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WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

 DODATEK 27 SIERPNIA 2021

K      MPAS KULTURALNY

WYSTAWA, WARSZTATY AKTORSKIE, ZAJĘCIA Z SAMOROZWOJU CZY HULA HOP. TYCH IMPREZ CHCĄ MIESZKAŃCY

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL OGNIA. PRZED NAMI NIESAMOWITE SHOW.

FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA BWA TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

Wystawa fotogra� i przedstawiających 
Piaskową Górę, wykonanych z drona, 
pozytywne i kulturalne hulanki z Pi-
askową Górą czy warsztaty teatralne 
zakończone spektaklem – to propozy-
cje mieszkańców Wałbrzycha, które w 
ramach programu Dom Kultury + In-
icjatywy Lokalne 2021 zrealizuje wraz 
z nimi Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 
Za nami już kolorowa parada w Parku 
Rusinowa, w ramach tegorocznej edy-
cji Brave Kids.

Do programu Dom Kultury + In-
icjatywy Lokalne 2021 mieszkańcy 
Wałbrzycha zgłosili dziesięć projek-
tów. Specjalna komisja wybrała cztery 
do realizacji. Wszystko jest możliwe 
dzięki � nansowemu wsparciu Minis-
tra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. WOK wygrał pieniądze, bo 
złożył atrakcyjny projekt w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury.

- To nie tylko wspólna, z mieszkań-
cami, organizacja wydarzeń. Zapytal-
iśmy wałbrzyszan, czego oczekują od 
nas. Na Piaskowej Górze i w dzielnicy 
Rusinowa organizowaliśmy zabawy 
podwórkowe, spacery - mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury. 

Największe uznanie zdobył pomysł 

Patrycjusza Kochanowskiego. Pro-
jekt „Piaskowa Góra z lotu ptaka” to 
propozycja plenerowej wystawy, na 
której zaprezentowane zostaną zdjęcia 
tej dzielnicy wykonane z drona. 

- Posiadam bardzo dużą galerię zdjęć 
Piaskowej Góry z lotu ptaka, którą 
wykonałem w 2016 roku. Tak sobie 
leżała do tej pory na dysku. Ja akurat 
przez to, że jestem oddanym „pias-
kowogórzaninem”, który zawsze lubi 
wspierać mój dystrykt, postanowiłem 
wziąć udział w konkursie i udało się 
go wygrać – mówi Patrycjusz Koch-
anowski. 

Wernisaż wystawy „Piaskowa z lotu 
ptaka” zaplanowano 19 września o 
godzinie 11.00 na placu przy zegarze 
w centrum dzielnicy. 

Drugi pod względem liczby zdoby-
tych punktów był projekt „Pozyty-
wnie i Kulturalnie Hulamy z Piaskową 
Górą” autorstwa Mai Sawickiej. 

- Wpadłyśmy na taki pomysł, aby 
zorganizować na Piaskowej Górze 
cykl różnorodnych warsztatów dla 
mieszkańców. Są one dostępne dla 
każdego. Sześć różnych spotkań. 
Każde o innej tematyce. Są warsztaty 
w stylu zaglądania w głąb siebie, coś 
dla ducha oraz coś dla ciała, jak na 

przykład nasze warsztaty z hula hop 
- mówią Emilia Francuziak i Zuzanna 
Gileta, współautorki projektu. 

Spotkania w ramach tego projektu 
zaplanowano 11, 12 i 18 września. 

Autorami trzeciego projektu, który 
będzie realizowany przy wsparciu z 
programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2021 są Piotr Jędrzejas i Mi-
rosław Sopicki z Teatru Ucieczkowe-
go. 

- Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców 
Wałbrzycha, szczególnie dzielnic Pi-
askowa Góra i Rusinowa do wspól-
nego przygotowania spektaklu, ale 
zanim ten spektakl się odbędzie, po-

prowadzimy dla tych osób warsztaty. 
Warsztaty aktorskie, które będą prow-
adzone przez naszego przyjaciela Pi-
otra Jędrzejasa i warsztaty muzyczne 
– mówi Mirosław Sopicki. 

Warsztaty ruszą pod koniec września. 
Za nami jest już czwarty projekt. W 
Parku Rusinowa w ramach inicjatywy 
Brave Kids odbył się kolorowy festyn. 

Informacje o poszczególnych wy-
darzeniach będą publikowane na 
stronie internetowej wok.walbrzych.
pl oraz na pro� lu społecznościowym 
na facebooku wałbrzyskiej instytucji 
kultury.

Miłośnicy kuglarstwa spotkają się w 
weekend (28 i 29 sierpnia) w Starej 
Kopalni w Wałbrzychu. - To świę-
to ognia. Miejsce spotkań kuglarzy 
z publicznością – przyznaje Kamila 
Lepianka z Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury. W programie: konkurs, 
warsztaty i otwarte pokazy dla pub-
liczności.

Spotkanie kuglarzy zaplanowano w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. W so-
botę przygotowano część konkursowo 
– pokazową. 

- Zaplanowaliśmy między innymi 
otwarte warsztaty dla publiczności, 
gdzie każdy może spróbować swoich 
sił w machaniu różnego rodza-
ju sprzętem ogniowym – wyjaśnia 
Kamila Lepianka. 

Dolnośląski Festiwal Ognia to także 
konkurs dla kuglarzy. W Wałbrzychu 
rywalizować będą miłośnicy tej sztuki 
z różnych regionów. 

- To festiwal z pięcioletnią tradycją. 
Zaskakiwały nas w ubiegłych latach 
przebrania, kostiumy. Mieliśmy tutaj 

kostiumy Shreka, Króla Lwa. Dużo 
różnych spektakli i pomysłów. Kug-
larze prześcigają się w swoich poka-
zach. Nie tylko choreogra� ą, ale także 
pirotechniką – dodaje Lepianka. 

Nie zabraknie także strażaków. Pokaz 
w ramach festiwalu przygotuje Ochot-
nicza Straż Pożarna z Sokołowska. 

Pokazy otwarte dla publiczności 
zaplanowano w sobotę 28 sierpnia 
od godziny 18.00 do 21.30 na terenie 
Starej Kopalni. 

V Dolnośląski Festiwal Ognia jest 
współ� nansowany ze środków Gminy 
Wałbrzych, realizowany przez Sto-
warzyszenie WOK-więcej o kulturze 
przy współpracy z Wałbrzyskim 
Ośrodkiem Kultury. 

Koncert z okazji
nadania Filharmonii

im. Józefa Wiłkomirskiego

3.09.2021 r.

V FESTIWAL
MAŁYCH PRAPREMIER

12-17.09.2021 r.

wystawa
CZAS FOTOGRAFII - 
Paweł Sokołowski

3.09.2021 r.

koncert
Muzyczne Pożegnanie 

Lata

29.08.2021 r.

koncert
Urszuli Dudziak
w Wałbrzychu

5.09.2021 r.

Dolnośląski
Festiwal Ognia vol. 5

28.09.2021 r.
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 z Piotrem Kwiatkowskim z Piotrem Kwiatkowskim

„Mieszkanie” po wałbrzysku
Tegoroczny rynek nieruchomo-

ści w Polsce przeżywa prawdziwy 
bum. Z jednej strony przymiarka 
do rządowych bonusów wsparcia 
przy zakupie, z drugiej - niskie 
stopy procentowe, z kolei z trze-
ciej - najlepsza na chwilę obecną 
lokata kapitału. Okazuje się, że w 
lipcu tego roku w Polsce udzielono 
rekordowej ilości kredytów hipo-
tecznych.
Według danych statystycznych i 

portali branżowych w Polsce w ciągu 
dwóch pierwszych kwartałów tego roku 
sprzedało się rekordowo dużo miesz-
kań. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Trójmieście, Poznaniu i Łodzi w drugim 
kwartale roku utrzymała się sprzedaż 
na rekordowym poziomie 19,5 tysiąca 
mieszkań, co w całym półroczu dało wy-
nik 39 tysięcy. Jak zaznaczają eksperci, 
wzrost cen nowych mieszkań wyprze-
dza inflację, mimo że ta rośnie coraz 
szybciej. Dla przykładu: w Warszawie za 
metr kwadratowy na rynku wtórnym za-
płacimy 12 tysięcy złotych, nieco mniej 
w Krakowie czy Wrocławiu. W Toruniu, 
Rzeszowie czy Katowicach kwota sięga 
około 7 tysięcy za metr kwadratowy.

Jak to jest w Wałbrzychu?
Miasto zielonego dębu ma swoją 

specyfikę. Z jednej strony stara zabudo-
wa w południowych dzielnicach miasta, 
z drugiej zaś strony betonowa płyta na 
Podzamczu czy Piaskowej Górze. Rów-

nież Miasto Wałbrzych buduje miesz-
kania i pojawiają się deweloperzy. Dom 
domowi nierówny, jak również cena za 
metr. Zatem ile kosztuje metr kwadrato-
wy mieszkania w Wałbrzychu? - To py-
tanie jest tak naprawdę bardzo ciężkie. 
Można je porównać do pytania o kilo-
gram kawy, są jej różne rodzaje i przez 
to różne ceny. Mieszkania z rynku wtór-
nego różnią się od siebie przede wszyst-
kim standardem, lokalizacją czy nawet 
takimi szczegółami jak powierzchnia 
piwnicy czy stan klatki schodowej. Moż-
na powiedzieć, że kształtują się od 2000 
zł do nawet 5000 zł za metr kwadra-
towy - tłumaczy Mateusz Rambacher, 
ekspert w dziedzinie nieruchomości. 
Natomiast ceny z rynku pierwotnego to 
koszt rzędu 5000 - 7000 tysięcy za metr 
kwadratowy - dodaje. Jeśli nie kupić, to 
może wynająć? - Przyjmując, że prze-
ciętnie wynajmują się kawalerki bądź 
mieszkania dwupokojowe, to można 
powiedzieć, że średni miesięczny koszt 
to 1300 złotych - kontynuuje Ramba-
cher. Według naszego eksperta rynkiem 
zdecydowanie rządzi popyt. W mieście 
brakuje około tysiąca mieszkań. Ekspert 
dodaje, że coraz więcej kupuje się dla 
siebie dużych mieszkań, a coraz mniej 
kawalerek. - Widzimy nowe inwestycje, 
jak np inwestycja PCG na Podzamczu 
czy "Dwie wieże" w Śródmieściu. To po-
kazuje, że po latach przestoju wreszcie 
rusza się w naszym mieście rynek dewe-

loperski. Ale i stara substancja mieszka-
niowa mocno się zmienia, mogę zary-
zykować teorię, że wreszcie i Wałbrzych 
dorósł do powolnego odchodzenia od 
wielkiej płyty i szukania nieruchomo-
ści w zabytkowych kamienicach bądź 
u deweloperów - kontynuuje Mateusz 
Rambacher.

Może gminne mieszkanie?
Można śmiało powiedzieć, że Miasto 

Wałbrzych stało się w ostatnich latach 
jednym z największych lokalnych dewe-
loperów. Miasto nie tylko buduje nowe 
obiekty, takie jak np. na ulicach Husar-
skiej czy Staszica, ale również komplek-
sowo remontuje całe budynki - jak na 
ulicach Niepodległości czy Zajączka. - W 
tym roku 99 lokali mieszkalnych komu-
nalnych przekazała gmina do zasiedle-
nia osobom starającym się o najem. Z 
kolei na koszt własny przyszłego najem-
cy do remontu  przekazano 45, a lokali 
socjalnych 30 - tłumaczy Edward Szew-
czak, rzecznik prasowy Urzędu Miejskie-
go, a zarazem szef biura promocji. - Bu-
dynki na ulicy Husarskiej zasiedlone są 
wszyskie - kontynuuje rzecznik. Zapyta-
liśmy również kiedy zakończą się kom-
pleksowe remonty kamienic w starych 
dzielnicach miasta. - Otóż zakończenie 
prac remontowych na ul. Niepodległo-
ści 14-16 planowane jest na wrzesień 
2021, na ul. Pocztowej listopad/gru-
dzień 2021; na ul. Zajączka planowane 
jest na styczeń/luty 2022. Łącznie zo-
stanie wyremontowanych 56 mieszkań 
- oznajmia Szewczak. Stawka czynszu w 
wyremontowanych budynkach to 14,60 
zł za metr kwadratowy. Czas oczekiwa-
nia jest uzależniony od sytuacji wnio-
skodawcy oraz oceny punktowej wnio-
sku. Warto dodać, że na plan remontów 
na rok 2020 wydatkowano środki finan-
sowe w kwocie 10.873.194,00 zł. Nato-
miast w 2021 roku przewidziano na ten 
cel kwotę 33.316.232,22 zł.

Paweł Szpur
Fot. PAS

Czytaj więcej na www.30minut.pl
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z Wójtem Gminy Stare Bogaczowice

Mirosławem Lechem 
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PIĄTEK

Imieniny:
Bogdana, Rajmunda

Święto Kawalerii
Polskiej

SIERPIEŃ

31
WTOREK

Imieniny:
Józefa, Moniki

Dzień Tira

 Imieniny:
Augustyna, Patrycji

Dzień Lotnictwa

WRZESIEŃ

1
ŚRODA

WRZESIEŃ

2
CZWARTEK

,,Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów”.
Isaac Newton

SIERPIEŃ

28
SOBOTA

Imieniny:
Bronisława, Idziego

Dzień Kombatanta

Imieniny:
Stefana, Juliana

Dzień Dużego Rozmiaru

Imieniny:
Sabiny, Jana

Dzień Strażnika
Gminnego i Miejskiego
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NIEDZIELA

09:00 „Bajtel w galerii” - galerii wypełnionej insta-
lacją artystki Pauliny Komorowskiej-Birger (Stara 
Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki).
10:00 Otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w Koszy-
kówce 3X3 - Galeria Victoria Wałbrzych Basketball 
Cup.
12:00 Japan Meet Day Ji endo Obu samā (Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki).
14:00 Dożynki gminne 2021 (Stadion Sportowy w 
Starych Bogaczowicach).
16:00 Puchar Polski strongman - Lotnisko Świebo-
dzice 2021.
18:00 Dolnośląski Festiwal Ognia vol. 5 (Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury).
20:00 Dni Jedliny Zdroju (Kompleks Sportowo-Re-
kreacyjny ,,Active Jedlina”).

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:30-11:30 Rodzinne piątki w Starej Kopalni.
15:00 46.Dni Mieroszowa 2021.
21:00 Nocne zwiedzanie - Konrad Maksymilian (Za-
mek Książ Wałbrzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

10:00 Festiwal Lokomotyw Spalinowych – Zakończe-
nie wakacji (Muzeum Kolejnictwa na Śląsku).
11:00 Holi Święto Kolorów w Wałbrzychu (Plac Rycer-
ski).
12:30 Spektakl ,,Akademia Pana Kleksa” (Teatr Lalki i 
Aktora).
16:00 Dni Jedliny Zdroju (Kompleks Sportowo-Rekre-
acyjny ,,Active Jedlina”).
17:00 Gramy dla Anity - Maja Karteczka / Green City / 
Paranoja i licytacje (ulica Henryka Wieniawskiego 82, 
Wałbrzych).
20:30 Koncert Grzegorz Hyży, Dni Dzierżoniowa 2021.

Imieniny:
Rózy, Szczęsnego

Dzień Taksówkarza
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PONIEDZIAŁEK

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
20:30 Nocne zwiedzanie Hokus Pokus - edycja dla 
rodzin z dziećmi (Zamek Książ Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
14OC 15OC 14OC 14OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

REKLAMA R0386/21

W gminie Stare Boga-
czowice dzieje się. Przed 
nami ważne wydarzenia. 
Jakie atrakcje czekają na 
gości podczas tegorocz-
nych Dożynek 28 sierpnia?

Każdego roku nasze Do-
żynki cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem nie tyl-
ko mieszkańców Gminy 
ale także powiatu, a nawet 
województwa. Dokładamy 
wszelkich starań, aby goście 
poczuli tradycję polskiej wsi, 
świetnie się przy tym ba-
wiąc. W tym roku na scenie 
pojawią się 2 zespoły: ludo-
wy „Echo”, „Górska Roma” 
oraz wykonawca muzyki 
Disco-Polo Mario Bischim. 
Tradycyjnie odbędzie się lo-
teria fantowa z cennymi na-
grodami (sprzęt RTV i AGD). 
Będą też integracyjne gry 
i zabawy, fluorescencyjny 
pokaz akrobatyczny i za-
bawa taneczna. Dla dzieci 
przygotowaliśmy bezpłatną 
strefę animacyjną – dmu-
chańce oraz gry i zabawy z 
animatorami. Nie zabraknie 
swojskiego jadła i lokalnych 
wystawców. 

Kolejną imprezą jest I 
maraton górski imienia 
Wiesława Ślawskiego, któ-
ry odbędzie się 4 września. 
Czy można się jeszcze za-
pisać? Jak będzie przebie-
gać trasa biegu?

Po raz pierwszy organi-
zujemy bieg o tak długim 
dystansie. 42-kilometrowa 
trasa jest niezwykle ma-
lownicza - biegniemy przez 
najważniejsze obiekty w 
Gminie Stare Bogaczowice: 
kaplica Świętej Anny, punkt 
widokowy, wiatrak holen-

derski w Gostkowie, Wieża 
na Trójgarbie, Pałac w Stru-
dze i ruiny Zamku Cisy. Start 
i meta będą znajdowały się 
na stadionie sportowym w 
Starych Bogaczowicach. Za-
pisy trwają na stronie inter-
netowej www.ultimasport.
pl.

Ruszacie Państwo z dużą 
inwestycją budowlaną - 
budowa domu mieszkal-
nego. Kiedy rozpoczną się 
prace? Jak będzie wyglą-
dać budynek (ile miesz-
kań/ kondygnacji)? Kiedy 
zakończenie? Kto będzie 
mógł w nim zamieszkać?

Umowa z wykonawcą zo-
stała podpisana w ubiegłym 
tygodniu. Od tego momen-
tu wykonawca ma 18 mie-
sięcy na ukończenie inwe-
stycji. Budynek będzie miał 
30 mieszkań z metrażami 
od 50 metrów ( 2 pokoje) do 
70 metrów (4 pokoje). Będą 
tam 4 kondygnacje. Są to 
mieszkania komunalne. W 
pierwszej kolejności mogą 
w nich zamieszkać osoby, 
które są zameldowane w 
Gminie Stare Bogaczowice 
lub mieszkańcy posiadają-
cy mieszkania komunalne 
na zamianę. Jeśli nie będzie 
już chętnych mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice 
(spełniających wymogi okre-
ślone w uchwale Rady Gmi-
ny), z lokali mogą skorzystać 
mieszkańcy innych miejsco-
wości. 

Gmina od wielu lat sta-
wia na sport. Trwają pra-
ce w obrębie kompleksu 
sportowego. Co to za in-
westycja? Czy w gminie 
powstaną kolejne obiekty 
sportowe, np. boiska?

W obrębie kompleksu 
sportowego powstaje jeden 
z elementów infrastruktury 
sportowej. Docelowo bę-
dzie on wykorzystany na 
cele sportowo-rekreacyjne. 
Szczegóły projektu zdra-
dzimy w najbliższych tygo-
dniach. 

Dziękuje za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur 
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Czytam codziennie na Twit-
terze wpisy Muzeum Auschwitz. 
Lakoniczne, opatrzone zdję-
ciami z obozowych kartotek. 
Lewy profil, prawy i frontem do 
aparatu. Imię, nazwisko, data 
urodzenia, zawód, narodowość 
i data śmierci w obozie zagłady 
za kolczastym drutem. Patrzę 
na łyse głowy ogolone niedbale 
obozową maszynką, na krwa-
wiące jeszcze zacięcia na skó-
rze. Te kobiece są szczególnie 
porażające. Krawcowe, nauczy-
cielki i lekarki na tych zdjęciach 
już nimi nie są, choć pewnie ich 
niedawne życie tli się ostatkiem 
sił w zbombardowanych wojną 
mieszkaniach. Gdzieś tam pod 
gruzami kaszmirowy sweter 
Krysi, właścicielki kawiarni, nie 
zdążył się jeszcze porządnie 
wybrudzić. Pachnie jej perfu-
mami i tak śmiesznie wygląda 
nadal mięciutki wystając jak kot 
z gruzów jej dawnego domu. 
Teraz patrzą na mnie z ekranu 
komputera łyse obdarte z resz-
tek godności więźniarki zza 
kolczastego drutu. Przerażone, 
wymięte, gwałtem pozbawione 
swojej codzienności. Ofiary nie-
swojej wojny. Nieważne której. 
Patrzę na nie, bo wtedy jeszcze 
przez chwilę żyją. Myślę o nich 
wszystkich. Przez ostatnie dwa 
tygodnie codziennie. 

Sierpniowe noce są rześkie. 
Wiem to, bo co wtorek składam 
o północy leżaki plenerowego 
kina w ogrodzie mojego Sta-
ruszeczka. Przenikający nocny 
chłód tnie nieubraną skórę jak 
skalpel. Myślę wtedy o ludziach, 
którzy na pasie ziemi niczyjej są 
torturowani przez wymuskane 
wakacyjnym słońcem twarze, 
którym z plugawych ust nie 
schodzi ani Bóg, ani honor, ani 
ojczyzna. Krasomówcy ze zbyt 
krótkiej ławki. Ci sami, którzy za 
kilka tygodni ustawią na swoich 
wigilijnych, suto zastawionych 
stołach dodatkowe nakrycie dla 
strudzonych wędrowców szu-
kających schronienia.

Ale teraz jest wojna hybry-
dowa, pierwotniaki i żądza luk-
susu. I kolczasty drut.

Humanitaryzm? Prawa czło-
wieka? Konwencja genewska? 
To się nie odmienia przez pol-
skie przypadki.

I wiecie co, mili Państwo? Je-
stem spokojna. Bo życie mnie 
nauczyło, że natura kocha się 
w równowadze. A drut kolcza-
sty jak ości w wigilijnym karpiu. 
Potrafi nieźle nawywijać. Niech 
się stanie.

Apel wałbrzyskich sportowców
Sportowców w regionie 

wspieramy i chętnie pisze-
my o wynikach i osiągnię-
ciach na łamach Przeglądu 
Sportowego w Tygodniku 
30 minut. Niemniej jednak 
trudno przejść obok, gdy 
sportowcy proszą o pomoc. 
Wyniki i osiągnięcia będą 
przede wszystkim wtedy, 
gdy będzie gdzie trenować.
Niespełna dwa tygodnie temu 

mogliśmy przeczytać na stro-
nie Lekkoatletycznego Klubu 
Sportowego Górnik Wałbrzych 
przejmujący wpis z apelem, a 
także zdjęciami, ukazujący stan 
techniczny obiektów, na któ-
rych trenują przyszli mistrzowie." 
... na stadionie na Podzamczu 
nie można trenować, bo jego 
stan definiuje słowo "dramat"... 
a obok naszej hali jest jedynie 
wielka dziura... nasi zawodnicy 
doskonale radzą sobie na hali a 
na otwartym stadionie gorzej... 
dlaczego? Bo jak nauczyć się ska-
kania czy biegania przy słabym/
silnym wietrze, gdy na hali nie 
ma wiatru? - czytamy na wstę-
pie apelu sportowców. "- No, ale 
ok. Jest hala. Kiedy ta hala miała 
wymieniany tartan? Jak wyglą-
da koło do rzutów? Jak tory do 
sprintów? Jak miejsce startu? 
Umówmy się... słabo. I chociaż 
"opiekunowie", "pracownicy", 

i kluby trenujące na hali dbają 
o nią jak mogą, to bez pomocy 
Romana Szełemeja warunki się 
nie zmienią. Panie Prezydencie 
- pomocy! Tu nie jest potrzebny 
"portfel wypchany dolarami" jak 
śpiewał znany nam wszystkim 
dziś polityk...

...Tutaj potrzebna jest Pana 
umiejętność gospodarowania 
funduszami - niech ten rok 2021 
zakończy się dobrze. A nawet 
wspaniale" – piszą dalej spor-
towcy. I trudno się z tym nie 
zgodzić, skoro obiekty są w pełni 
użytkowane, a ich eksploatacja 
jest czymś naturalnym. 

Dlatego jako redakcja zwró-
ciliśmy się do Urzędu Miasta z 
pytaniem czy sportowcy nie zo-
staną pozostawieni z tym prob-
lemem? "- Informuję, iż tartan na 
Hali Lekkoatletycznej zostanie 
wymieniony w 2022 roku, w ter-
minie uzgodnionym z klubami 
sportowymi korzystającymi ze 
wskazanego obiektu sportowe-
go. Nadmieniam, iż z hali korzy-
sta 13 klubów sportowych, które 
przygotowują się do zawodów 
w różnych okresach czasowych. 
Biuro Edukacji i Spraw Społecz-
nych UM w Wałbrzychu w czerw-
cu 2021 roku dokonało analizy 
szacowania wartości wymiany 
tartanu i określona kwota zo-
stanie zaplanowana w budżecie 

miasta na rok 2022 - podkreśla 
Edward Szewczak, rzecznik pra-
sowy UM Wałbrzychu. "W od-
niesieniu do wskazanego przez 
Pana wpisu na profilu LKS Górnik 
Wałbrzych na portalu społecz-
nościowym informuję z przy-
krością, iż zabrakło właściwej 
komunikacji między zarządcą 
obiektu a zainteresowanymi" 
- dodaje Szewczak. Mamy na-
dzieję, że sprawa zakończy się 
pomyślnie, gdyż na najbliższej 
olimpiadzie nie powinno za-
braknąć reprezentantów z Wał-
brzycha.

Paweł Szpur
Fot. LKS GW

Mamy ostatni weekend 
wakacji i niektórzy pewnie po-
wiedzą ze smutkiem „ojeeej”, 
inni „uff” i ja z tych innych, bo 
specyfika pracy, którą upra-
wiam polega na zabawianiu 
wszystkich od „ojeeej”.

A w związku z tymi ostatka-
mi tradycyjnie mamy wysyp 
wydarzeń ostatkowych, że 
Państwo nie nadążą, zapad-
ną się w sobie od tego stresu 
i przebodźcowania i kto wie 
kiedy znów się otworzą. A tak 
dobrze nam szło odczarowa-
nie mantry #nicsięniedzieje. 
Tak rozmiłowaliśmy się w 
spędzaniu czasu w oparach 
farb malarskich, tak wyspe-
cjalizowaliśmy w baletowych 
ruchach wśród delikatnych 
rzeźb i wiekowej porcelany.

A będzie jeszcze gorzej, 
proszę państwa. Z roku na rok 
obserwuję coraz więcej atrak-
cji w trakcie wakacji, nie jak-
by z pierwszym weekendem 
lipca nagle cały Wałbrzych 
wyparował nad jakieś piękne 
morze. 

Zmienia się. Ale powoli i 
z tego też powinniśmy się 
cieszyć, że powoli, a kiedyś 
nawet się śmiać żeśmy tak de-
monom #nicsięniedzieje słu-
żyli. Tak, jak śmiejemy się dziś 
z jakichś „bazgrołów, że sam 
bym to tak namalował”.

Pierwsza edycja Kompasu 
Kulturalnego, przewodnika 
po wydarzeniach, opraco-
wanego razem z redakcją 30 
Minut, już Państwo w rękach 
i monitorach trzymają. To też 
jest jakiś postęp. Zmienia się 
powoli.

Weekendowe wydarzenia, 
niektóre: piątek: finisaż wy-
stawy Grupy Kontrast - Stara 
Kopalnia, Finałowe Występy 
Brave Kids 2021 - Stara Kopal-
nia, sobota: “Bajtel w galerii” 
zajęcia edu – Stara Kopalnia, 
Dolnośląski Festiwal Ognia – 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, 
Cisza w plenerze - A PROPOS, 
niedziela: Gramy dla Anity - 
Maja Karteczka / Green City / 
Paranoja i licytacje

A PROPOS.
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Zmagazynować wodę - część 1
Niespełna dwa miesiące temu na łamach tygodnika 30 minut opisywaliśmy w Temacie 

Tygodnia największe zapory wodne na świecie. Skutkiem ich powstawania są oczywi-
ście sztuczne akweny. W Polsce mamy ich ponad 140, powyżej 1 hm³. Więc po co tworzyć 
kolejne?

Zdjęcie tygodnia  ulica Dunikowskiego po remoncie - Piaskowa Góra 

Sztuczne zbiorniki wodne w 
Polsce - część 1

Jak powstają?
Najczęściej zbiorniki powstają 

dzięki spiętrzeniu wody w rzece 
za pomocą zapory. Proces ten od-
bywa się pod kontrolą inżynierów, 
którzy określają teren zalewu. 
Jest to przede wszystkim istotne 
dla bezpieczeństwa mieszkań-
ców. Aby zbiornik spełniał swoje 
funkcje, musi być odpowiednio 
zabezpieczony. Należy uwzględ-
nić tu przede wszystkim ochronę 
brzegu przed podmyciem oraz 
wzmocnienie dna. Przed rozpo-
częciem budowy prowadzi się 
określone prace hydrotechniczne. 
Ich specyfika wymaga zaangażo-

wania i wykwalifikowanych nur-
ków, którzy, stosując nowoczes-
ne rozwiązania technologiczne, 
pomagają w utrzymaniu zbiorni-
ka w dobrym stanie. Okazuje się 
również, że gdy źródła wody ule-
gają stopniowej redukcji, budowa 
sztucznych zbiorników jest w peł-
ni uzasadniona. Nowoczesne roz-
wiązania pomagają na tworzenie 
ich z uwzględnieniem ochrony 
środowiska naturalnego. 

Jakie mamy rodzaje zbiorni-
ków?

Reasumując - zbiornik wodny 
to zagłębienie terenu wypełnio-
ne wodą stojącą. Wśród sztucz-
nych zbiorników wymienia się 

retencyjno-zaporowe, poeksplo-
atacyjne, groblowe, zapadlisko-
we, sadzawki, baseny. Zarówno 
naturalne, jak i sztuczne zbiorniki 
wodne, mogą być dopływowe, 
odpływowe, przepływowe i bez-
odpływowe. Zbiornik retencyjny 
jest nazywany również sztucz-
nym jeziorem zaporowym, wy-
budowanym w celu wstrzymania 
wód rzecznych i magazynowaniu 
jej, co następuje dzięki postawio-
nej zaporze na rzece. Zbiorniki 
poeksploatacyjne są pozostałoś-
cią po wydobywaniu surowców 
mineralnych metodą odkrywko-
wą, takich jak węgiel kamienny, 
siarka, rudy cynku, które w póź-
niejszym czasie po zaprzestaniu 

eksploatacji, zostają zalane wodą. 
Zbiorniki groblowe powstają 
wskutek wybudowania wału 
ziemnego, który ma za zadanie 
utrzymywać i zatrzymywać wodę 
w sztucznym zbiorniku wodnym. 
Najczęściej można je spotkać w 
dnach dolin rzecznych. Zbiorniki 
zapadliskowe powstają wskutek 
zapadania terenu wypełnionego 
wodą opadową lub gruntową. Sa-
dzawki to zagłębienie wykopane 
w gruncie osiągające niewielkie 
rozmiary, który ma konkretne 
wykorzystanie gospodarcze. Z 
kolei basenem nazywamy sztucz-
ne zbiorniki wodne zbudowane 
z betonu lub innych sztucznych 
materiałów, posiadające płaskie 
dno, wypełnione wodą. 

Przykłady największych 
zbiorników w Polsce

W 2018 roku w Polsce było 
4195 wszystkich sztucznych 
zbiorników retencyjnych. Najstar-
szy to znajdujący się na Brdzie 
zbiornik Zapora, który zbudowa-
no w 1848 roku. Zbiornik Nyski 
umiejscowiony jest jako zbior-
nik retencyjny Nysy Kłodzkiej. 
Uruchomiono go w 1972 roku, 
a jego maksymalna pojemność 
to 114 mln m³, zaś powierzch-
nia: 20 km². Zbiornik tworzony 
jest poprzez betonowo-ziemną 
zaporę o długości ponad 5 km i 
wysokości do 14 m. Zbiornik Ot-
muchowski jest umiejscowiony 
jako zbiornik retencyjny: również 
Nysy Kłodzkiej, a jego rok uru-
chomienia to 1933. Maksymalna 
pojemność zbiornika wynosi 125 
mln m³, zaś powierzchnia: 20 km². 
To zaporowo-retencyjny zbiornik 
jest położony w zachodniej części 
Otmuchowa. Budowę planowano 
już w 1913 roku, ale plany pokrzy-
żowała I wojna światowa. Do po-
mysłu wrócono w 1926 roku,  co 

umożliwiła modernizacja pobli-
skiej linii kolejowej. Następnym 
zbiornikiem jest Zbiornik Dob-
czycki, który umiejscowiony jest 
jako zbiornik retencyjny Raby. 
Jego rok uruchomienia to 1986, 
z kolei maksymalna pojemność 
to 126 mln m³, a powierzchnia 
10,7 km². Ten zbiornik retencyjny 
znajduje się między Myślenicami 
a Dobczycami, niedaleko Kra-
kowa. Zbiornik Świnna Poręba 
(inaczej zwany Mucharski) umiej-
scowiony jest na rzece Skawa. 
Uruchomiono go w 2017 roku, a 
maksymalna pojemność to 161 
mln m³, natomiast powierzchnia 
równa się 10,4 km². Ciekawostką 
jest fakt, że budowę rozpoczęto 
w 1986 roku. Prace miały trwać 10 
lat, ale finał robót nastąpił dopie-
ro w lipcu 2017 roku. Napełnianie 
tego zbiornika rozpoczęto w listo-
padzie 2016 roku. Celem budowy 
była ochrona Małopolski przed 
nadmiarem wody w Skawie i w 
Wiśle, a także wyrównanie prze-
pływu wody oraz ochrona przed 
suszą. Rozciąga się na rzece Ska-
wie w ciągu 26 kilometrów, w po-
wiatach wadowickim i suskim, na 
terenie gmin Mucharz, Stryszów i 
Zembrzyce.

Część 2 za tydzień.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.budnews.pl

https://www.naukowiec.org
podroze.onet.pl

http://mlodyhydrolog.pl
inzynieria.com/

https://www.arcgis.com
https://pl.wikipedia.org

https://polskazachwyca.pl
https://www.money.pl

https://www.naukowiec.org/
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Świdnica 
Odświeżają Barona
Od kilku dni prowadzone są prace konserwacyjne przy stojącej w 
parku im. Władysława Sikorskiego replice samolotu nazywanym 
“Czerwonym Baronem”. Okazuje się, że monument cieszący się 
sporym zainteresowaniem odwiedzających turystów, stworzył 
zagrożenie dla samego siebie i wymaga napraw. Przypomina-
my, że pilotem maszyny był Manfred von Richthofen, niemiecki 
lotnik, uważany jest za największego asa myśliwskiego okresu I 
wojny światowej, który spędził w Świdnicy część swojego dzie-
ciństwa. 

Wałbrzych
Zmarł lekarz
Śledczy z prokuratury będą badać okoliczności śmierci lekarza 
anestezjologa ze Specjalistycznego Szpitala imienia doktora 
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Przypominamy, że 39-la-
tek zmarł w niedzielę we własnym domu. Okazuje się, że lekarz 
pracował średnio 100 godzin tygodniowo w szpitalu. Teraz pro-
kuratorzy sprawdzą czy te okoliczności mają coś wspólnego ze 
zgonem. Tragiczną śmiercią zainteresował się również Minister 
Zdrowia. Sprawa jest w toku.

Wałbrzych
Kierowała pijana
Szybka reakcja i spostrzegawczość policjanta z Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu mł. asp. Krzysztofa Kołodziejczyka zakończyła nie-
bezpieczną jazdę nietrzeźwej kierującej. 58-latka, która jechała 
całą szerokością jezdni miała ponad 2 promile alkoholu w orga-
nizmie. Po przejechaniu kilkuset metrów samochód zatrzymał 
się na stacji paliw. Funkcjonariusz uniemożliwili wałbrzyszance 
dalszą jazdę. Kobieta za swoje bezmyślne zachowanie odpowie 
teraz przed sądem.



6 Rozmowa /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 27 sierpnia 2021

Studio Espresso gościło w Art Cafe pod Pretekstem

z muzykiem Z jednej bramy, Liko Max Band, a także
działaczem społecznym i samorządowcem rozmawiał Paweł Szpur

z Piotrem Kwiatkowskim

Oglądnij pełen wywiad

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Nie jem niczego, co miało 
oczy – tak w ostatniej rozmo-
wie odpowiedziałam na pyta-
nie, dlaczego nie chcę karcz-
ku z grilla. Usłyszałam, że 
moja odpowiedź jest trochę 
drastyczna, ale przecież bar-
dziej drastyczny jest los tych, 
którzy stają się posiłkiem. I 
naszła mnie pewna refleksja.

Z jednej strony, i to jest 
bardzo budujące i optymi-
styczne, nasze diety stają się 
bardziej różnorodne, chętnie 
sięgamy po warzywa i owoce 
i coraz więcej osób deklaru-
je, że postanowili być wege-
tarianami lub weganami. O 
tym, że taki wybór dla klima-
tu jest najlepszy, pisałam wie-
lokrotnie.

Nie ukrywam, że jednak 
pierwszą pobudką, dla której 
rezygnuję najogólniej mó-
wiąc z mięsa, to jednoczesna 
rezygnacja z cierpienia zwie-
rząt, czujących i myślących 
istot. Z tych samych powo-
dów unikam oleju palmowe-
go, szukam kosmetyków nie-
testowanych na zwierzętach 
itp.

I teraz z drugiej strony, 
zastanawiam się jakim cu-
dem mamy dokonać zmiany 
mentalności, która – nomen 
omen – ma nas ocalić, jak 
mamy zmienić się z oprawcy 
żerującym na szczodrości na-
tury na Człowieka rozumie-
jącego, że jest immanentną 
częścią otaczającego świata?

Skąd to pytanie? Myślę, 
że nie dokona się w nas ta 
zmiana, dopóki będziemy 
pozwalać na upodlanie ludzi, 
pozbawiając ich nawet pra-
wa do korzystania z toalety 
czy dostępu do czystej wody. 
Mówię oczywiście o ludziach, 
którzy na swoje nieszczęście 
trafili na granicę Polski z Bia-
łorusią i próbują ocalić swoje 
życia. Tak długo, jak nie bę-
dziemy w stanie wykrzesać w 
sobie systemowo, jako pań-
stwo minimum empatii, tak 
długo będziemy w bagnie in-
dolencji skazani na zagładę.

Zanim zaczniemy rozmawiać 
o twojej działalności społecz-
nej, chciałbym przez chwilę 
skupić się na muzyce, która jest 
twoją życiową pasją. Kiedy za-
częła się ta przygoda?

Już od przedszkola – najpierw 
jakieś festiwale przedszkolne, 
później szkoła muzyczna, gra na 
skrzypcach. Następnie średnia 
szkoła muzyczna w klasie śpie-
wu solowego. W międzyczasie 
harcerstwo, mnóstwo ognisk, 
mnóstwo festiwali, gitara. Były ta-
kie okresy w życiu, gdzie - jak pa-
miętam - grałem czy też brałem 
udział w dziesięciu zespołach. To 
było coś niesamowitego, teraz jak 
popatrzę. To była i orkiestra dęta 
kopalni Wałbrzych, to był Zespół 
Pieśni i Tańca, gdzie 10 lat byłem 
solistą. Nie wiem czy ktoś jeszcze 
jest taki, kto śpiewał, grał w ka-
peli i tańczył. Ja byłem w trzech 
formacjach w Zespole Pieśni i 
Tańca. Prowadziłem scholę przy 
kościele, grałem w kościelnych 
zespołach, w domach kultury czy 
wszelkich zespołach szkolnych. 
Więc całe życie towarzyszyła mi 
muzyka rozrywkowa. Ponad 20 
lat można powiedzieć, że za-
wodowo śpiewałem w greckim 
zespole ZORBA, gdzie „obijałem 
się” o te duże sceny. Udało mi 
się być w paru trasach. Grałem 
w milicyjnym zespole rozrywko-
wym. Zespół najpierw nazywał 
się „Niebieski reflektor”,a później 
„Interwał”. Udało mi się w życiu 
przejechać dwie albo trzy trasy 
koncertowe, między innymi z Bo-
gusławem Mecem i Urszulą Sipiń-
ską. Gdzieś cały czas towarzyszyła 
mi muzyka w życiu.

A jak jest z tymi instrumen-
tami? Na czym grasz?

Ja generalnie najlepiej czuję 
się w śpiewie. Ukończyłem szkołę 
muzyczną w klasie śpiewu solo-
wego – szkołę średnią, a szko-
łę podstawową na skrzypcach. 
Gram na gitarze, gram na klawi-
szach. Jakiś czas uczyłem się grać 
na trąbce, ale - że tak powiem - 
nie będę się chwalił nigdzie pub-
licznie tą umiejętnością. Gram na 
mandolinie, czyli instrument po-
krewny skrzypcom. W sumie więc 
gram na paru instrumentach.

Który z tych instrumentów 
sprawia Ci najwięcej frajdy i po 
który najczęściej sięgasz?

Najlepiej czuję się z gitarą i ze 
śpiewem.

Bierzesz udział w różnych 
projektach muzycznych, za-
równo w zespole Z jednej bra-
my, jak i w Liko Max Band. Na 
czym polega różnica?

Liko Max Band to jest grupa 
kilkunastu osób mieszkających 
w Wałbrzychu i okolicach. W tym 
projekcie gramy muzykę rozryw-
kową, standardypolskie, utwory 
Meca, Wodeckiego, Zauchy i za-
graniczne standardy.

Jak poznaliście się, tworząc 
tak dużą grupę muzyczną?

To jest pokłosie tego, że my 
przez wiele lat przeplatamy się 

w różnych projektach, gdzie 
mnóstwo ludzi wspólnie tworzy, 
z niektórymi kolegami znam się 
ponad 40 lat i gram. Dlatego ten 
drugi zespół - Z jednej bramy, w 
którym idziemy w stronę poezji 
śpiewanej i trochę innej muzy-
ki - to nazwa wzięła się stąd, że 
mieszkaliśmy razem z kolegą 
Paweł Kociubskim w jednej bra-
mie, a Zbyszek Szałko, który jest 
autorem wielu tekstów i muzyki, 
mieszkał bramę obok. Z jednej 
strony mamy zatem lżejszą mu-
zykę - poezję śpiewaną, zaś z dru-
giej - tą bardziej zaawansowaną, 
Liko Max Band.

To jak skrzyknąć Liko Max 
Band na jedną próbę, aby wszy-
scy przybyli? Czy jest to proste?

Nie jest to takie proste. Dlate-
go, że jest to grupa kilkunastu do-
rosłych ludzi. Każdy z nich, oprócz 
swoich zawodowych planów, ma 
rodziny, niektórzy uczestniczą 
równocześnie w kilku innych mu-
zycznych projektach. Często jest 
tak, że przy ustalaniu jakiegoś 
koncertu pytamy się, czy ktoś nie 
jest zajęty. Nasz perkusista chyba 
gra w czterech zespołach. Krzysiu 
Kurnyta też zajęty. I tak dalej... 

.Tak więc oprócz rodzinnych, za-
wodowych i artystycznych prob-
lemów, jest jeszcze mnóstwo 
rzeczy, które są trudnością, żeby 
spotkać się w takim gronie. Ale są 
to ludzie, którzy kochają muzykę, 
u nas nie ma wielkich pieniędzy, 
żeby to „ciągnąć”. Nie traktujemy 
tego jeszcze w kategoriach zysku. 
Może kiedyś będą z tego duże 
pieniądze (śmiech) i duże koncer-
ty, ale traktujemy to hobbystycz-
nie. My po prostu lubimy siebie, 
lubimy się spotykać, lubimy grać. 
To nas scala. W dobie tego, co nas 
spotkało, czyli pandemii, gdzie 
nie mogliśmy się spotykać, kon-
certować, próbowaliśmy grać on-
-line w sieci - tak jak wszyscy mu-
zycy. Ta muzyka, którą mogliśmy 
w domu robić w jakiś sposób nam 

pomogła przetrwać ten trudny 
czas.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Piotr 

Kwiatkowski opowiada o tym, jak 
powstała piosenka z okazji 800- 
lecia Szczawna-Zdroju. Nasz gość 
wspomni również o swojej dzia-
łalności społecznej i samorządo-
wej. Zeskanuj kod i oglądaj pełen 
wywiad. 

REKLAMA R0391/21
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WYSTAWA, WARSZTATY AKTORSKIE, ZAJĘCIA Z SAMOROZWOJU CZY HULA HOP. TYCH IMPREZ CHCĄ MIESZKAŃCY

DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL OGNIA. PRZED NAMI NIESAMOWITE SHOW.

FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA BWA TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

Wystawa fotogra� i przedstawiających 
Piaskową Górę, wykonanych z drona, 
pozytywne i kulturalne hulanki z Pi-
askową Górą czy warsztaty teatralne 
zakończone spektaklem – to propozy-
cje mieszkańców Wałbrzycha, które w 
ramach programu Dom Kultury + In-
icjatywy Lokalne 2021 zrealizuje wraz 
z nimi Wałbrzyski Ośrodek Kultury. 
Za nami już kolorowa parada w Parku 
Rusinowa, w ramach tegorocznej edy-
cji Brave Kids.

Do programu Dom Kultury + In-
icjatywy Lokalne 2021 mieszkańcy 
Wałbrzycha zgłosili dziesięć projek-
tów. Specjalna komisja wybrała cztery 
do realizacji. Wszystko jest możliwe 
dzięki � nansowemu wsparciu Minis-
tra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. WOK wygrał pieniądze, bo 
złożył atrakcyjny projekt w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury.

- To nie tylko wspólna, z mieszkań-
cami, organizacja wydarzeń. Zapytal-
iśmy wałbrzyszan, czego oczekują od 
nas. Na Piaskowej Górze i w dzielnicy 
Rusinowa organizowaliśmy zabawy 
podwórkowe, spacery - mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury. 

Największe uznanie zdobył pomysł 

Patrycjusza Kochanowskiego. Pro-
jekt „Piaskowa Góra z lotu ptaka” to 
propozycja plenerowej wystawy, na 
której zaprezentowane zostaną zdjęcia 
tej dzielnicy wykonane z drona. 

- Posiadam bardzo dużą galerię zdjęć 
Piaskowej Góry z lotu ptaka, którą 
wykonałem w 2016 roku. Tak sobie 
leżała do tej pory na dysku. Ja akurat 
przez to, że jestem oddanym „pias-
kowogórzaninem”, który zawsze lubi 
wspierać mój dystrykt, postanowiłem 
wziąć udział w konkursie i udało się 
go wygrać – mówi Patrycjusz Koch-
anowski. 

Wernisaż wystawy „Piaskowa z lotu 
ptaka” zaplanowano 19 września o 
godzinie 11.00 na placu przy zegarze 
w centrum dzielnicy. 

Drugi pod względem liczby zdoby-
tych punktów był projekt „Pozyty-
wnie i Kulturalnie Hulamy z Piaskową 
Górą” autorstwa Mai Sawickiej. 

- Wpadłyśmy na taki pomysł, aby 
zorganizować na Piaskowej Górze 
cykl różnorodnych warsztatów dla 
mieszkańców. Są one dostępne dla 
każdego. Sześć różnych spotkań. 
Każde o innej tematyce. Są warsztaty 
w stylu zaglądania w głąb siebie, coś 
dla ducha oraz coś dla ciała, jak na 

przykład nasze warsztaty z hula hop 
- mówią Emilia Francuziak i Zuzanna 
Gileta, współautorki projektu. 

Spotkania w ramach tego projektu 
zaplanowano 11, 12 i 18 września. 

Autorami trzeciego projektu, który 
będzie realizowany przy wsparciu z 
programu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2021 są Piotr Jędrzejas i Mi-
rosław Sopicki z Teatru Ucieczkowe-
go. 

- Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców 
Wałbrzycha, szczególnie dzielnic Pi-
askowa Góra i Rusinowa do wspól-
nego przygotowania spektaklu, ale 
zanim ten spektakl się odbędzie, po-

prowadzimy dla tych osób warsztaty. 
Warsztaty aktorskie, które będą prow-
adzone przez naszego przyjaciela Pi-
otra Jędrzejasa i warsztaty muzyczne 
– mówi Mirosław Sopicki. 

Warsztaty ruszą pod koniec września. 
Za nami jest już czwarty projekt. W 
Parku Rusinowa w ramach inicjatywy 
Brave Kids odbył się kolorowy festyn. 

Informacje o poszczególnych wy-
darzeniach będą publikowane na 
stronie internetowej wok.walbrzych.
pl oraz na pro� lu społecznościowym 
na facebooku wałbrzyskiej instytucji 
kultury.

Miłośnicy kuglarstwa spotkają się w 
weekend (28 i 29 sierpnia) w Starej 
Kopalni w Wałbrzychu. - To świę-
to ognia. Miejsce spotkań kuglarzy 
z publicznością – przyznaje Kamila 
Lepianka z Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury. W programie: konkurs, 
warsztaty i otwarte pokazy dla pub-
liczności.

Spotkanie kuglarzy zaplanowano w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. W so-
botę przygotowano część konkursowo 
– pokazową. 

- Zaplanowaliśmy między innymi 
otwarte warsztaty dla publiczności, 
gdzie każdy może spróbować swoich 
sił w machaniu różnego rodza-
ju sprzętem ogniowym – wyjaśnia 
Kamila Lepianka. 

Dolnośląski Festiwal Ognia to także 
konkurs dla kuglarzy. W Wałbrzychu 
rywalizować będą miłośnicy tej sztuki 
z różnych regionów. 

- To festiwal z pięcioletnią tradycją. 
Zaskakiwały nas w ubiegłych latach 
przebrania, kostiumy. Mieliśmy tutaj 

kostiumy Shreka, Króla Lwa. Dużo 
różnych spektakli i pomysłów. Kug-
larze prześcigają się w swoich poka-
zach. Nie tylko choreogra� ą, ale także 
pirotechniką – dodaje Lepianka. 

Nie zabraknie także strażaków. Pokaz 
w ramach festiwalu przygotuje Ochot-
nicza Straż Pożarna z Sokołowska. 

Pokazy otwarte dla publiczności 
zaplanowano w sobotę 28 sierpnia 
od godziny 18.00 do 21.30 na terenie 
Starej Kopalni. 

V Dolnośląski Festiwal Ognia jest 
współ� nansowany ze środków Gminy 
Wałbrzych, realizowany przez Sto-
warzyszenie WOK-więcej o kulturze 
przy współpracy z Wałbrzyskim 
Ośrodkiem Kultury. 

Koncert z okazji
nadania Filharmonii

im. Józefa Wiłkomirskiego

3.09.2021 r.

V FESTIWAL
MAŁYCH PRAPREMIER

12-17.09.2021 r.

wystawa
CZAS FOTOGRAFII - 
Paweł Sokołowski

3.09.2021 r.

koncert
Muzyczne Pożegnanie 

Lata

29.08.2021 r.

koncert
Urszuli Dudziak
w Wałbrzychu

5.09.2021 r.

Dolnośląski
Festiwal Ognia vol. 5

28.09.2021 r.
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KREATYWNOŚĆ, PASJA I DOBRA ZABAWA! RUSZAJĄ ZAJĘCIA STAŁE W WOK

ŚWIĘTO BLUESA W WAŁBRZYCHU. NA SCENIE CZESI GRAJĄCY UTWORY TADEUSZA NALEPY.

Wraz z początkiem roku szkolne-
go wystartuje Wałbrzyska Szkoła 
Talentów. To seria zajęć, w których 
każdy znajdzie coś dla siebie. Nie 
zabraknie popularnych warsztatów 
czy kursów. Na miłośników tańca i 
folkloru czeka Zespół Pieśni i Tań-
ca Wałbrzych. 

- Zapraszamy do nas, do 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 
Zapraszamy do Zespołu Pieśni 
i Tańca “Wałbrzych”. Będziemy 

uczyć grać na instrumentach, 
nie zabraknie zajęć tanecznych 
czy kursów językowych – mówi 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Wałbrzyska Szkoła Talentów to 
także zajęcia plastyczne, warsztaty 
fotogra� czne czy kuglarstwo.

Zajęcia organizowane są dla dzieci 
w każdym wieku. W WOK możesz 
rozwijać pasje od najmłodszych 

lat, ale przede wszystkim dobrze 
się bawić.  

Informacje o zapisach i szcze-
gółowy harmonogram zajęć 
dostępny jest na wok.walbrzych.
pl w zakładce Wałbrzyska Sz-
koła Talentów. Zaglądajcie także 
na stronę Zespołu Pieśni i Tańca 
“Wałbrzych”. Zajęcia prowadzone 
będą w obu siedzibach Wałbrzysk-
iego Ośrodka Kultury – na terenie 
Starej Kopalni i na Piaskowej 
Górze. 

- To oferta nie tylko dla na-

jmłodszych mieszkańców naszego 
miasta i regionu. Na warsztaty, za-
jęcia zapraszamy także młodzież i 
dorosłych. Jesienią nie zabraknie 
także propozycji dla wałbrzyszan 
szukających kulturalnych doznań 
i rozrywki na najwyższym pozi-
omie. Piątego września koncert 
Urszuli Dudziak w ramach fes-
tiwalu Hałda Jazz. Cyklicznie 
współorganizujemy stand-upy. 
Będą nowe wystawy w Galerii na 
Piętrze i Multimedialnej Galerii 
Obrazu– dodaje dyrektor ośrodka, 
Jarosław Buzarewicz. 

Trzy propozycje muzyczne przy-
gotowano na tegoroczne spot-
kanie pod hasłem Bluesowy 
Wałbrzych. Koncert odbędzie się 
1 października na terenie Starej 
Kopalni. Będzie to już czwar-
ta odsłona bluesowego święta w 
naszym mieście. 

Bluesowe spotkania przygotowy-
wane przez Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. W tym roku 
na scenie zagrają trzy zespoły. 

W Wałbrzychu pojawi się Boogie 
Boys, polski kwartet muzyczny, 
który specjalizuje się w stylu boo-
gie-woogie z domieszką czarnego 
bluesa. Grupa ma za sobą koncer-
ty w całej Europie. Grała między 
innymi na urodzinowym koncer-
cie legendy bluesa Vince`a We-
bera. 

Klasycznie piękny, tradycyjny 
blues lekko złamany folkowym 
brzmieniem zaprezentuje KSW 4 
Blues. To laureat Festiwalu Rawa 
Blues. Zespół okrzyknięty został 
także odkryciem roku w ankiecie 
kwartalnika Twój Blues. 

Ostatnim zespołem, który zaprez-
entuje się tego dnia na scenie w 
Starej Kopalni będzie czeski zespół 
grający między innymi piosenki 

Tadeusza Nalepy. PBK Blues częs-
to koncertuje w Polsce. Pojawiał 
się już w Opolu czy w Rzeszowie 
na festiwalu Breakout Days.

- To wyjątkowy wieczór. Z roku 
na rok nasze spotkania cieszą 
się coraz większą popularnością. 
Liczymy, że podobnie będzie i w 
tym roku. Bilety dostępne są na 
stronie wok.walbrzych.pl. Ser-
decznie zapraszamy – zachęca 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 
Współgospodarzami spotkania 
są: Jacek Szwajgier oraz Marek 
Dolat, który prowadzi także kon-
cert. 
Zdjęcie:
Podczas II edycji na wałbrzyskiej 
scenie zagościli m.in. Paranoja 
Hotel i Blues Junkers.
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WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA

“CZAS FOTOGRAFII”

REPERTUAR KONCERT CHARYTATYWNY W KLUBIE A’PROPOS W TĘ NIEDZIELĘ.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
zaprasza na otwarcie wystawy 
Pawła Sokołowskiego “CZAS FO-
TOGRAFII”, w piątek 3 września  
w godzinach od 18.00 – 20.00, przy 
ul. Słowackiego 26. W tym cza-
sie będzie możliwe bezpośrednie 
spotkanie z artystą.

Paweł Sokołowski, artysta wizual-
ny, fotogra� k i pedagog. Ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w 
Poznaniu, należy do Związku Pol-
skich Artystów Fotogra� ków. Za-
jmuje się fotogra� ą dokumentalną, 
kreacyjną oraz eksperymentalną. 
Jego ulubiony obszar pracy arty-
stycznej to dokument magiczny. 
Ostatnio poświęca się głównie 
technice mokrego kolodionu, 
pochodzącej z XIX wieku, która 
umożliwia długie czasy naświetla-
nia.

Współtworzy kolektyw „Street-
CollodionArt”, który jest zalicza-
ny do „Nowej awangardy” posłu-
gującej się dawnymi technikami 
fotogra� i. Głównym obszarem 
zainteresowania grupy jest człow-
iek w przestrzeni publicznej. Na-
jwiększym, dotychczasowym 
osiągnięciem grupy jest projekt 
„7 objets d’Afrique 7 artistes pho-
tographes”, zwieńczony wystawą w 
paryskiej Galerie Bernard Dulon.
W latach 2009-2012 był kura-
torem Galerii Fotogra� i w Świd-
nicy, gdzie opracował i prowadził 
cykl „Young Professional”. Był to 
pomysł prezentacji oraz określenia 
kierunku działania artystów foto-
gra� ków, generacji dojrzewającej 
po reformacji ustrojowej 89 r. w 
Polsce.
W latach 2006-2012 prowadził 

prace nad autorskim projektem 
„Ludzie Czarnego Złota”, opisują-
cym zmiany społeczno-kulturowe 
po likwidacji Dolnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Miał wówc-
zas wielką przyjemność pracować 
z górnikami z Wałbrzycha i Nowej 
Rudy. Jest to cykl dedykowany dzi-
adkowi artysty, Franciszkowi Śli-
wie, który całym sercem należał do 

górniczej braci. Paweł Sokołowski 
wychował się w Wałbrzychu, czuje 
się Dolnoślązakiem, choć obecnie 
mieszka w Berlinie. Jego prace zna-
jdują się w kolekcjach: Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, 
Muzeum Historycznego w Lubi-
nie, Galerii Sztuki Współczesnej 
„Zachęta” we Wrocławiu oraz w 
zbiorach prywatnych 

KINO APOLLO 

28.08 
Reminiscencja 16:00 
Zupa nic 18:15 
kRAJ 20:15

29.08 
kRAJ 16:00
Teściowie 18:00 
Zupa nic 20:00

30.08 
Reminiscencja 16:00
Zupa nic 18:15
kRAJ 20:15

31.08 
Reminiscencja 16:00
Zupa nic 18:15
kRAJ 20:15

TEATR DRAMATYCZNY
w Wałbrzychu 

03.09
KING’S SIZE 19:00
Scena Kameralna

04.09
KING’S SIZE 19:00
Scena Kameralna

05.09
KING’S SIZE 18:00
Scena Kameralna

08.09
RITA 19:00
Scena Kameralna

09.09
RITA 19:00
Scena Kameralna

TEATR LALKI I AKTORA

29.08
AKADEMIA PANA KLEKSA/ 7+ 
12:30 

5.09  
ŻABCIA I ROPUCH/ 3+ 12:30 

12 – 17.09
V FESTIWAL MAŁYCH
PRAPREMIER

26.09 
SZEWCZYK DRATEWKA | 3+ 
12:30

"Gramy i zbieramy na leczenie i rehabilitację Anity - mamy 3-ki dzie-
ci, będącej po 5 udarach.
Zagrają: Maja Karteczka, LEWEX - groove sensation, Green City i 
Paranoja.
Licytowane będzie, między innymi, serduszko od Jurka Owsiaka, czy 
przejazd Mustangiem."

„Ta impreza charytatywna odbywała się już wcześniej, bo pomoc po-
trzebna jest stale. Ostatnią edycję w Jedlinie Zdroju przerwał deszcz, 
stąd ta już pod dachem, bezpiecznie i liczymy na Państwa przybycie” 
- informuje organizator.

Wstęp wolny, ale oprócz licytacji mile widziany będzie hojny wrzut 
do puszki.
Wieniawskiego 82 w Wałbrzychu, niedziela 29 sierpnia, start o 17:00.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Martyna  
Nazwisko:  Sterenga 
Data urodzenia: 1 listopada 2005 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: LKS Górnik Wałbrzych (lekkoatletyka)

Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym sukcesem jest 3. miejsce w 
skoku w dal wywalczone podczas Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w lipcu tego roku. Po-
nadto w ubiegłym roku sięgnęłam po tytuł wicemistrzyni Polski młodzi-
czek oraz byłam trzecia na Mistrzostwach Polski w wielobojach. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Przyznam się, że nie mam idola. Jest wielu sportowców, których podzi-
wiam, ale nie mam jednej osoby, której szczególnie mocno bym kibico-
wała. 
Dlaczego lekkoatletyka?
Za sprawą taty Marcina trenowałam koszykówkę, a następnie jazdę kon-
ną. Mój kontakt z lekkoatletyką zaczął się również od taty, który zwrócił 
uwagę na moje predyspozycje fizyczne, a w efekcie zapronował, abym 
spróbowała swych sił w lekkoatletyce. Dobrze mi szło, dlatego zdecydo-
wałam się poświęcić temu właśnie sportowi. 
Jaki cel chciałabyś jeszcze osiągnąć?
Przede wszystkim chcę sukcesywnie poprawiać swoje wyniki, stawać się 
lepszą w tym, co robię, dalej mocno nad sobą pracować, jeździć na mię-
dzynarodowe imprezy i zdobywać jak najlepsze miejsca. W przyszłości 
zaś chciałabym reprezentować nasz kraj na mistrzowskich imprezach, co 
jest zdecydowanie moim największym marzeniem. 
fot. użyczone

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Kupować gwiazdy!
W jednym z ostatnich wywia-
dów jako prezes PZPN, Zbigniew 
Boniek powiedział, że najwięk-
szym problemem naszej piłki li-
gowej jest brak trzech lub czte-
rech klubów na europejskim 
poziomie, które pociągnęłyby 
do przodu całą ligę. Oczywiście 
to prawda, pojawia się tylko py-
tanie jak takie kluby stworzyć 
i dlaczego się to jeszcze nie 
udało. Oczywiste jest też to, że 
szkolenie to podstawowa funk-
cja klubu piłkarskiego ale w na-
szej rzeczywistości stało się to 
tylko sloganem - przeciwwagą 
dla drugiego sloganu o spro-
wadzaniu „piłkarskiego szrotu” 
z zagranicy. Taka dyskusja jest 
zupełnie jałowa. Zbudowanie 
silnego klubu to wypadkowa 
kilku elementów. Oczywiście 
szkolenie jest jednym z nich ale 
równie istotne są np. scouting, 
polityka transferowa, zarządza-
nie klubowymi finansami itd. 
Utopią jest myślenie, że da się 
zbudować liczącą się w Europie 
drużynę, bazując tylko na wy-
chowankach albo zawodnikach 
krajowych. Natomiast na kluby 
pozyskujące zawodników za 
setki tysięcy czy ponad milion 
euro często spada fala krytyki, 
że właśnie wydają pieniądze a 
nie inwestują w szkolenie. Takie 
spojrzenie to wielkie spłaszcza-
nie całego zagadnienia. Polskie 
kluby, głównie te rozpozna-
walne w Europie, jak Legia czy 
Lech, muszą przestać się bać 
kupować drogich ale dobrych 
piłkarzy bo tylko tak mogą w tej 
Europie na dobre zaistnieć. Tyl-
ko tak można zbudować silną 
ligę. I w takiej lidze znajdzie się 
miejsce dla gwiazd zagranicz-
nych, reprezentantów Polski 
i młodych polskich talentów. 
Lepszy poziom ligi to większe 
możliwości rozwoju młodych 
piłkarzy, to także większe zain-
teresowanie kibiców i mediów, 
czyli jeszcze większe pieniądze, 
które będą reinwestowane. Eks-
traklasa stałaby sie bardzo cie-
kawą alternatywą dla naprawdę 
dobrych piłkarzy a nie kolejnym 
przystankiem dla anonimo-
wych wyrobników czy domem 
spokojnej starości dla piłkar-
skich emerytów z nazwiskiem. 
Potencjał mamy naprawdę 
wielki - piękne stadiony, kibi-
ców, zainteresowanie. Dlatego 
trzeba pójść dalej i sprowadzić 
do naszej ligi pieniądze. Kluby 
muszą szukać kapitału na całym 
świecie. Jesteśmy ciągle nie-
odkrytym rynkiem, na którym 
inwestorzy mogą zrobić wielki 
biznes a polska piłka może za-
liczyć równie wielki skok jakoś-
ciowy na płaszczyźnie sporto-
wej. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Lubimy zaglądać na sportowy obiekt przy ulicy Jagiellońskiej, bo tam niemal każdego tygodnia coś się dzieje. I nie mamy 
tu na myśli kwestii sportowych związanych ze Szkółką Piłkarską Diament czy drużyną Gwarka Wałbrzych, ale prace budow-
lane zmieniające oblicze stadionu i jego infrastruktury. 

Stadion Gwarka zmienia się dla dzieci

Ostatnie tygodnie przynio-
sły szereg zmian w liczącym 
kilkadziesiąt już lat budynku 

klubowym. Dzięki dotacji Na-
rodowego Instytutu Wolności 
– Centrum Rozwoju Społeczeń-

stwa Obywatelskiego działa-
cze klubu pozyskali środki w 
ramach priorytetu PROO 5. Za 
tą dość formalną regułką stoi 
szereg prac, które udało się 
wykonać dzięki otrzymanym 
funduszom. To między inny-
mi naprawa dachu, położenie 
nowych tynków, pomalowanie 
sufitów oraz ścian, odświeże-
nie kafelek w łazienkach, czy 
wymiana starych lamp na nowe 
plafony. - Wykonaliśmy spo-
ro pracy, ale naprawdę warto 
było. Dla nas to kolejny krok do 
wejścia na wyższy poziom, któ-
rego nie udałoby się wykonać, 
gdyby nie wsparcie Narodo-
wego Instytutu Wolności, wo-
lontariuszy, zawodników oraz 

Centrum Budowlanego Mazbud 
-, poinformował Łukasz Prugar, 
prezes Gwarka.  

Wspomniane prace to kolej-
ny etap rekonstrukcji obiektu 
przy ulicy Jagiellońskiej. Warto 
w tym miejscu przypomnieć, iż 
tylko w minionym roku na sta-
dionie przeprowadzono reno-
wację murawy, oraz postawio-
no nowe wiaty dla zawodników 
rezerwowych. A wszystko za 
sprawą kilku zapaleńców, któ-
rych marzeniem jest stworze-
nie jak najlepszych warunków 
dla trenujących w klubie dzieci. 

Bartłomiej Nowak 

Grad goli w Pucharze Polski
Aż 30 bramek padło w czterech spotkaniach I rundy Pucharu Polski z udziałem lokalnych zespołów. Z rozgrywkami pożeg-

nały się Zagłębie Wałbrzych oraz MKS Szczawno-Zdrój, a do kolejnej odsłony awansowały Górnik oraz Górnik Nowe Miasto. 
Nie było niespodzian-
ki w rywalizacji Zagłębia 
Wałbrzych oraz MKS-u 
Szczawno-Zdrój z wyżej 
notowanymi ekipami Vic-
torii Świebodzice oraz 
Polonii-Stali Świdnica. W 
pierwszym, rozegranym 
awansem meczu wałbrzy-
szanie przegrali 1:4, a 
przed dwoma dniami wy-
stępujący w osłabionym 
składzie „Mineralni” ulegli 
MKS-owi 4:9. Wynik środo-
wej potyczki nie do końca 
odzwierciedla przebieg ry-
walizacji w uzdrowisku, bo-
wiem gospodarze prowa-
dzili 1:0, 2:1, a na półmetku 
remisowali 2:2. Niestety, 
tuż przed przerwą z boi-
ska za drugi żółty kartonik 
wyleciał Wojciech Szymoń-
czuk, co skutkowało serią 
goli dla świdniczan w dru-
giej odsłonie. Ostatecznie 
przyjezdni zwyciężyli aż 
9:4 i w następnej odsłonie 
zmierzą się z Górnikiem. 

Mimo problemów kadro-
wych Górnicy bez więk-
szych problemów poradzili 
sobie na wyjeździe z rezer-
wami Lechii Dzierżoniów 
występującymi pod szyl-
dem Niemczanki Niemcza 
zwyciężając na wyjeździe 
4:2. Tradycyjnie nie do za-

trzymania był Damian Cha-
jewski, który trzykrotnie z 
rzędu pokonał bramkarza 
miejscowych. Swoje do-
łożył również Marcel Gru-
dziński, dzięki czemu wał-
brzyszanie awansowali do 
II rundy, w której zmierzą 
się z Polonią-Stalą Świdni-
ca. 

Najwięcej emocji przy-
niosło spotkanie Górnika 
Nowe Miasto ze Zjednoczo-
nymi Żarów. Co prawda po 
dwóch bramkach Adriana 
Matuły podopieczni trene-
ra Wojciecha Błażyńskiego 
wygrywali 2:0, ale do prze-
rwy mieliśmy remis 2:2. W 
drugiej części wałbrzysza-
nie ponownie wyszli na 
prowadzenie – 3:2, jednak 
i tym razem rywal zdołał 
doprowadzić do remisu. Na 
szczęście decydujące zda-
nie należało do Górników, 
a konkretnie Mateusza 
Wroczyńskiego, którego 
trafienie zadecydowało o 
awansie naszego zespołu 
do kolejnej odsłony Pucha-
ru Polski.  

I runda Pucharu Polski na 
szczeblu okręgowym – wy-
niki lokalnych zespołów:

MKS Szczawno-Zdrój – 
Polonia-Stal Świdnica 4:9 
(2:2)
Bramki: Wojciech Czechu-
ra 2, Filip Brzeziński, Mi-
chał Starczukowski – MKS 
oraz Miłosz Ilski, Konrad 
Polak, Rafał Tragarz 2, Pa-
weł Michta 2, Grzegorz Zy-
gadło, Sebastian Białasik, 
bramka samobójcza – Polo-
nia-Stal
MKS: Wtulich, Korościk (75 
Lisiecki), Grzelak, Korul-
czyk (70 Jurkowski), Nikiel 
(46 Pyda), Niemczyk (60 M. 
Brzeziński), Szymończuk, F. 
Brzeziński, Starczukowski, 
Choiński, Czechura. Trener: 
Paweł Pilarczyk (w zastęp-
stwie Rafała Siczka) 

Górnik Nowe Miasto – 
Zjednoczeni Żarów 4:3 
(2:2)
Bramki dla Górnika NM: 
Adrian Matuła 3, Mateusz 
Wroczyński – Górnik Nowe 
Miasto
Górnik Nowe Miasto: Chre-
bela, Marcin Wroczyński 
(64 Błaszczyk), Kostko, 
Fedycki, Szydłowski (50 
Gębski), D. Misiak (78 Mi-
siułajtys), K. Jankowski (57 
P. Jankowski), K. Misiak (72 
Mateusz Wroczyński), S. 
Raciniewski (50 Wodnicki), 

Gawron, Matuła. Trener: 
Wojciech Błażyński 

Lechia II Dzierżoniów – 
Górnik Wałbrzych 2:4 (0:2)
Bramki dla Górnika: Da-
mian Chajewski 3 (24, 44, 
64), Marcel Grudziński (75)
Górnik: Brzeziński (46 Ku-
biak), D. Michalak, Orzech, 
Frączek, Gorczyca (46 
Korba), Sobiesierski (76 
K. Michalak), Rodriguez, 
Krawczyk (68 Koniec), Cha-
jewski, Grudziński, Rosicki 
(70 Nowacki). Trener: Mar-
cin Domagała 

Zagłębie Wałbrzych – Vic-
toria Świebodzice 1:4 
(awansem) 

Pary II rundy
Środa – 8 września:
Górnik Wałbrzych – Polo-
nia-Stal Świdnica
Górnik Nowe Miasto – STEP 
Tąpadła/AKS Strzegom

Bartłomiej Nowak 
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Międzynarodowe granie na koniec wakacji
Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego w wałbrzyskiej hali sportowej Aqua Zdrój odbędzie się międzynarodowy turniej 

siatkówki w dwóch kategoriach wiekowych. Do walki o laur zwycięstwa przystąpią juniorzy i juniorzy młodsi. 

Na parkiecie zobaczymy 
reprezentantów takich 
drużyn jak: Chemeko-
-System Gwardia Wrocław 
Academy, TJ Slavia Hradec 
Kralove (Czechy) czy UKS 
Koral Wrocław. Gospoda-
rzem zawodów będzie KPS 
Chełmiec Wałbrzych, który 
wystawi drużynę w obu ka-
tegoriach.

Początek rywalizacji prze-
widziano na 28 sierpnia, 

godzinę 10 rano. W pierw-
szej kolejności na parkiecie 
zobaczymy zawodników 
Chełmca w pojedynku z 
wrocławskimi drużynami. 
Juniorzy powalczą z Gwar-
dią. Ich młodsi koledzy 
zmierzą się z Koralem.

Harmonogram meczów:
JUNIOR (na jednym sekto-
rze):
10:00 CHEŁMIEC – GWAR-
DIA

12:00 GWARDIA – SLAVIA 
HRADEC KRALOVE (Czechy)
14:00 CHEŁMIEC – SLAVIA 
HRADEC KRALOVE (Czechy)

JUNIOR MŁODSZY (na 
dwóch sektorach):
10:00
B1 CHEŁMIEC – KORAL
B2 HRADEC – GWARDIA

12:00
B1 CHEŁMIEC – GWARDIA

B2 HRADEC – KORAL

14:00
B1 CHEŁMIEC – HRADEC
B2 KORAL – GWARDIA

Turniej organizowany w ra-
mach Dolnośląskiej Akade-
mii Siatkówki.

JZ

Ostatecznie w turnieju 
wzięło udział aż 20 par deb-
lowych, co w ciągu cztero-
dniowych zmagań pozwoliło 
rozegrać łącznie ponad 100 
pojedynków. Po ciężkich bo-
jach tytuł mistrzowski wy-
walczyli Monika Szwałek i 
Krystian Kisiel z UKS Niewido-
mych Sprint Wrocław. 

Na drugim miejscu uplaso-
wali się reprezentujący KSN 
Łuczniczkę Bydgoszcz, Łukasz 
Skąpski i Łukasz Zdunkiewicz. 
Trzecie miejsce przypadło 
parze Ikara Lublin (Katarzyna 
Stenka i Szymon Budzyński). 

Doskonałą czwartą lokatę 
zajęli reprezentanci wałbrzy-
skiego klubu DoSAN. Wero-
nika Wall w parze z Adamem 
Wołczyńskim do samego koń-
ca walczyli o miejsce na po-
dium.

Druga wałbrzyska para, 
Paulina Nowak i Agnieszka 

Wołczyński ukończyła rywali-
zację na dobrym 11. miejscu. 

- Dziękujemy wszystkim 
zawodnikom za sportową 
postawę i waleczność. Tego-
roczne Mistrzostwa stały na 
bardzo wysokim poziomie o 
czym świadczy bardzo wiele 
meczy rozstrzygniętych do-
piero w tie-breaku - mówi Mi-
chał Madaliński, koordynator 
zawodów.

Turniej odbył się dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
oraz PFRON, a także sponso-
rom - Panu Zdzisławowi Som-
merfeld, ZPC Śnieżka S.A. oraz 
UM w Wałbrzychu.

Showdown jest dyscypli-
ną sportową, w którą grają 
osoby z dysfunkcją narządu 
wzroku. Gra toczy się na pro-

stokątnym stole otoczonym 
bandami, na którego krót-
szych bandach znajdują się 
bramki, a na środku ekran. 
Gra prowadzona jest przy 
użyciu rakietek i piłki dźwię-
kowej, a zawodnicy mają 
oczy zasłonięte goglami. Ce-

lem gry jest przetoczenie pił-
ki pod ekranem na przeciw-
legły koniec stołu, uderzając 
rakietką tak, by piłka wpadła 
do bramki przeciwnika, któ-
rego zadaniem jest temu za-
pobiec.

JZ

Mocno odmłodzony skład 
zespołu spisał się bardzo do-
brze, a sam start okazało się 
miłym akcentem po zakończo-
nych w Boguszowie Gorcach 
Mistrzostwach Polski. 

-Trasa szybka, techniczna i 
bardzo widowiskowa zapew-
niła zawodnikom mocne ści-
ganie. Organizacja naprawdę 
solidna, obsługa na wysokim 
poziomie. Przygotowanie tra-
sy, miejsce i jej potencjał po-
zwala oczekiwać, że w przy-
szłym sezonie byłaby to miła 
odmiana dla nowej lokalizacji 

PP MTB – mówią zawodnicy 
wałbrzyskiej ekipy.

Wałbrzyscy zawodnicy wy-
startowali na dużym luzie, ale 
nie przeszkodziło im to zaj-
mować wysokich pozycji.

-Młodzicy, w stawce ponad 
60 zawodników na starcie, 
pojechali solidne zawody. 
Amelia zajęła 7 a Cyprian 15 
miejsce. Juniorzy młodsi - Pa-
weł i Hubert, pojechali mocny 
i równy wyścig. Jak zwykle 
walczyli do końca. W moc-
nej stawce zawodników za-
jęli odpowiednio 8 i 11 miej-
sce. Juniorów reprezentował 

Grzegorz Radwański. Wpro-
wadzając w plan swoje zało-
żenia startowe, rywalizację 
zakończył tuż za podium na 
fantastycznej 4 pozycji – cie-
szą się trenerzy.

Sztab szkoleniowy zadowo-
lony był również ze startów 
pozostałych kolarzy.

-Doskonałe pojechał Kry-
stian Pakuła, który w kategorii 
Open Mężczyźni zajmuje dru-
gie miejsce. 

Dla Żaków był to jeden z 
pierwszych tak trudnych i 
ciężkich wyścigów. Był to też 
czas na naukę i zdobywanie 

doświadczeń. Okazało się, że 
Julian i Natalia mają serdu-
cha do walki! Julian melduje 
się na 6 miejscu po naprawdę 
emocjonującej i mocnej wal-
ce. Natalia zajmuje miejsce 
7. Brawa dla tych młodych za-
wodników za tak profesjonal-
ne podejście do startu!!

JZ
zdjęcie użyczone: Ula 

Brzóska & Aneta Krygier

Wałbrzyszanie tuż za podium Mistrzostw Polski

Nasi górale w formie

W Boguszowie Gorcach odbyły się tegoroczne II Deblowe Mistrzostwa Polski Osób Niewidomych i Słabowidzących w sho-
wdown. W zawodach wzięły udział reprezentacje klubów z Kłodzka, Lublina, Przemyśla, Słupska, Olsztyna, Bydgoszczy, Cho-
rzowa, Wrocławia i Wałbrzycha. 

Ostatnio w Jedlinie Zdroju otwarto kolejny odcinek single tracka, o którym mówi się, że 
jest ciekawym urozmaiceniem dla treningów miłośników kolarstwa górskiego. Jeżdżą po 
nim amatorzy i zawodnicy wałbrzyskiego KKW Nexelo, którzy w mocno odmłodzonym skła-
dzie wystartowali w rywalizacji na nowej trasie MTB w Parku Wiśniowiec w Rybniku.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Infrastruktura - według 
Słownika Języka Polskiego 
są to urządzenia i instytu-
cje usługowe niezbędne do 
należytego funkcjonowania 
społeczeństwa i produkcyj-
nych działów gospodarki. Ze 
słownika możemy dowiedzieć 
się również, że infrastruktura 
ekonomiczna to infrastruk-
tura obejmująca usługi w 
zakresie transportu, komuni-
kacji, energetyki itp., zaś infra-
struktura społeczna to infra-
struktura obejmująca usługi 
w dziedzinie prawa, oświaty, 
służby zdrowia itp.. Jednak 
nie zawsze słownik ten jest 
w stanie pomieścić wielkość 
zagadnienia i należy „wypuś-
cić się głębiej w internetową 
wiedzę”. Otóż infrastruktura 
to podstawowe urządzenia 
i systemy służące państwu, 
miastu lub innym obszarom, 
w tym usługi i urządzenia 
niezbędne do poprawnego 
funkcjonowania. Warto zwró-
cić uwagę, że infrastruktura 
składa się z publicznych i pry-
watnych usprawnień fizycz-
nych, takich jak: drogi, koleje, 
mosty, tunele, zaopatrzenie w 
wodę, kanały ściekowe, sieci 
elektryczne i telekomunika-
cja - w tym łączność z Inter-
netem i prędkości łączy szero-
kopasmowych. To nie koniec! 
Przykładów rodzajów infra-
struktury można mnożyć. Dla 
mnie jednym z ważniejszych 
jest infrastruktura sportowa. Z 
racji faktu, że jestem wielkim 
fanem sportu i sportowców, 
zawsze będę uważał, że budo-
wa i utrzymanie infrastruktury 
w gminie jest tak samo waż-
ne, co utrzymanie dróg czy 
obiektów mieszkalnych. Sport 
jest jedną z najważniejszych 
dziedzin, która daje młodym 
ludziom cele do realizacji. 
Daje możliwość spełniania 
pasji i marzeń, a także zwalcza 
wszelkie patologie, nie wspo-
minając o zdrowiu. Dlatego 
każde miasto i każda gmina 
powinny mieć jak najlepszą i 
jak najlepiej utrzymaną infra-
strukturę sportową. Właśnie 
po to, by oglądając w telewizji 
olimpiadę lub mistrzostwa, z 
dumą powiedzieć: „ta zawod-
niczka czy ten zawodnik jest 
z mojego miasta!” Bo miasto 
dbało o sport!

Redaktor Naczelny
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Kwas hialuronowy 
Kwas hialuronowy to obok 

kolagenu najbardziej znana, 
ale i niezbędna substancja na-
turalnie występująca w skórze. 
Jego podstawowym zadaniem 
jest wiązanie cząsteczek wody, 
co zapewnia skórze właściwy 
poziom nawilżenia. Obniżenie 
poziomu kwasu hialurono-
wego powoduje degradację 
włókien kolagenowych przez 
co staje się ona wysuszona, 
wiotka i pojawiają się na niej 
pierwsze zmarszczki.

Kwas hialuronowy ze 
względu na swoje właściwo-
ści ma szerokie zastosowanie 
zarówno w kosmetologii jak i 
w medycynie. Chcąc zapewnić 
sobie dłużej młodość warto 
zadbać o jego odpowiedni 
poziom, wykorzystując do 
tego celu preparaty kosme-
tyczne oraz zabiegi medycyny 
estetycznej. I tu może nasunąć 
się pytanie: czy aby ten synte-
tycznie pozyskiwany kwas hia-
luronowy to ten sam, co natu-
ralnie występujący w naszej 
skórze? Choć pozyskiwany 
biotechnologicznie to budo-
wą jest zgodny z komórkami 
naszej skóry, przez co bardzo 
dobrze przez nią tolerowany. 
W kosmetyce najczęściej moż-
na go znaleźć w kremach od-
mładzających i nawilżających. 
Pielęgnujemy nim skórę, oko-
lice oczu oraz usta. W kosme-
tologii najczęściej występują-
cy w formie ,,nieusieciowanej” 
do zabiegów mezoterapii 
igłowej. Ta metoda pozwala 
dostarczyć go w głąb skóry, a 
dokładnie do skóry właściwej, 
gdzie spełnia on swoją rolę. 
Uzyskujemy wówczas nawil-
żenie i ujędrnienie twarzy. W 
medycynie estetycznej kwas 
hialuronowy wykorzystuje się 
także w formie ,,usieciowanej”, 
czyli tzw. żelu, który podany w 
głąb skóry wypełnia zmarsz-
czki, ubytki, uwydatnia, a na-
wet potrafi zmienić rysy twa-
rzy. Bez względu na to w jakiej 
formie dostarczamy kwas hia-
luronowy skórze, musimy za-
dbać również o odpowiednie 
nawodnienie. Bo to właśnie 
woda, która jest w naszym or-
ganizmie pozwoli mu na efek-
tywne działanie. 

Eko piękno

Nie od dziś wiadomo, że do-
głębny, wieczorny demakijaż 
twarzy stanowi najważniejszą 
część pielęgnacji. Teraz, dzięki 
technologii i różnym akcesoriom, 
możemy nasze dbanie o urodę 
połączyć z troską o środowisko. 

W jaki sposób? To proste - za-
miast jednorazowych wacików, 
zaopatrzmy się w rękawicę bądź 
w płatki wykonane z miękkiej ba-
wełny frotte, które można prze-
pierać w pralce bądź w rękach za 
pomocą mydła. Dobrze sprawdzi 

się także szczoteczka do mycia 
twarzy (najlepiej soniczna, siliko-
nowa - jej działanie jest aż sześ-
ciokrotnie bardziej skuteczne od 
tradycyjnych metod, poza tym 
łatwo ją utrzymać w czystości) 
bądź - przy bardziej problema-
tycznej skórze - urządzenie ze 
światłem LED do cery trądziko-
wej. Dla osób zaawansowanych 
w tematyce „kosmetologia” po-
lecamy sprzęt do domowego pe-
elingu kawitacyjnego choć ten 
- moim skromnym redakcyjnym 
zdaniem - mimo wszystko - po-
winno się wykonać w profesjo-
nalnym gabinecie. Niezależnie 
jednak od wybranego sposobu 
oczyszczania, zawsze stawiajmy 
na zdrowie skóry. Nie wolno jej 
bowiem myć ani zbyt agresyw-
nie, ani niedokładnie. Jak we 
wszystkim - potrzebny jest tzw. 
„złoty środek”.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: osa

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy 
i ich opiekunów w pary. Nie gwa-
rantujemy pełnego sukcesu, wszak 
miłość jest ślepa, ale zawsze to do-
bry początek. 

Pocket dog, pies kieszonkowy, w 
dodatkowo „mieszaniec”, więc bez 
problemu można pokazać się w jego 
towarzystwie w kawiarni, na spotka-
niu literackim, czy wystawie sztuki, a 
nawet modnie by było. Przy niej po-
kazać. Bo to stworzenie damą jest, 
dojrzałą, ale energiczną nadal i do-

brze znoszącą towarzystwo małych, 
ludzkich stworów.

Na rączki, na sofę, po piłkę przez 
trawę mokrą od porannej rosy. No 
pies do wszystkiego idealny.

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

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

Spacery z psiakami - Schroni-
sko dla zwierząt, Łokietka 7, Wał-
brzych-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
fot z materiałów schroniska 

KAROLINA TOMZA 

Podczas urlopu, do którego 
wracam już ostatni raz odwiedzi-
łam miejsce, które na mapie oko-
lic Wałbrzycha nie jest nowością, 
niemniej dotychczas nie było mi 
z nim po drodze. Dziś karolowa 
polecajka.

Warty odwiedzenia z dzie-
ciakami jest Chicken Land w Bo-
równie. Jeśli nigdy nie byliście w 
Czarnym Borze to macie powód, 
by eksplorować te tereny. Króle-
stwem kur (i kóz właściwie też;) 
będą zachwyceni nie tylko mali 
goście, ale i pewnie Wy z chęcią 
je nakarmicie, pogłaszczecie i 
wytulicie. Serio! Nioski by sobie 
na to nie pozwoliły, bo bywają 
agresywne, ale kury z Borówna to 
odmiana do okazywania miłości. 
Wyjątkowe pod wieloma wzglę-
dami żyją w pięknie zagospodaro-
wanych domkach, wokół których 
rozpościera się spory teren z ma-
lowniczymi widokami.

Wtóruję temu, co napisałam 
na swoim fanpage’u relacjonując 
wizytę w tym uroczysku – „Jeśli 
ktoś by mi kiedyś powiedział, że 
będę jechała pół godziny krętymi 
i wąskimi drogami w celu wizyty 
u kur to bym mu kazała puknąć 
się w czoło. Dalej uważam, że 
właściwie do czego to doszło, że, 
aby zobaczyć zwierzęta z zagrody 
trzeba do nich tyle jechać;)”. Nie 
żałuję, ale faktycznie – dziwne to 
czasy, że zwierzęta z gospodarstw 
domowych oglądamy albo w 
książkach czy filmach, albo gdzieś 
na obrzeżach. Większość dzie-
cięcych, młodzieńczych lat prze-
żyłam na Podgórzu – nie dziwiły 
kury, króliki czy gęsi na podwór-
kach sąsiadów, dlatego patrzę na 
to, co dziś przez inny pryzmat.

Tymczasem po kawałek natu-
ry zapraszam właśnie do Czarne-
go Boru. Po pierwsze, by spędzić 
czas ze zwierzyną. Po drugie, by 
poznać właścicielkę tego miej-
sca, która nim po prostu żyje. I po 
trzecie – pobawić się z dziećmi, 
wyszaleć, bez obaw, że wybiegną 
na ulicę. Przemyślane detale typu 
kurze i lisie zabawki, książeczki o 
tematyce życia na wsi, minibar z 
przekąskami i nawet toi toi w stylu 
farmerskim – to wszystko składa 
się na miłą w odbiorze całość. Mo-
jej Neli nie udało się narysować 
kury ani kozy, ale zasadziła swój 
owies, który z dumą podlewa, 
mówiąc, że przywiozła go właśnie 
stamtąd. Przypomina jej o tym 
doniczka, którą sama okleiła pie-
rzastymi ;) podczas warsztatów.

Jesień zbliża się nieubłaganie, 
w najbliższym czasie Chicken 
Land zamieni się w dyniową far-
mę. Będzie to kolejny pretekst, by 
się tam wybrać na chill out z dala 
od zgiełku codzienności.

Czekam na Wasze relacje z ku-
rzych tulasów!

Karola
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Od 20 lat razem z Wami...

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0393/21 REKLAMA R0394/21

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

PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnosprawnoś-
cią. Wałbrzych. 734 108 163

Dodatkowa praca dla kelnerki,kelnera. 
Obsługa przyjęć okolicznościowych. 
Kontakt 790542123

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
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Remonty mieszkań pod klucz, cen-
tralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, 
gładzie na mokro, remonty łazienek, 
kładzenie papy na dachy. Tel. 513 022 
801

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 KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
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

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

Usługi budowlane: malowanie, tyn-
kowanie, panele, płytkowanie, łazien-
ki itp. Tel. 660 201 604

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

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

508 431 520
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www.jmmazur.comNISSAN J.M. MAZUR
Wałbrzych ul.Noworudzka 4a - Tel.: 74 887 81 03, 74 887 81 04
Godziny otwarcia:  Pon.-Piątek 8.00-17.00,  Sobota 10.00-14.00


