekund
Wałbrzych
Park Kieszonkowy
Przy ulicy Drzymały rozpo-
częto budowę parku kieszon-
kowego. Będzie on kosztował 
około 600 tysięcy złotych. Ma 
być miejscem wytchnienia 
dla mieszkańców okolicz-
nych domów. Budowę trzech 
tego typu parków współfi-
nansuje Ministerstwo Klima-
tu i Środowiska – informuje 
prezydent Roman Szełemej. 
Dotychczas w tej lokaliza-
cji był zaniedbany plac, ale 
wkrótce ta sytuacja się zmie-
ni. Dofinansowanie do trzech 
parków kieszonkowych wy-
nosi milion złotych, a reszta 
to wkład gminy Wałbrzych. 
Dwa kolejne powstaną przy 
ulicy Niepodległości. Zmie-
nia się klimat i tworzenie ta-
kich enklaw jest bardzo waż-
ne.

Świdnica
Polna do remontu
Miasto Świdnica ogłosiło 
przetarg na przebudowę od-
cinka Polnej Drogi.  Podkreś-
lmy, że w ramach inwestycji 
przewidziano całkowitą roz-
biórkę istniejącej konstruk-
cji jezdni, a także zjazdów, 
chodników i ścieżek rowero-
wych. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że w ramach drogo-
wej inwestycji planuje się 
także powiększenie parkingu 
przy bosmanacie, na którym 
zmieści się w sumie około 
130 aut. Nowa będzie nie tyl-
ko nawierzchnia jezdni, ale 
również chodniki znajdujące 
się po obu jej stronach. Koszt 
inwestycji to około 10 milio-
nów złotych. 

Panków
Remont remizy
Warto zaznaczyć, że czerwo-
na cegła ścian i drzwi zosta-
ły w całości wyczyszczone i 
pomalowane. Ale co najważ-
niejsze - to fakt, że zakres 
prac obejmował zbicie sta-
rych tynków, położenie sty-
ropianu, siatki z klejem i ma-
lowanie obiektu. Prace trwały 
od początku maja. Wszystko 
za sprawą strażaków ochot-
ników z OSP Panków, któ-
rzy w czynie społecznym 
wyremontowali elewację 
swojej remizy. Jednak to nie 
wszystk. Z  pomocą ruszyli 
mieszkańcy i strażacy z Pan-
kowa, przekazując potrzebne 
materiały budowlane. Z pew-
nością takie inicjatywy to do-
bry wzór do naśladowania. 

Świdnica 
Strażnicy testują
Firma Mercedes-Benz uru-
chomiła program polegający 
na testowaniu modelu Vito 
elektrycznego przez straże 
miejskie w Polsce. Strażnicy 
świdniccy otrzymali właśnie 
samochód Mercedes Vito, któ-
ry w 100% jest elektryczny, a 
więc ekologiczny - zeroemi-
syjny. Warto zaznaczyć, że sa-
mochód ten generuje koszty 
przejechania 100 kilometrów 
na poziomie 11-12 złotych. 
Teraz przez tydzień strażni-
cy miejscy będą sprawdzać, 
jak z codziennymi zadaniami 
radzi sobie samochód, który 
przekazała im na testy firma 
Mercedes-Benz. Dodajmy, że 
zasięg tego modelu wynosi 
około 150 kilometrów. 

Boguszów-Gorce
Bezpiecznie
o wakacjach
Boguszowscy policjanci w 
minionym tygodniu spotkali 
się z najmłodszymi miesz-
kańcami miasta, aby poroz-
mawiać o bezpieczeństwie 
podczas trwających wakacji. 
Podczas prelekcji przekazali 
najważniejsze wskazówki w 
tym temacie. Oto niektóre z 
nich: korzystaj ze strzeżonych 
kąpielisk, nad wodę wybieraj 
się zawsze w większej grupie, 
a najlepiej pod opieką doro-
słych, mierz siły na zamiary. Je-
żeli nie jesteś pewien swoich 
umiejętności pływackich, nie 
ryzykuj, nie wchodź do wody 
bezpośrednio po zabawie na 
słońcu lub opalaniu. Obiecaj, 
że zastosujesz się do powyż-
szych rad, a my – policjanci 
zajmiemy się całą resztą!

Wałbrzych
Skuteczne
zatrzymanie 
Dyżurni z wałbrzyskiej ko-
mendy asp. sztab. Piotr Ożga 
i asp. Sebastian Kobylański, 
będąc w czasie wolnym od 
służby, jadąc prywatnym sa-
mochodem ul. 1 Maja w Wał-
brzychu zauważyli pojazd 
marki Renault, którego kieru-
jący jechał „pod prąd”, nie sto-
sując się do przepisów ruchu 
drogowego. Funkcjonariusze 
postanowili zatrzymać pojazd 
przy użyciu klaksonu, jednak 
kierujący nie reagował i zajeż-
dżał im drogę. Gdy kierujący 
dojechał do skrzyżowania z 
wiaduktem kolejowym, poli-
cjanci zablokowali mu drogę. 
Natychmiast podbiegli do 
samochodu i uniemożliwili 
dalszą jazdę poprzez wyciąg-
nięcie kluczyków ze stacyjki. 
39-latek miał w organizmie 
2,6 promila alkoholu.

REKLAMA R0318/21
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Niestety. Granty rozdane 
przez urzędników działają 
i w wakacje nie pozostaną 
Państwo bezrobotni. Trze-
ba będzie dokądś pójść.

Program warsztatów 
ceramicznych i spacerów 
historycznych organizo-
wanych przez Fundację Via 
Salutis (zajęcia bezpłatne, 
więcej info na stronie or-
ganizatora) trwa, w sobotę 
w Starych Bogaczowicach 
(później też w Wałbrzychu 
i pozostałej okolicy) poja-
wi się kino plenerowe Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultu-
ry.

Weekend proponuję za-
cząć od A’propos - piątek 
wieczorem aktorka Teatru 
Lalki i Aktora zinterpre-
tuje w miksie spektaklu i 
koncertu piosenki Ewy De-
marczyk. Niezależnie od 
stosunku Państwa do tego 
rodzaju miksów, i w ogóle 
do wydarzeń kulturalnych, 
doświadczenie starego 
pana od kultury mówi, że 
żeby wiedzieć czy się spo-
doba, czy nie, to należy naj-
pierw przyjść. Tu nawet dla 
świetnych muzyków, któ-
rych do projektu zaprosiła 
artystka.

W sobotę ciekawie za-
powiada się wydarzenie w 
Pałacu Struga: „IX Między-
narodowy przegląd sztuki 
IX Alternatywy 33 - Pałac 
Struga 2021”. To w sobo-
tę 10 lipca o 18.00, wstęp 
bezpłatny, później bileto-
wany - 15 zł. Wydarzenie 
organizowane przez mala-
rza i właściciela Galerii 33 - 
Krzysztofa Ryfę.

A niedziela? Niedziela to 
wiadomo. 

Może odzwyczailiby się 
Państwo od weekendów i 
zaczęli celebrować dyskry-
minowane czwartki, wtorki?

REKLAMA R0320/21

30 minut w kinie: "Luca"

„Zaczytane” wakacje

"Luca" to najnowsza pro-
pozycja wytwórni Pixar i 
Disney dla najmłodszych 
widzów. Animację wyreży-
serował Enrico Casarosa, 
mistrz storyboard'ów ze 
słonecznej Italii.
Akcja rozgrywa się w dwóch 

przestrzeniach Riwiery Wło-
skiej: wodnej i lądowej. Obie 
są ze sobą połączone postacia-
mi bohaterów: pół-ludzi, pół-
-"potworów" morskich. Luca i 

Alberto, bo o nich mowa, pragną 
uciec od otaczającej ich rzeczy-
wistości i ziścić swe marzenia. 
Chłopcy przy okazji poznają 
Giulię i wraz z nią uczą się żyć w 
świecie "mugolskim" - jakby rze-
kli fani Harry'ego Pottera. Dzięki 
wzajemnej współpracy, przyjaź-
ni i wiary we własne możliwości, 
udaje im się pokonać  strach i 
odnaleźć prawdziwe wartości. 
Chłopcy dają też porządnego 
łupnia "złu", udowadniając, że 

arogancją, chwaleniem się i 
byciem na siłę najlepszym, nie 
osiągnie się zbyt wiele. Ich sym-
boliczny i zabawny okrzyk "Si-
lenzio, Bruno!" staje się ważnym 
głosem w walce o wolność i sny. 
Bo każde dziecko ma prawo do 
przeżywania przygód, bycia 
sobą, przezwyciężania trudno-
ści.

Koniecznie wybierzcie się do 
kin! Seans idealny na letnie dni 
dla całej rodziny!

Zebrała: osa

Lato to idealny czas na spot-
kanie z książką. Mamy wtedy 
więcej wolnego czasu na lekturę 
i nadrobienie zaległości. Zapra-
szamy zatem do odwiedzenia 
Letniej Czytelni Multimedialnej 
Filii Bibliotecznej Biblioteki pod 
Atlantami, która jest dostępna 
przez cały okres wakacyjny.

Dzieci natomiast mogą sko-
rzystać z Baśniowych Wakacji. 
Od godziny 11 do 13 najmłodsi 
poznają legendy i podania dol-
nośląskie, wezmą udział w za-
jęciach plastycznych czy grach 
mobilnych w aplikacji Action-
Track, obejrzą teatrzyk kamishi-
bai (tradycyjna japońska sztuka 

opowiadania historii za pomocą 
ilustracji wykonanych na karto-
nowych planszach, wsuwanych 
do małej, drewnianej skrzynecz-
ki, pełniącej rolę sceny bądź 
ekranu).

Oferta dostępna jest w Dzia-
le Dziecięco-Młodzieżowym 
(Śródmieście, poniedziałki, śro-
dy i piątki), Filii nr 5 (Sobięcin, 
wtorki, środy, czwartki), Filii nr 
6 (Biały Kamień, poniedziałki, 
środy, piątki), Filii nr 7 (Piaskowa 
Góra, poniedziałki, środy, piątki) 
i w MFB (Podzamcze, wtorki i 
czwartki).

To jak? Wchodzisz w to? "Weź 
nie pytaj. Weź poczytaj!"

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Za oknami dzieci sąsiadów 
wyją jak ranne zwierzęta. Na 
początku za każdym razem 
rzucałam wszystko i biegłam 
na balkon sprawdzić, czy żyją 
i jaka to tym razem katastrofa 
spadła na ich małe beztroskie 
głowy. Teraz tylko wzdrygam 
się słysząc ten pisk, ale już nie 
wstaję. Kiedy stężenie zmę-
czenia we krwi przekracza 
akceptowalne granice, zamy-
kam balkonowe drzwi odgra-
dzając się od reszty świata. Ci-
sza to ostatnio jedno z moich 
ulubionych błogosławieństw. 
Znajduję ją łatwo, jak gar-
niec złota na krańcu tęczy. 
Lipcowe powietrze gęstnieje 
od upałów, letnie burze skra-
dają się za plecami jak złe 
czarownice. Obiecana wrześ-
niowa fala Delty podpływa 
coraz bliżej, podeszwy butów 
zapadają się już w mokrym 
piasku. Jest jak rekin, któ-
ry sieje spustoszenie wśród 
wylęgujących się na plażach 
wesołych golasów. Ale w 
wakacje przecież miało nie 
być wirusa. No wiecie co, ta-
kie rzeczy? Obserwuję sobie 
ostatnio, bardziej uważnie niż 
zwykle ku swej zgubie, tych 
ludzi wokół, którzy wkradają 
się zupełnie nieproszeni do 
mojej świętej codzienności. 
Jesteśmy narodem na wiecz-
nej promocji, bezpłatnym, z 
siatami pełnymi nic niewar-
tych, nieprzydatnych do ni-
czego gadżetów. Grunt, że 
były za darmo, wielkim żalem 
i jeszcze większym grzechem 
byłoby przecież nie wziąć. Za 
darmo, bezpłatnie - tyle warta 
nasza dusza. Jeśli pandemia 
nauczyła nas czegokolwiek, 
to tylko tego jak spsieć już do 
reszty. Czy przeżyjemy Del-
tę jako ludzkość? Nie sadzę. 
Podczas niedzielnego dyżuru 
w muzeumku pewna pani po-
wiedziała mi wygrażając pal-
cem, że lepiej byłoby dla mnie 
gdybym ją wpuściła (muze-
um było już zamknięte), bo 
jak nie, to napisze mi taki ko-
mentarz w internecie, że się 
nie pozbieram. Ty biduleńko, 
pomyślałam, mam nadzie-
ję, że jesteś już zaszczepiona 
dwoma dawkami szczepionki 
i Delta oszczędzi ci wszystkich 
zachwytów. Amen.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

„EU ETS jest kluczowym 
elementem polityki UE na 
rzecz walki ze zmianą klimatu 
oraz jej podstawowym narzę-
dziem służącym do zmniej-
szania emisji gazów cieplar-
nianych w sposób opłacalny. 
Jest to pierwszy i dotychczas 
największy na świecie rynek 
uprawnień do emisji dwutlen-
ku węgla. System EU ETS jest 
systemem pułapów i handlu. 
Polega na wprowadzeniu limi-
tu łącznych emisji niektórych 
gazów cieplarnianych emito-
wanych przez instalacje objęte 
systemem. Z czasem limit ten 
jest obniżany, co sprawia, że 
łączne emisje spadają. W ra-
mach wyznaczonego pułapu 
operatorzy instalacji kupują 
lub otrzymują uprawnienia do 
emisji, którymi mogą handlo-
wać zgodnie ze swoimi potrze-
bami. Ograniczenie całkowitej 
liczby dostępnych uprawnień 
do emisji gwarantuje, że mają 
one pewną wartość”. Tak wy-
jaśnia handel uprawnieniami 
do CO2 UE. Musiałam przyto-
czyć ten fragment, bo w krótki 
sposób wyjaśnia cel. Innymi 
słowy – zanieczyszczający pła-
ci i im bardziej zanieczyszcza - 
tym więcej płaci.

Zdarza mi się słyszeć opinie, 
że duży zakład przemysłowy 
nie inwestuje w nowoczes-
ne rozwiązania pozyskiwania 
energii, ciepła, bo czas zwrotu 
takich inwestycji przewyższa 
czas żywotności tych instala-
cji. Nie zdarzyło mi się spotkać 
kalkulacji, która uwzględnia-
łaby koszty emisji. A niby to 
oczywiste.

Co dzieje się teraz na rynku 
emisji? Drożyzna. Ceny upraw-
nień do emisji CO2 wyszły na 
nowy rekord. W latach 2016-
2017 ceny pozwoleń oscylo-
wały wokół pułapu 5 euro za 
tonę, który nie był zbyt silnym 
bodźcem do ograniczania emi-
sji, a w porównaniu do 2013 r., 
kiedy za prawo do emisji tony 
CO2 wyceniano na zaledwie 
2,5 euro, ich notowania wzro-
sły ponad 23-krotnie.

Co istotne – będzie drożej, 
uprawnienia będą trudniej 
dostępne i – czy to Polsce po-
doba się czy nie – będzie właś-
nie nam trudniej, bo stoimy 
na końcu kolejki transformacji 
energetycznej. Jeśli argument 
ratowania miejsca do życia nie 
przemawia, to może argument 
finansowy będzie skuteczniej-
szy? 

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 
ich opiekunów w pary. Nie gwarantu-
jemy pełnego sukcesu, wszak miłość 
jest ślepa, ale zawsze to dobry począ-
tek. 

AHMED! I mamy nadzieję, że wypo-
wiedzieli Państwo to imię z twardym, 
arabskim akcentem. Taki właśnie jest 
Ahmed: twardy, niezłomny. Mieszanka 
genów zapewni Państwu niesamowitą 
rozrywkę i na pewno każdy znajdzie coś 
dla siebie. Od podgryzania właściciela 
- charakterystyczna cecha owczarków i 
psów pasterskich, bo dbać trzeba o sta-

do - po energię starczającą co najmniej 
na bieg po horyzont. Jeśli lubią Państwo 
aktywne rozrywki i sport, obecność 
dzielnego, wysportowanego i bardzo 
inteligentnego druha, to.... ten pies jest 
dla Ciebie!

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

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

PL
fot: Anna Kuczyńska Fotografia,

z materiałów schroniska 

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Na te składniki uważaj latem
Czy wiecie, że są takie pro-

dukty kosmetyczne, których 
stosowania powinniśmy unikać 
w okresie letnim?

Fotouczulenie, fototoksycz-
ność, fotoalergia.

Są to określenia reakcji, jakie 
zachodzą w naszym organizmie 
po skojarzeniu kilku czynników.

Jak to się dzieje i dlaczego 
tak się dzieje?

Wszystkiemu winne jest 
słońce, a konkretnie reakcja 
chemiczna jaka zachodzi w na-
szej skórze pod wpływem pro-
mieniowania UV oraz substancji 
fotouczulającej. Objawia się to 
występowaniem podrażnienia, 
uczulenia, pieczenia, a nawet 
powstawaniem trudnych do 
usunięcia przebarwień skór-
nych. Oto substancje, których 
powinniśmy unikać latem.

Zioła oraz ekstrakty z ziół i 
roślin. I to nie tylko w kosmety-
kach, ale również w naparach 
i jedzeniu. Szczególną uwagę 
powinniśmy zwrócić na wyciąg 
z arniki, rumianku, czosnku, 
dziurawca, skrzypu, nagietka, 
selera. Jak widać nie zawsze to, 
co naturalne, jest korzystne dla 
naszej skóry, szczególnie latem.

Preparaty na bazie kwasów 
AHA i BHA, często obecne w 
kremach, tonikach, żelach do 
mycia twarzy dedykowanych 
głównie skórze tłustej i łojoto-
kowej. Po zetknięciu ze słońcem 
mogą powodować brzydkie 
przebarwienia skórne.

Olejki eteryczne, szczególnie 
te cytrusowe, w tym olejek ber-
gamotkowy. Olejki eteryczne 
często występują w kosmety-
kach naturalnych jako kompo-
zycja zapachowa, ale również 
w perfumach. Dlatego przed 
planowanym opalaniem zre-
zygnujmy z perfum.

PABA – kwas paraaminoben-
zoesowy oraz benzophenone 
są to chemiczne filtry UV, które 
mogą wywoływać reakcje aler-
giczne w kontakcie ze słońcem. 
Jednak ich stosowanie nie jest 
zabronione i często substancje 
te występują w preparatach 
ochronnych. .

Wakacje koloru blond
Jeśli myślisz o zmianie kolo-

ru latem, postaw na blond. Do 
wyboru masz jego różne od-
cienie: retro balejaż z pasem-
kami, słodki miód albo lody 
waniliowe. Niezależnie od 
wariantu - i tak efekt będzie 
spektakularny. Jasne włosy w 
świetle słońca prezentują się 
znakomicie, a do tego idealnie 
współgrają z opaloną skórą. 
Hitem w tym sezonie jest tzw. 
sunburst blonde i melting va-
nilla. Pamiętaj jednak, że roz-
jaśniane kosmyki wymagają 
szczególnej pielęgnacji. Nara-
żone na żółknięcie i przesusze-
nie, muszą być odpowiednio 
dopieszczane: szamponem, 
odżywką (także repigmentu-
jącą), maską.

Wakacyjny słowniczek 
blond koloryzacji

SUNBURST BLONDE - czyli w 
dosłownym tłumaczeniu „po-
pękane słońcem włosy”. Mowa 
oczywiście o platynowych, 
delikatnych pasemkach, które 
wyglądają jak świetliste ślady 
pozostawione przez słońce na 
włosach po całym dniu spę-

dzonym na plaży. Według Rya-
na Pearla, znanego kolorysty i 
ambasadora marki Redken, to 
jedna z najgorętszych blond 
koloryzacji tego sezonu. 

Słoneczny HONEY BLONDE 
(miodowy)  przepięknie oży-
wia cerę i pasuje do opalonej, 
oliwkowej karnacji, którą przy-
wieziesz z urlopu.

CHUNKY HIGHLIGHTS to 
koloryzacja z lat 90- tych, wy-
raziste blond pasemka z od-
rostami. Z sentymentem do 
tego trendu powróciły: Miley 
Cyrus oraz Jennifer Lopez.

MELTING VANILLA - polega 
na przenikaniu się chłodnych 
i ciepłych blond refleksów w 
kolorze waniliowego pud-
dingu. Wspólnie tworzą one 
mozaikę uzupełniających się 
odcieni, która pięknie odbija 
promienie słońca oraz daje 
iluzję trójwymiarowości. Taki 
balejaż sprawia, że włosów 
wydaje się więcej i są one op-
tycznie gęstsze.

Źródło informacji: elle.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com 



UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 9.07.2021 punktualnie o godz.12:12
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
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PRACA

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

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój + 
piwnica + 2 komórki, pow. 64,59 m2, 
Szczawno Zdrój ul. Solicka. Tel. 889 
201 071

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, 
ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE 

I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
W W W. M E B L E - I B G . W E E B LY. 
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. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

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

Remonty mieszkań pod klucz, cen-
tralne ogrzewanie, elektryka, kafel-
ki, gładzie na mokro, remonty łazie-
nek. Tel. 513 022 801

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

Usługi budowlane, malowanie, tyn-
kowanie, panele, płytkowanie, łazien-
ki itp.Tel.666 201 604

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Kupię 
mieszkanie 

do 40m2, bez 
pośredników. 

Tel.
888 700 086

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
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