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Energia ze słońca 
Wałbrzyski Klaster Energetyczny, 

którego członkiem jest Gmina Wał-
brzych otrzymał dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 w wysokości 6,6 miliona 
złotych na realizację projektu pod na-
zwą „Budowa - w tym zakup niezbęd-
nych urządzeń infrastruktury służącej 
wytwarzaniu energii pochodzącej z 

promieniowania słonecznego przez 
członków Wałbrzyskiego Klastra Ener-
getycznego”. Liderem projektu jest 
Miejski Zakład Usług Komunalnych w 
Wałbrzychu, który w ramach projektu 
wybuduje elektrownię fotowoltaiczną 
o mocy 2 MW wraz z przyłączeniem do 
sieci dystrybucji energii elektrycznej. 

Red. 

Drogowy Wałbrzych
Tydzień temu pisaliśmy o tym 

jak pod względem remontowo-
-inwestycyjnym radzi sobie 
Powiat Wałbrzyski na drogach 
których jest zarządcą, a także 
gminnych, które wspomaga w 
remontach. Tym razem warto 
opisać to, co dzieje się w samym 
Wałbrzychu.

Otóż w Wałbrzychu - mieście na 
prawach grodzkich wszystkimi droga-
mi zarządza Zarząd Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w imieniu Pre-

zydenta Wałbrzycha. Łączna długość 
dróg publicznych na terenie miasta 
w tym krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych oraz gminnych to 206 kilo-
metrów. Czytaj pełen tekst na stronie 
numer 7. 

Więcej informacji na temat kwot re-
montowanych dróg, a także tych, któ-
re są w fazie projektowania znajdziesz 
na www.30minut.pl lub skanując kod 
QR załączony do tekstu.

Paweł Szpur
Fot. PAS 
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PAŹDZIERNIK

1
PIĄTEK

Imieniny:
Apolinarego, Faustyny, 
Igora

Światowy Dzień
Nauczyciela

PAŹDZIERNIK

5
WTOREK

Imieniny:
Danuty, Remigiusza

Międzynarodowy Dzień 
Wegetarianizmu

 Imieniny:
Antoniego, Teofila

Dzień Anioła Stróża

PAŹDZIERNIK

6
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

7
CZWARTEK

,,Przed wkroczeniem na drogę zemsty, wykop dwa groby”.
Konfucjusz

PAŹDZIERNIK

2
SOBOTA

Imieniny:
Brunona, Artura, Fryderyki

Dzień Borsuka

Imieniny:
Justyny, Marka, Amelii

Dzień Wanny

Imieniny:
Teresy, Gerarda, Gerardy

Dzień Polskiej Harcerki

PAŹDZIERNIK

3
NIEDZIELA

10.00–16.00 Weekend seniora z kulturą (Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu).
14:30 49 Rajd Świdnicki Krause 2021
17:00 Pierwszy mecz sezonu 2021/2022 - MKS 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych vs MUKS Sari Żory 
(Hala „Wałbrzyskich Mistrzów”).
17:10 ANCORA TU / znowu ty, znowu Eurowizja w 
Sokołowsku! ( wyjazd spod Teatu Dramatycznego 
w Wałbrzychu).
19:00 Koncert operowy. Grupa SONORI ENSEMBLE 
(Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju).

18:00 Wernisaż wystawy ANNA BEM-BORUCKA PR-
TICULA VERI/cząstka prawdy (Stara Kopalnia Wał-
brzych).
18:00-22:00 Bluesowy Wałbrzych (Wałbrzyski Ośro-
dek Kultury).
18:10 ANCORA TU / znowu ty, znowu Eurowizja w 
Sokołowsku! (wyjazd spod Teatu Dramatycznego w 
Wałbrzychu).
19:30 Nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
11:00 Spektakl ,,13 bajek z Królestwa Lailonii” (Teatr 
Lalki i Aktora Wałbrzych). 

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
20:30 Spektakl ,,Iwanow. Człowiek, który śpi”. (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).

8:15 49 Rajd Świdnicki Krause 2021
10.00–16.00 Weekend seniora z kulturą (Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu).
12:30 Spektakl ,,Tajemniczy ogród” (Teatr Lalki i Ak-
tora Wałbrzych).
17:00-18:00 Teatr Piasku Tetiany  Galitsyny „Mały 
Książę”. Rodzinny Spektakl (Filharmonia Sudecka 
Wałbrzych).
17:10 ANCORA TU / znowu ty, znowu Eurowizja w 
Sokołowsku! ( wyjazd spod Teatu Dramatycznego 
w Wałbrzychu).

Imieniny:
Petroneliusza, Franciszka

Światowy Dzień Zwierząt

PAŹDZIERNIK

4
PONIEDZIAŁEK
9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.
10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

REKLAMA R0460/21

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
16OC 17OC 17OC 17OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

POSZUKUJEMY WYKONAWCY

Firma Enitra Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy do 
termomodernizacji jednego ze swoich obiektów, 
który znajduję się przy ul. 1 Maja 62 58-300 Wałbrzych. 

Wykonanie prac planowane jest na październik 
2021 roku. Materiał, z którego ma być wykonana 
termomodernizacja to 12 cm styropian.

WSZELKIE OFERTY PROSZĘ KIEROWAĆ
POD NUMER TELEFONU: +48 603 397 988

Czy pełni Pan obecnie 
funkcję pełnomocnika partii 
Prawo i Sprawiedliwość?

Zgodnie z decyzją szefa 
struktur Prawa i Sprawied-
liwości w okręgu nr 2 Pana 
Ministra Michała Dworczyka 
zostałem powołany na funkcję 
pełnomocnika partii Prawo i 
Sprawiedliwość w Wałbrzy-
chu. Jest to dla mnie jedno-
cześnie duże wyróżnienie ale 
i duże zobowiązanie, dlatego, 
że przed naszą organizacją w 
regionie stoi wiele wyzwań i 
jednocześnie wiele pracy w 
celu odbudowania struktur, 
które zostały rozwiązane de-
cyzją Prezesa Jarosława Ka-
czyńskiego na początku 2021 
roku.

Jak będzie wyglądać pro-
ces budowy struktur?

Przede wszystkim zależy 
nam na tym, żeby struktury 
były odbudowywane w spo-
sób skuteczny. Chcemy aby 
wszystkie osoby, które do tej 
pory były mocno zaangażo-
wane powróciły do struktur i 
do swojej aktywności. Na ten 
moment jest to około 20 osób, 
ale oczywiście będziemy zgła-
szali się do wszystkich tych, 
którzy wcześniej wykazywali 
się aktywnością i będziemy 
namawiać ich do dalszego 
działania na rzecz naszej orga-
nizacji. Jednocześnie kierow-
nictwo partii postawiło przede 
mną zadanie, aby przyciągnąć 
do naszego środowiska kolej-
ne osoby do tej pory niezaan-
gażowane, w tym także osoby 
młode, które chcą związać 
swoją przyszłość z funkcjono-
waniem w sferze publicznej, w 
tym w samorządzie.

Jakie cele samorządo-
we będę priorytetem przez 
najbliższe dwa lata w regio-
nie wałbrzyskim?

Przede wszystkim na ten 
moment naszym celem jest 

odbudowa struktur w taki 
sposób, aby było możliwe sku-
teczne ich funkcjonowanie w 
kontekście nadchodzących 
w ciągu kilku następnych lat 
różnego rodzaju kampanii 
wyborczych. Chcemy, aby 
osoby związane ze środowi-
skiem Prawa i Sprawiedliwości 
intensywnie i aktywnie dzia-
łały na rzecz mieszkańców i 
jednocześnie aby nasza wizja 
rozwoju regionu była promo-
wana, bo jest to wizja diame-
tralnie inna niż fatalna polity-
ka, którą prowadziła Platforma 
Obywatelska względem połu-
dnia naszego województwa.

Jaki program chcecie Pań-
stwo zaproponować miesz-
kańcom?

Program Prawa i Sprawied-
liwości od początku mówi o 
tym, że cały kraj, w tym oczywi-
ście również Dolny Śląsk, musi 
rozwijać się w sposób zrów-
noważony. Niedopuszczalne 
jest dla nas to, co działo się 
w czasach Platformy Obywa-
telskiej, czyli odpływ środków 
do największych aglomeracji 
kosztem małych miejscowo-
ści, kosztem całych obszarów 
- takich jak obszar Sudetów i 
subregionu wałbrzyskiego na 
południu naszego wojewódz-
twa. W ostatnich latach może-
my zauważyć, że ilość środków 
na inwestycje, które płyną na 
południe Dolnego Śląska jest 
spektakularna i największa w 
historii. Chcemy, aby ten trend 
był kontynuowany, dlatego że 
mieszkańcy Wałbrzycha i re-
gionu wałbrzyskiego zasługu-
ją na to żeby żyć w pięknym, 
rozwijającym się otoczeniu i 
aby mieszkańcy - w tym mło-
dzi ludzie - nie byli zmuszeni 
do wyjeżdżania do Wrocławia 
czy innych dużych aglomera-
cji.

Czy to oznacza, że Pan 
Marszałek będzie kandyda-
tem na Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha?

Żadne decyzje w sprawie 
przygotowań do wyborów, 
czy to parlamentarnych, czy 
samorządowych w naszej or-
ganizacji jeszcze nie zapadły. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur
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Od 20 lat razem z Wami...

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Wodór - według Słowni-
ka Języka Polskiego jest to 
pierwiastek chemiczny, gaz 
bezbarwny, bezwonny, wy-
stępujący w przyrodzie w po-
staci związków. Jednak takie 
zdefiniowanie pierwiastka 
jest kompletnie niewystar-
czające. Zatem aby coś więcej 
wycisnąć z definicji wodoru 
należy wspomnieć, że w przy-
rodzie występuje wodór lekki 
(99.985%) oraz deuter. Ważny 
jest fakt, że promieniotwór-
czy tryt powstaje sztucznie. 
Należy również podkreślić, 
że zawartość wodoru w sko-
rupie ziemskiej wynosi około 
1%. Natomiast stanowi to 50 
procent masy Słońca i innych 
gwiazd. Z tlenem tworzy mie-
szaninę piorunującą, spala-
jącą się na wodę. Wchodzi w 
skład wszystkich związków 
organicznych. Jednak wodór 
jest istotny z innego punk-
tu widzenia. Otóż wodór to 
paliwo. Pomysły na wykorzy-
stywanie wodoru jako pa-
liwa są w zasadzie tak stare 
jak motoryzacja (np. jeden 
z pierwszych pojazdów me-
chanicznych na świecie, we-
hikuł skonstruowany w 1808 
r. przez Françoisa Isaaca de Ri-
vaz). Później przez długie lata 
pracowała nad takimi rozwią-
zaniami firma BMW. Do per-
fekcji napęd w samochodach 
stara się doprowadzić marka 
Toyota. Jak podaje japoński 
producent, w przeciwieństwie 
do hybrydy, pojazd zasilany 
wodorem nie potrzebuje silni-
ka spalinowego. Zespół ogniw 
paliwowych wytwarza całą 
energię elektryczną potrzeb-
ną do poruszania i zasilania 
auta, czerpiąc wodór z trzech 
zbiorników umieszczonych 
pod podłogą pojazdu. Łączna 
waga paliwa w Toyocie Mi-
rai to 5,6 kg. Dla porównania 
waga baterii auta elektryczne-
go o podobnych osiągach to 
700 kg. Z racji tego, iż techno-
logia tankowania jest obecnie 
bardzo droga, warto zwrócić 
w tym zakresie uwagę na ko-
lej. Tam wodór już staje się 
praktycznym paliwem, o czym 
piszemy w Temacie Tygodnia.  

Redaktor Naczelny

REKLAMA R0461/21sekund
Gmina Świdnica 
Święto seniorów
Przed nami II Gminna Senio-
riada w Gminie Świdnica. Pią-
tek, 1.10.2021 g. 17.00-19.00 
Koncert Stefano Terrazzino 
wraz z zespołem, aula I LO w 
Świdnicy. Sobota, 2. 10.2021 
g.14.00-18.00 – świetlica i plac 
przy świetlicy w Burkatowie: 
gotowanie z gwiazdą – An-
drzej Polan, „Bitwa na Przy-
śpiewki”, widowisko „Wesele w 
Karpatach” w wykonaniu ze-
społów: „Mokrzeszów”, „Krąg”, 
„Ale Babki” i „Kapela Zdzicha”. 
Niedziela, 3.10.2021 godz. 
7.00-21.00 I rajd Turystyczny 
z Gminnym Kołem PTTK „Teraz 
Sudety” Świdnica-Karkonosze.

Wałbrzych
Kończą remont
Kończy się remont ulicy Bry-
gady Górniczej, która zlokali-
zowana jest w dzielnicy Biały 
Kamień. Przypominamy, że 
prace rozpoczęły się w 2018 
roku, wówczas wyremonto-
wano jej fragment. Z kolei 
drugi odcinek Brygady Gór-
niczej wyremontowano już 
w 2020 roku. Teraz trwają 
ostatnie prace. Mieszkańcy 
są wdzięczni Zarządowi Dróg 
Komunikacji i Utrzymania 
Miasta, a także władzom spół-
dzielni Chełmiec za pomoc w 
przeprowadzeniu remontu 
ulicy. Już w październiku cała 
ulica będzie jak nowa. 

Wałbrzych
Toyota ruszyła 
Pod koniec września Toyota 
Motor Manufacturing Po-
land (TMMP) uruchomiła w 
Wałbrzychu drugą linię pro-
dukcyjną małej elektrycznej 
przekładni do niskoemisyj-
nych napędów hybrydowych, 
montowanych w Toyocie 
Yaris i Yaris Cross. Przekładnia 
współpracuje z najnowszej 
generacji silnikiem o pojem-
ności 1,5 l zaprojektowanym 
w oparciu o globalną platfor-
mę projektową Toyoty TNGA 
.W ramach inwestycji w obie 
linie produkcji przekładni 
hybrydowych Toyota rozbu-
dowała w Wałbrzychu zakład 
odlewni o 1700 m2.

Wałbrzych
Atak chuligana
Podczas podjętej przez po-
licjantów drugiego komisa-
riatu interwencji delikwent 
w miejscu publicznym rzucił 
szklaną butelką w radiowóz, 
a następnie próbował uciec. 
Młodociany przestępca po 
pościgu pieszym został za-
trzymany przez funkcjona-
riuszy. W trakcie czynności 
19-latek zaatakował jednak 
jednego z mundurowych oraz 
naruszył jego nietykalność 
cielesną. Zachowanie to miało 
charakter chuligański. O losie 
sprawcy szeregu przestępstw 
zadecyduje teraz sąd.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl
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Kolejowe nowości
Nie tak dawno w Temacie Tygodnia pisaliśmy o najszybszych pociągach na świecie, a 

ponad rok temu poruszaliśmy zagadnienie rozwoju infrastruktury kolejowej w regionie. 
Często wspominamy również o bieżących modernizacjach w sieciach kolejowych. Dlatego 
warto również zwrócić uwagę na nowości w taborze.

Zdjęcie tygodnia Pałac Albertich w Wałbrzychu - Muzeum Porcelany

REKLAMA R0464/21
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 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania 
w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali na rzecz ich 
najemców”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 568/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 września 2021 r.

Powrót do piętrusa
Wiele osób podróżujących 

z Wałbrzycha do Wrocławia 
z sentymentem wspomina 
piętrowe wagony, w których 
zimą było bardzo gorąco. Cie-
kawe jak dziś sprawdziłyby 
się piętrowe pociągi, w szcze-
gólności podczas podróży po 
naszych regionalnych liniach 
kolejowych. Otóż na targach w 
Gdańsku firma Stadler zapre-
zentowała oficjalnie piętrowy 
elektryczny zespół trakcyjny 
typu KISS wyprodukowany dla 
kolei słoweńskich Slovenske 
Zeleźnice w ramach kontrak-
tu zawartego w kwietniu 2018 
roku. Nowoczesny, niskopod-
łogowy, trójczłonowy pojazd 
wyjedzie na tory już w tym 
roku. W 2019 roku zamówienie 
zostało powiększone o kolejne 
26 pojazdów typu FLIRT – w 
tym dziesięć elektrycznych oraz 
szesnaście spalinowych zespo-
łów trakcyjnych. Dostawa no-
woczesnych składów Stadlera 
do Słowenii oznacza zupełnie 
nową jakość w przewozach na 
tamtejszych trasach.

Czas na hybrydy
Pierwszy z sześciu pociągów 

hybrydowych zamówionych 
przez Koleje Dolnośląskie do-
tarł do legnickiej bazy tech-

nicznej przewoźnika. Po zakoń-
czeniu testów w październiku 
wyjedzie na tory. Pociągi hy-
brydowe Impuls II zostały za-
kupione w ramach przetargu 
od nowosądeckiego Newagu. 
Sześć składów kosztowało w 
sumie 170 milionów złotych. 
Nowe pojazdy wyróżnia dwu-
systemowy napęd elektrycz-
no-spalinowy, umożliwiający 
obsługę każdego rodzaju tras, 
w tym zupełnie niezelektryfi-
kowanych. Pociąg hybrydowy 
osiąga prędkość 160 km/h, po-
ruszając się w trybie elektrycz-
nym oraz 120 km/h w trybie 
spalinowym. Zastosowanie in-
nowacyjnej technologii pozwa-
la również na redukcję emisji 
spalin. – Koleje Dolnośląskie 
od zawsze stawiały na najno-
wocześniejszą technologicznie 
flotę. Kontrakt z Newagiem czy 
jeszcze wcześniej z bydgoską 
Pesą potwierdza obrany kurs 
rozwojowy, który chcemy kon-
tynuować. Niebawem prze-
widziane są kolejne dostawy, 
które wzmocnią nasz park ta-
borowy. Wszystkie zamówione 
pojazdy zostaną dostarczone w 
pierwszym półroczu 2022 roku 
– mówi Damian Stawikowski, 
prezes Kolei Dolnośląskich. 
Pierwszy z zakupionych przez 

KD Impulsów 2 właśnie szykuje 
się w podróż. W legnickiej bazie 
technicznej przechodzi przez 
uzupełniające badania i testy.

Napęd wodorowy
Z kolei producent pojazdów 

szynowych Alstom na targach 

TRAKO w Gdańsku zaprezen-
tował pierwszy na świecie 
wodorowy pociąg pasażerski, 
który kursuje na regularnych 
liniach z pasażerami za grani-
cą. Coradia iLint to pierwszy na 
świecie pociąg pasażerski wy-
posażony w ogniwa paliwowe 
do przetwarzania wodoru w 
energię elektryczną. Jest cichy, 
porusza się znacznie płynniej 
niż jednostki spalinowe, a co 
najważniejsze - jest w pełni 
bezemisyjny – emituje jedy-
nie parę wodną i wodę. Warto 
wspomnieć, że po raz pierwszy 
Alstom zaprezentował swoją 
wodorową jednostkę na torze 
doświadczalnym w Żmigro-
dzie. Najprawdopodobniej w 
przyszłości pasażerowie w Pol-
sce będą podróżowali pocią-
gami właśnie z ogniwami wo-
dorowymi. Warto wspomnieć, 
że pierwszy na świecie pociąg 
wodorowy został zaprojekto-
wany i zbudowany w zakładach 
Alstom w Salzgitter w Niem-
czech, a poszycia nadwozia są 
produkowane w chorzowskiej 
fabryce koncernu. Zastąpienie 
trakcji spalinowej technologią 
ogniw paliwowych umożliwia 
całkowicie czystą eksploatację 
pociągu z osiągami dorównu-
jącymi spalinowym zespołom 
trakcyjnym Coradia Lint. Ozna-
cza to taką samą prędkość mak-
symalną wynoszącą 140 km/h 

oraz porównywalne przyspie-
szenie i skuteczność hamowa-
nia. Podobnie jak pojemność 
pasażerską do 300 pasażerów 
i zasięg do 1000 kilometrów 
na jednym tankowaniu, jak już 
wykazano podczas codziennej 
eksploatacji.

Polski prototyp
Rodzima firma Pesa Byd-

goszcz wyprodukowała pro-
totyp lokomotywy z napędem 
wodorowym. To drugi tego 
typu, po chińskim, pojazd na 
świecie. Pokaz lokomotywy 
odbył się w Gdańsku podczas 
14. Międzynarodowych Targów 
Kolejowych Trako. 4-osiowa lo-
komotywa wodorowa z Pesy 
posiada też silniki trakcyjne o 
mocy 4x180kW. W pojeździe 
zastosowano też zbiorniki wo-
doru 175 kg, a także baterie 
trakcyjne typu LTO 167,6 kWh 
i ogniwa o mocy 2x85 kW. Jak 
widać, prace nad pojazdami 
wodorowymi przyśpieszają.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.komputerswiat.pl
https://businessinsider.com.pl

https://transinfo.pl
https://www.nakolei.pl

https://kolejedolnoslaskie.pl
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100 milionów złotych
na termomodernizację na Dolnym Śląsku

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Dzięki tym ogromnym 
pieniądzom z obszaru Dol-
nego Śląska zniknie wiele 
szkodliwych kopciuchów, 
a przybędzie instalacji do 
produkcji energii z odna-
wialnych źródeł. W pierw-
szej rundzie konkursu 
zorganizowanego przez 
samorząd województwa 
dofinansowania na łączną 
kwotę niemalże 100 mln 
zł zdobyło 29 podmiotów, 
które zarządzają pla-
cówkami edukacyjnymi. 
Pieniądze na termomo-
dernizację pochodzą ze 
środków unijnych.
O dopłatę do inwestycji ma-

jących na celu podniesienie 
efektywności budynków uży-
teczności publicznej mogły się 
starać między innymi jednost-
ki samorządu terytorialnego 
czy organizacje pozarządowe. 
W ramach pierwszej rundy 
konkursu, wpłynęło 31 projek-
tów, a 29 z nich pozytywnie 
przeszło ocenę formalną i zo-
stały wybrane do otrzymania 
dofinansowania. Inwestycje te 
opiewają łącznie na kwotę nie-
malże 100 mln zł. 

Dotacje można przeznaczyć 
między innymi na wymianę 
lub modernizację źródeł ciepła, 
ocieplenie budynków, podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej, 
czy montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii. 
W konkursie mogły startować 
podmioty posiadające lub za-

rządzające budynkami uży-
teczności publicznej, w których 
mieszczą się placówki edu-
kacyjne – żłobki, przedszkola 
i szkoły (z wyłączeniem szkół 
wyższych).

- Jednym z priorytetów Samo-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego jest walka ze smogiem. 
Podobnie, jak lokalne samorzą-
dy, jesteśmy zdeterminowani, 
aby mieszkańcy regionu oddy-
chali czystym powietrzem. Tego 
typu programy dopłat są bardzo 
ważne i potrzebne, ponieważ 
dzięki nim można za jednym 
razem wyeliminować wiele nie-
efektywnych źródeł ciepła oraz 
poprawić jakość powietrza na 
dużym obszarze – mówi Cezary 
Przybylski, Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Konkurs realizowany jest 
ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 
– 2020. Łącznie, w kończącej 
się perspektywie finansowej 
UE, samorząd województwa 
na gospodarkę niskoemisyjną 
przeznaczył już prawie 2 mld zł, 
w tym na produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych - ponad 
240 mln zł, wdrażanie strategii 
niskoemisyjności - ponad 670 
mln zł, podniesienie efektyw-
ności energetycznej w małych 
i średnich przedsiębiorstwach 
- ponad 114 mln zł oraz w bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej sektora mieszkaniowego 
- ponad 840 mln zł.

- Cieszymy się, że gminy chęt-
nie korzystają z programów na 
termomodernizację. W nadcho-
dzącej perspektywie finansowej 
pozostanie to jednym z naszych 
priorytetów do dofinansowań 
– mówi Grzegorz Macko, Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Wykaz podmiotów, które 
otrzymały dofinansowanie na 
termomodernizację budyn-
ków placówek edukacyjnych 
dostępny jest na stronie www.
dolnyslask.pl.

Jakość powietrza na Dol-
nym Śląsku wciąż nie jest za-
dowalająca

Realizacja programów do-
tyczących gospodarki nisko-
emisyjnej jest bardzo ważna, 
ponieważ ponad połowa Dol-
noślązaków wciąż oddycha za-
nieczyszczonym powietrzem. 
Zgodnie z badaniami prowa-
dzonymi przez Państwowy 
Monitoring Środowiska, więcej 
niż 50 procent mieszkańców re-
gionu żyje na obszarach, gdzie 
poziom szkodliwego benzo(a)
pirenu przekracza przyjętą nor-
mę. To substancja powstająca 
w wyniku niepełnego spala-
nia związków organicznych, 
w tym paliw stałych, drewna, 
odpadów, tworzyw sztucznych 
czy paliw samochodowych. 

Benzo(a)piren kumuluje się 
w organizmie, jest toksyczny 
i rakotwórczy. 

Kolejnym szkodliwym zanie-
czyszczeniem powietrza, jakie 
występuje na znacznej części 
województwa, są pyły zawie-
szone PM10, czyli niezwykle 
małe cząstki m.in. kurzu, po-
piołu, a także startych opon czy 
tarcz i klocków hamulcowych. 
Często osiadają na nich tak-
że inne substancje np. metale 
ciężkie. Pyły te bardzo łatwo 
przenikają do płuc. Mogą być 
toksyczne. Powodują kaszel, 
trudności w oddychaniu i za-
ostrzenie alergii. 

- Dbałość o klimat i czyste 
powietrze to konieczność wyni-
kająca z troski szczególnie o po-
kolenie młodych ludzi. Zmiany 
następują tak szybko, że nie 
możemy czekać. Dlatego warto 
poprzeć każde działanie na rzecz 
naszego środowiska. Jestem 
przekonany, że podmioty, któ-
re otrzymały dofinansowania, 
dobrze wykorzystają te środki, 
a dzięki tym inwestycjom jakość 
powietrza na Dolnym Śląsku się 
poprawi – mówi Jacek Iwancz, 
radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

W walce ze smogiem ko-
nieczne są zdecydowane dzia-
łania. Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego 30 listopada 
2017 roku przyjął uchwały an-
tysmogowe. To trzy dokumenty 
skonstruowane dla Wrocławia, 
uzdrowisk oraz pozostałej czę-
ści województwa. Ustanawiają 
one ograniczenia w zakresie 
stosowania paliw stałych ni-
skiej jakości oraz klasy instalacji 
wykorzystywanych do ogrze-
wania i terminy ich wprowa-
dzania.

Dodatkowe pieniądze 
z programu Czyste Powietrze 
dla Dolnego Śląska

Podczas XXX Forum Eko-
nomicznego w Karpaczu mar-

szałek Cezary Przybylski wraz 
z ministrem klimatu i środowi-
ska Michałem Kurtyką ogłosili 
start pilotażu akcji uzupełnia-
jącej program „Czyste powie-
trze” oraz zwiększenie jego 
finansowania z 15 mln do 20 
mln zł. Od początku paździer-
nika wszyscy mieszkańcy Dol-
nego Śląska mogą się starać się 
o dofinansowanie na wymianę 
nieefektywnych źródeł ciepła 
na paliwa stałe, termomoderni-
zację budynków, modernizację 
instalacji CO i CWU, wentyla-
cję mechaniczną z odzyskiem 
ciepła, ocieplenie przegród 
budowlanych, mikroinstalacje 
fotowoltaiczne, dokumentację 
projektową, audyt energetycz-
ny i ekspertyzy. 

Nowością jest tutaj możli-
wość starania się o środki przez 
osoby fizyczne będące właści-
cielami lub współwłaścicielami 
lokali mieszkalnych lub całe 
wspólnoty mieszkaniowe.

Dodatkowo, dla mieszkań-
ców gmin graniczących z Cze-
chami, dotacje będą wyższe 
o 10 punktów procentowych. 
Warto zwrócić także uwagę na 
to, że wszystkie źródła ciepła, 
jakie zostaną zakupione z dofi-
nansowaniem, muszą spełniać 
docelowe wymagania uchwał 
antysmogowych przyjętych 
przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego.

Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska szacuje, że dzięki 
temu programowi efektywność 
energetyczna poprawi się w 50 
wielorodzinnych budynkach 
mieszkalnych i 300 lokalach, 
a z Dolnego Śląska zniknie łącz-
nie około 720 kopciuchów.

Pilotaż prowadzony będzie 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu 
i tam też należy szukać odpo-
wiednich wniosków i szerszych 
informacji. Planowany jest on 
na lata 2021 – 2024.
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Studio Espresso gościło w Pod Pretekstem art cafe

z poetą, kulturoznawcą, pedagogiem, aforystą rozmawiał Paweł Szpur

z Arturem Jarmułowskim

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0465/21

Powiem nieelegancko, za-
cznę od początku.  Ile miałeś 
lat kiedy pierwszy raz spot-
kałeś się z poezją i zacząłeś 
tworzyć?

Kończyłem zaocznie przed-
szkole, oczywiście to żart. Ja 
myślę, że poezją jest życie. 
Pierwsze próby - nie pisarskie, 
bo zbyt pompatycznie by to 
brzmiało - pojawiły się w pod-
stawowej szkole.

Co takiego udało Ci się na-
pisać, że wiedziałeś, że właś-
nie to chcesz w życiu robić?

Na tamtym etapie nie wie-
działem, że zajmę się tym na 
poważnie. Pierwszy wierszyk 
był dla sąsiadki, która z impe-
tem biegała po schodach…  
Ułożyłem dla niej taką szkol-
ną rymowankę. Później były 
kolejne wiersze, a następnie 
warsztaty literackie. Działo się 
to stopniowo, krok za krokiem, 
było coraz bardziej profesjo-
nalne, a zatem dawało coraz 
większą satysfakcję. Podążam 
tym tropem do tej pory.

Poeta w dzisiejszym świe-
cie wydaje się czymś rzad-
kim. Jak to jest ubierać słowa 
w całość, budować rymy... a 
może nie rymy?

Otóż, większość współczes-
nych poetów unika rymów, 
ponieważ mówi się o tym, że 
jest to estetyka zaprzeszła. Ja 
jednak robię ukłon w stronę 
dawnych mistrzów. Mam tu na 
myśli Mickiewicza, Norwida. 
Ukłon polega na tym, że poży-
czam od nich strukturę wier-
sza. Chodzi o to, żeby był on 
sylabiczny, zgłoskowy, nawet 
sylabotoniczny; żeby miał… 
Poloniści wiedzą o czym mó-
wię: syntaksę, średniówkę.

Licealiści też powinni wie-
dzieć.

Licealiści też (śmiech). I to 
są te wiersze, które się rymu-
ją. Chodzi głównie o melodię 
wiersza, o rytm. Uprawiam też 
wiersz biały, oraz wiersz wol-
ny. Jednak będąc amatorem 
muzykiem, upajam się muzyką 
wiersza.

Kiedy przychodzi wena? 
Ja często pytam moich gości-
-artystów i twórców właśnie 
o to. To chyba jest zjawisko 
rzadkie i niespotykane?

Słynna wena jest doświad-
czeniem z obszaru metafizy-

ki… niezgłębionym. Ja mówię, 
że wena jest kapryśna i przy-
chodzi w najbardziej nieocze-
kiwanych momentach i tu 
wykropkuję, pobudzając Pań-
stwa wyobraźnię. Natomiast 
rzeczywiście w moim wypadku 
wena jest czynnikiem determi-
nującym. Nie jestem poetą ty-
powym, to znaczy takim, który 
cyzeluje do perfekcji stworzo-
ne dzieło. Większość dobrych 
tekstów pojawia się – z łaciny 
mówiąc – „currente calamo", 
czyli po prostu szybko, bez na-
mysłu. Człowiek zapisuje myśl  
a’la  Mozart, jeśli dana jest mu 
ta wena i wtedy wiersz jest po 
prostu dobry.

Powiedziałeś, że spisujesz, 
ale czy w dzisiejszych cza-
sach nie używasz nowoczes-
nych narzędzi typu dyktafon, 
smartfon?

Zdarza się, że piszę w ko-
mórce, jadę autobusem, mam 
pomysł i piszę. Ale wracając 
do poprzedniego pytania, są 
wiersze które poprawiam. To 
nie jest tak, że jestem obda-
rzony weną bezbłędną. Sporo 
jest też tekstów o lotach nie 
najwyższych, które nie ogląda-
ją światła dziennego, bo wena 
była leniwa... Jeśli tekst rokuje, 
to można go poprawić, ale naj-
lepsze powstają dzięki spływo-
wi, tej – metafizycznej wenie. 
Tak powstał onegdaj  wiersz 
pod tytułem „Koncert…” o re-
lacji pianisty z spersonifikowa-
nym fortepianem.

Jesteś kulturoznawcą. To 
pytanie kieruję z myślą o czy-
telnikach i widzach z innych 
dziedzin niż literatura. Kim 
jest kulturoznawca?

Definicji nie pamiętam, bo 
to nie o to chodzi.

Ale z praktyki?
Kulturoznawca jest osobą, 

która stapia w sobie różne in-
telektualne profesje. Trzeba 
być po trosze socjologiem, po 
trosze psychologiem społecz-
nym, troszkę krytykiem kultury 
i sztuki itd. Jeśli jesteśmy wy-
posażeni w taką podstawową 
wiedzę z zakresu wymienio-
nych obszarów, to wówczas 
możemy w szerszej perspekty-
wie analizować różne zjawiska 
kulturowe. Tu nie mam na my-
śli typowej kulturalnej imprezy, 
to jest wtórne. Chodzi raczej o 
kulturę w sensie „pierwotnym”, 

czyli życie według pewnego 
systemu wartości. Pryzmatem 
do analizy jest kręgosłup ak-
sjologiczny – system wartości. 
Wówczas analizujemy różne 
zjawiska kulturowe, przez pry-
zmat wartości modelujących 
funkcjonowanie danej społecz-
ności.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tworze-
niu aforyzmów, a także o tym 
jak zachęcić młodzież do czyta-
nia wierszy.

Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad. 
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Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Nowej Rudzie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie ul. Wojska Polskiego 8A działając na podstawie Statutu Spółdzielni § 138 ust.1 
pkt.13 oraz § 144 ust. 1 i 2 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu  Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Nowej Rudzie

I  WYMAGANIA NIEZBĘDNE KANDYDATA
1. Wykształcenie wyższe.
2. Staż pracy minimum 10 lat w tym 7 lat na stanowiskach samodzielnych.
3.W pełni korzystanie z praw publicznych.
4. Niekaralność.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych.

II WYMAGANIA POŻĄDANE
 1. Znajomość podstaw funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Preferowane wykształcenie wyższe:  ekonomiczne,  prawnicze, 
  techniczne. 
3. Umiejętności organizatorskie.
4. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz
    wiedza z zakresu prawa pracy,
 5.Umiejętność mediacji,

III WYMAGANE DOKUMENTY
1. Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz informacje o sposobie 
   kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-
   mail), 
2. Kopie dokumentów: potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy
     zawodowej,(oryginały do wglądu na konkursie),
3.Oświadczenie o niekaralności lub aktualna informacja z Krajowego Rejestru 
    Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą 
    upływu składania ofert), 
4.Oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania 
    prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą, 
5.Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do 
   czynności prawnych, 
6.Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady 
   Nadzorczej

7.Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania 
   konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni, 
8.Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia 
    konkursu i ich akceptacji. 
9.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla 
   potrzeb konkursu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
   1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 13.06. 2016 r.  poz. 922 z późn. zm.).

Oferty zamknięte w kopercie z napisem:
„KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „GÓR-

NIK” W Nowej Rudzie” należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Nowej Rudzie przy ul. Wojska Polskiego 8A do dnia 18.10.2021 roku do 
godz. 1400.

- Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata ani jakichkolwiek 
   innych danych lub znaków.
-  Po weryfikacji dokumentów Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów o terminie
   przeprowadzenia rozmów.
- Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie  zastrzega sobie 
  prawo unieważnienia „Konkursu  na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni 
  Mieszkaniowej „Górnik ” w Nowej Rudzie.

REKLAMA R0466/21 Drogowy Wałbrzych 
Tydzień temu pisaliśmy 

o tym jak pod względem 
remontowo-inwestycyjnym 
radzi sobie Powiat Wałbrzy-
ski na drogach których jest 
zarządcą, a także gmin-
nych, które wspomaga w 
remontach. Tym razem war-
to opisać to, co dzieje się w 
samym Wałbrzychu. 

Otóż w Wałbrzychu - mieście 
na prawach grodzkich wszyst-
kimi drogami zarządza Zarząd 
Dróg Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w imieniu Prezydenta 
Wałbrzycha. Łączna długość 
dróg publicznych na terenie 
miasta w tym krajowych, wo-
jewódzkich, powiatowych oraz 
gminnych to 206 kilometrów. 
Oczywiście pisząc ten tekst nie 
uwzględniamy budowy Ob-
wodnicy Wałbrzycha. W 2021 
roku zakończono realizację kil-
ku inwestycji drogowych, które 
rozpoczęto w 2020 roku, wśród 
nich: przebudowa części ulicy 
Niepodległości za ponad 2 mi-
liony złotych, przebudowa uli-
cy Dunikowskiego o długości 
około 740 m, gdzie całkowity 
koszt to 7,87 miliona złotych czy 
utworzenie przestrzeni publicz-
nej w rejonie ul. Kilińskiego w 
Śródmieściu w ramach rewitali-
zacji - w tym nowy plac zabaw, 

rekreacji, oraz miejsca postojo-
we za ponad 4 miliony złotych. 
W tym roku Miasto Wałbrzych 
prowadzi również inwestycje 
na takich drogach jak: Wałbrzy-
ska około 500 metrów, budowa 
łącznika pomiędzy budowaną 
obwodnicą Wałbrzycha, a ulicą 
Wyszyńskiego/Kusocińskiego za 
około półtorej miliona złotych. Z 
kolei zadania w trakcie realizacji, 
z terminem zakończenia w przy-
szłym roku to: ulica Paderewskie-
go, Plac Powstańców Warszawy 
odcinka ulicy Lubeckiego i ulicy 
Staszica wraz z placem przed uli-
cą Piłsudskiego. Wstępny koszt 
wyżej wymienionej inwestycji 
to około 6,7 miliona złotych. 
Warto nadmienić, że wartość 
danego zadania wynika z kosz-
tu zaproponowanego przez wy-
konawcę wybieranego w trybie 
przetargu publicznego, zakresu 
rzeczowego, kosztów likwidacji 

kolizji z uzbrojeniem podziem-
nym, naszych oczekiwań w za-
kresie standardów technicznych, 
itp. Zatem co nas czeka w 2022 
roku pod względem remontów 
dróg w Wałbrzychu? - Miasto 
Wałbrzych jest w trakcie przygo-
towywania projektu rzeczowo 
- finansowego w zakresie zadań 
inwestycyjnych na przyszły rok 
oraz wysokości środków jakie 
przeznaczy na zimowe utrzyma-
nie dróg w sezonie 2021/2022. 
Szczegóły mogą być podane w 
momencie uchwalenia budże-
tu na przyszły rok przez Radę 
Miejską Wałbrzycha - informu-
je Edward Szewczak – rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu. Więcej informacji 
na temat kwot remontowanych 
dróg, a także tych, które są w fa-
zie projektowania znajdziesz na 
www.30minut.pl lub skanując 
kod QR załaczony do tekstu.

Paweł Szpur
Fot. PAS

Nowe Mieszkania w Jedlinie
Kończą się prace projekto-

we nowego budynku wieloro-
dzinnego przy ul. Andersa w 
Jedlinie-Zdroju. Do końca 2023 
roku mają powstać 44 miesz-
kania. - Pracujemy również nad 
kryteriami, które będą obowią-
zywały podczas przydziału lo-
kali, powinny zostać ogłoszone 
na początku przyszłego roku 

– mówi burmistrz Leszek Orpel. 
Inwestorem jest Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w 
Kamiennej Górze, której Jedlina-
-Zdrój jest członkiem od lipca 
tego roku. Gmina przekazała 
grunt pod budowę w zamian za 
udziały. 

Red./GJ-Z
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Czy jesteśmy świadkami
rewolucji w piłce?
Choć ostatnio sytuacja mniej 
więcej wróciła do normy (py-
tanie - na jak długo?) to gdzieś 
tam ciągle odczuwamy skutki 
pandemii jeśli chodzi o kalen-
darz piłkarskich rozgrywek. W 
zeszłym roku wszystko zostało 
wywrócone do góry nogami. 
Coś co praktycznie od zakoń-
czenia II Wojny Światowej 
toczyło się swoim, ustalo-
nym rytmem, jakby zupełnie 
naturalnym, niczym cykl ży-
cia dostosowany do pór roku 
przedstawiony w „Chłopach”, 
zostało nagle zaburzone. To co 
wydawało się zupełnie natural-
ne - mistrzostwa Europy i świa-
ta rozgrywane co cztery lata w 
czerwcu, krajowe ligi kończące 
się w maju, jak i finały Euro-
pejskich Pucharów, to co było 
oczywiste jak to, że po zimie 
przychodzi wiosna, potem lato, 
jesień itd. zostało zaburzone. 
Odczuli to pewnie też nie tyl-
ko fanatyczni kibice ale także 
Ci przeciętni, interesujący się 
piłką głównie przy okazji mi-
strzostw czy finałów Europej-
skich Pucharów. Większość też 
zapewne liczyła i ciągle liczy, 
że zaraz wszystko wróci do nor-
my ...ale... Na horyzoncie mamy 
mistrzostwa świata w Katarze, 
które zupełnie nietypowo zo-
staną rozegrane na przełomie 
listopada i grudnia 2022 roku! 
Co z tego wynika? A no to, że 
jeśli nawet pandemia zostanie 
w końcu w miarę opanowana, 
będziemy mieli kolejne wy-
wrócenie tradycyjnego rytmu i 
kalendarza rozgrywek. Miesiąc 
na same mistrzostwa i pewnie 
z dwa tygodnie przed nimi i 
tydzień po. Co to spowoduje? 
Być może totalną rewolucję w 
futbolu. Nagle okaże się, że to 
co wydawało się niezmienne 
- naturalny cykl rozgrywkowy 
- liga, Puchary, mistrzostwa 
świata czy Europy, może zo-
stać zupełnie zmienione. Coś 
co FIFA może chciała ale bała 
się wprowadzić, po trzech la-
tach nietypowych rozwiązań 
wymuszonych sytuacjami czy 
to związanymi z pandemią czy 
też organizacyjnymi (grudnio-
wy mundial w Katarze), stanie 
się dla środowiska piłkarskiego 
dużo łatwiejsze do przełknię-
cia - np. mundial rozgrywany 
co dwa lata?! Całe środowisko 
zobaczy, że dotychczasowy 
porządek można zaburzyć a 
w piłkę będzie się dalej grało. 
Czy to dobrze czy źle to temat 
na inną dyskusję ale być może 
na naszych oczach dzieje się w 
futbolu rewolucja.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Doskonałe wieści dotarły do nas z Grodziska Mazowieckiego, gdzie rozegrano finały Drużynowych Mistrzostw Polski Mło-
dzików w tenisie ziemnym. Impreza stała bowiem pod znakiem fantastycznej postawy reprezentacji KT Szczawno-Zdrój, 
która sięgnęła po tytuł Mistrza Polski U-14.

Mistrzowie Polski z uzdrowiska
Jak poinformował trener 

Robert Kosiński, miejsce ro-
zegrania zawodów nie było 
przypadkowe, gdyż w Gro-
dzisku powstawie Narodowe 
Centrum Tenisa. Do finału A 

zakwalifikowało się 8 naj-
lepszych drużyn w kraju, w 
tym reprezentacja klubu ze 
Szczawna-Zdroju w składzie: 
Dawid Lewandowski, Alan 
Ważny, Filip Kosiński, Jan Klu-

czyński oraz Jan Downar i ka-
pitan Robert Kosiński. - Warto 
dodać, że w kategorii U-12 na-
sza drużyna wywalczyła złoty 
medal, tak więc wrześniowe 
zawody były sprawdzianem 
utrzymania wysokiego pozio-
mu -, powiedział Kosiński se-
nior.

Swój udział w zmaganiach 
ekipa z uzdrowiska rozpo-
częła od zwycięstwa z Astrą 
Książenice 5:1. W półfinale w 
identycznym stosunku nasi 
odprawili Błonie Kraków, aby 
w meczu o końcową wygra-

ną zmierzyć się z MKT Łódź. 
To było spore wyzwanie dla 
Lewandowskiego i spółki, 
gdyż łódzka drużyna zosta-
ła wzmocniona dwójką czo-
łowych graczy z Ukrainy. Na 
szczęście na niewiele się to 
rywalom zdało, gdyż po se-
rii zaciętych, rozegranych w 
trudnych warunkach atmosfe-
rycznych spotkań KT Szczaw-
no-Zdrój pokonał łodzian 5:1 
i tym samym obronił tytuł Mi-
strza Polski. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Na kłopoty profesor Chajewski
W przeciągu zaledwie trzech dni piłkarze Górnika rozegrali dwa spotkania ligowe. Najpierw w niedzielę wałbrzyszanie 

pokonali u siebie LKS Bystrzyca Górna 2:0, aby w środę zwyciężyć Grom Witków 3:0. W obu meczach doskonałą dyspozycją 
strzelecką błysnął Damian Chajewski, który zdobył wszystkie bramki (!) dla biało-niebieskich. 

W przeciągu zaledwie 
trzech dni piłkarze Górnika 
rozegrali dwa spotkania li-
gowe. Najpierw w niedzie-
lę wałbrzyszanie pokonali 
u siebie LKS Bystrzyca Gór-
na 2:0, aby w środę zwy-
ciężyć Grom Witków 3:0. 
W obu meczach doskona-
łą dyspozycją strzelecką 
błysnął Damian Chajewski, 
który zdobył wszystkie 
bramki (!) dla biało-
-niebie- skich. 

Trudno so-
bie wyobra-

zić dotychcza-
s o w e 

w y n i k i 
lidera klasy 

okręgowej bez 
Damiana Chajew-

skiego. Jak wspo-
mnieliśmy, tylko 

w dwóch ostatnich 
spotkaniach na-
szej drużyny, wy-

granych z Bystrzycą Gór-
ną 2:0 oraz Gromem 3:0, 
„Chajek” zdobył wszystkie 
gole dla wałbrzyszan, dzię-
ki czemu jego bilans strze-
lecki wynosi już 14 trafień 
na 26 bramek Górnika w 
rundzie jesiennej. Efekt 
świetnej skuteczności lide-
ra biało-niebieskich i jego 
kolegów to komplet punk-
tów beniaminka i zasłużo-
ne 1. miejsce w klasyfikacji 
„okręgówki”. 

Ewenement na skalę kra-
jową

Jak z dumą i ra-
dością przyznał 
trener Marcin 

Domagała, jego 
podopieczni są ewene-
mentem na skalę krajową, 
bowiem od 17 listopada 
2019 roku Górnicy nie 
stracili nawet punktu (!), 
a środowa wygrana z Gro-
mem była 34 zwycięstwem 
wałbrzyszan z rzędu w 
rozgrywkach ligowych. Co 
ciekawe, do niedawna w 

tej chlubnej statystyce na-
szym kroku dotrzymywał 
zespół Wieczysta Kraków, 
który jednak w połowie 
września niespodziewanie 
zremisował z Orłem Ry-
czów 2:2, ustępując tym sa-
mym biało-niebieskim. Już 
jutro Mateusz Sobiesierski 
i spółka powalczą o 35, a 8 
tej rundy wygraną w „okrę-
gówce”. O godzinie 15 Gór-
nicy rozpoczną wyjazdową 
potyczkę z Karoliną Jawo-
rzyna Śląska, której bilans 
to 5 punktów i dalekie, bo 
13. miejsce w tabeli. 

Klasa okręgowa
VI kolejka (zaległa)
Grom Witków – Górnik 
Wałbrzych 0:3 (0:0)
Bramki: 0:1 Damian Cha-
jewski (60), 0:2 Damian 
Chajewski (80), 0:3 Damian 
Chajewski (88)
Górnik: Stec, D. Michalak, 
Orzech, Rosicki, Frączek 
(46 Rzeszotko), Kobylański 
(46 Grudziński), Biskup (70 
G. Michalak), Sobiesierski 
(70 Rodriguez), Koperni-
cki, Chajewski, Krawczyk 
(82 Niedźwiedzki). Trener: 
Marcin Domagała

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Kacper  
Nazwisko: Jesiołowski 
Data urodzenia: 5 marca 1998 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
(siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces: Spośród naj-
ważniejszych sportowych sukcesów muszę wspo-
mnieć o 3. miejscu w Mistrzostwach Wielkopolski 
Młodzików, które zanotowałem w barwach KPS 
Calisia Kalisz. Następnie jako zawodnik MUKS Amber Kalisz zająłem 1. miejsce 
w Mistrzostwach Wielkopolski Kadetów oraz 2. miejsce z tym samym klubem w 
Mistrzostwach Wielkopolski Juniorów. Ponadto dwukrotnie wziąłem udział w 
półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów oraz Kadetów. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Moim idolem zawsze był pan Michał Winiar-
ski. Cieszył się on nienaganną techniką, której wszyscy mu zazdrościli, słynął 
również z tego, iż zostawiał serce na boisku w meczach reprezentacji Polski. 
Dlaczego siatkówka: Zaczęło się od tego, że uczęszczałem do klasy sportowej w 
gimnazjum. Uprawiałem wiele dyscyplin, jak większość chłopców pierwsze spor-
towe kroki stawiałem w piłce nożnej, jednak przyszedł moment, gdy trzeba było 
wybrać specjalizację, dlatego postawiłem na siatkówkę. Swoją pasję rozwijałem 
w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu o profilu piłki siatkowej, a następ-
nie ukończyłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na 
kierunku trenerskim. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Dopiero zaczynam przygodę trenerską, ponieważ za-
ledwie od roku pracuję w roli szkoleniowca. Chciałbym jednak rozwijać siatków-
kę w Wałbrzychu, a z drużynami młodzieżowymi sięgać po medale Mistrzostw 
Dolnego Śląska. 
fot. użyczone
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Kibice z paszportami?
Długość sezonu sportowe-
go w dzisiejszych czasach 
jest trudna do przewidze-
nia. Rosną zakażenia i już w 
kuluarach dochodzą do nas 
sygnały, że w najbliższym 
czasie może dojść do sytu-
acji, w której żeby obejrzeć 
mecz, wystąpić w nim w 
roli zawodnika, trzeba bę-
dzie mieć zaświadczenie o 
szczepieniu. W innym przy-
padku negatywny wynik 
testu.
Jeśli chodzi o rolę zawod-
nika, wydaje się to dość za-
sadne. Pozwala utrzymywać 
pewne rygory i bezpieczeń-
stwo sportowców. Pozwala 
również funkcjonować w 
okresie zagrożenia. To zaś 
sugeruje możliwość ciągłej 
rywalizacji bez konieczności 
wstrzymywania rozgrywek. 
Czy to dobry pomysł? Cięż-
ko jednoznacznie stwier-
dzić, ale wszyscy jesteśmy 
już zmęczeni brakiem stabi-
lizacji.

Wróćmy teraz do kibiców. 
Już dzisiaj rozpowszechnia-
na jest informacja o limicie 
dla osób niezaszczepionych. 
Czytamy, że takich fanów 
na trybunach będzie bardzo 
mocno ograniczona liczba. 
Brak takich ograniczeń bę-
dzie za to wśród tej grupy, 
która może okazać się covi-
dowym paszportem. 

Co ciekawe, takich właśnie 
przypadków będzie coraz 
więcej. Przed nami okres 
spotkań kulturalnych, ka-
baretów. Na plakatach już 
pojawiają się informacje, że 
wstęp tylko za okazaniem 
dokumentów potwierdzają-
cych szczepienie. Mówi się 
również o tym, że sami bo-
haterowie tych wydarzeń, tj. 
sportowcy, aktorzy, komicy 
wymagają takiego zabez-
pieczenia przed wydarze-
niem, w którym mają wziąć 
udział.

Wciąż jednak można się za-
stanawiać nad zasadnością 
wprowadzenia takich właś-
nie obostrzeń. Wydaje mi 
się jednak, że to może być 
krok w kierunku wyelimino-
wania ze społecznego funk-
cjonowania zagrożenia. Jeśli 
się to okaże trafne, nikt się 
już nie zatrzyma.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Panowie już, panie dopiero zaczną
Po bardzo emocjonującym spotkaniu komplet punktów zostaje w Wałbrzychu! Podopieczni trenerów Kurzawiński-Igna-

czak zagrali bardzo ambitnie, nie tracąc zimnej krwi w trudnych momentac

Już w końcowej fazie 
pierwszego seta Chełmiec 
pokazał swój charakter. 
Wygrana próba nerwów i 
nieco więcej oddechu w 
kolejnej partii pozwoliło 
gospodarzom postawić na 
swoim, a że wałbrzyska 
machina lubi rozkręcać się 
z każdą kolejną, dobrze ro-
zegraną akcją, zostaliśmy 
obdarzeni dużą dawką po-
zytywnych emocji. Osta-
tecznie obyło się bez strat 
i pełna pula zostaje w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów.

Chełmiec Wałbrzych - Vol-
ley Jelcz Laskowice 3:0 
(25:23|25:21|25:17)

Sezon zaczynają też re-
zerwy Chełmca, które 
sztab szkoleniowy zgło-
sił do rozgrywek III ligi. 
Pierwszy mecz zaplano-
wano na 2 października w 
Namysłowie. Również 2 
października swój sezon 
rozpoczynają panie, któ-
re w pierwszym spotkaniu 
zmierzą się MUKS Sari z 
Żor. Podopieczne trenera 
Marka Olczyka grać będą z 
beniaminkiem rozgrywek II 
ligi, który jednak może oka-

zać się zespołem trudnym 
do pokonania. Jak będzie? 
Zobaczymy już w sobotę 
wieczorem.

Początek rywalizacji zapla-
nowano na 2 października 
o godzinie 17 w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów.

JZ 

- Dzisiejszy mecz miał być 
tym z kategorii, wygrać i za-
pomnieć. Nic bardziej mylne-
go. Goście mimo okrojonego 
składu dzielnie walczyli o każ-
dy metr boiska, co dało nam 
wynik do przerwy 1:1. W dru-
giej połowie nasi zawodnicy 
podkręcili tempo i zaskutko-
wało to zdobyciem czterech 
goli. Ostatecznie wygraliśmy 
z Unią Bogaczowice 5:1 - cie-
szą się w Głuszycy.

Włókniarz Głuszyca - Unia 
Bogaczowice 5:1 (1:1)

**

Dziećmorowice okazały się 
mało gościnne i w pojedynku 
z Zielonymi Mrowiny, nie po-
zwoliły odebrać sobie ani jed-
nego punktu.

Gości na prowadzenie wy-
prowadził Filip Ciuba, który 
popisał się mocnym uderze-
niem z pierwszej piłki. Siła 
uderzenia była tak duża, że 
defensywa gospodarzy nie 
była w stanie zareagować. W 
odpowiedzi Sudety aż trzy-
krotnie trafiały do bramki 
dobrze grających tego dnia 
rywali.

Kiedy wydawało się, że 
mimo wysiłków drużyny z 
Mrowin, wynik spotkania już 
się nie zmieni, drugiego gola 
dla Zielonych zdobył Mariusz 
Łuczak. Precyzyjny strzał z 
rzutu wolnego sprawia, że pił-
ka mija mur i wpada bramka-
rzowi za kołnierz.

Sudety Dziećmorowice - 
Zieloni Mrowiny 3:2

**

Nie doszedł do skutku mecz 
7 kolejki Wałbrzyskiej Serie A 
pomiędzy Zdrojem Jedlina 
Zdrój, a drużyną KS Walim. 
Zarząd drużyny z Walimia 
poinformował Podokręg Piłki 
Nożnej w Wałbrzychu, że nie 
będzie w stanie zebrać na-
wet 7 zawodników na sobot-
nie spotkanie. Tak więc pod-
opieczni Kamila Jasińskiego 
wygrali mecz walkowerem 3:0 
i już przygotowują się do ko-
lejnego ligowego spotkania.

**

Swoje zrobili piłkarze Iskry 
Witków Śląski, którzy odpra-

wili z kwitkiem Czarnych Wał-
brzycha. Fenomenalny wynik 
osiągnęli piłkarze Górnika, 
którym udało się rozbić w Wał-
brzychu miejscowe Zagłębie. 
Nowe Miasto bez problemu 
ograło Zielonych Mokrzeszów. 
Komplet punktów został też w 
Stanowicach i Strzegomiu.

Iskra Witków Śląski – Czar-
ni Wałbrzych 5:2

Zagłębie Wałbrzych – Gór-
nik Boguszów Gorce 1:6

Herbapol Stanowice – MKS 
II Szczawno Zdrój 5:1

Zieloni Mokrzeszów – Gór-
nik Nowe Miasto 0:3

Błękitni Owiesno – AKS II 
Strzegom 0:6.

JZ 

Spotkanie toczyło się w 
dość nerwowej atmosferze. 
Raz, że były to derby. Dwa, 
że naprzeciw siebie stanęli 
odwieczni rywale. Pierwszą 
kwartę wrocławianie wygrali 
w cuglach, a samo spotkanie 
przypominało półfinałowe 
starcie z poprzedniego sezo-
nu.

WKK w trakcie meczu udo-
wodniło, że już na samym po-
czątku sezonu może być groź-
ne dla każdego. Warto jednak 
popracować nad stabilizacją 
formy. Roztrwoniona przewa-

ga gości doprowadziła do ner-
wowej końcówki. Górnikowi 
nie udało się jednak doprowa-
dzić do wyrównania. Na uwa-
gę zasługuje też niebotycz-
na liczba strat, która bardzo 
utrudniała gospodarzom grę.

- Fatalnie weszliśmy w 
mecz. Nie brakowało nam 
energii, ale chyba za bar-
dzo chcieliśmy. W pierwszej 
kwarcie zanotowaliśmy 10 
strat. Błędy przy wybiciach, 
brak dochwytu piłki... Takie 
straty mojemu zespołowi się 
nie zdarzają. Na inaugurację 

przy kibicach każdy chciał się 
dobrze zaprezentować, ale 
wkradła się nerwowość, której 
w okresie przygotowawczym 
nie było. Jak widać, mecze li-
gowe to zupełnie inna histo-
ria. Wyciągniemy wnioski, to 
dopiero pierwsza kolejka, je-
dziemy dalej. Dobrze przepra-
cujemy kolejny tydzień. Mecz 
z WKK pokazał jak niektórzy 
zawodnicy reagują na grę pod 
presją kibiców, w meczu o 
stawkę – mówił po meczu Łu-
kasz Grudniewski.

A tak grę zespołu ocenił 
kapitan biało-niebieskich Bar-
tłomiej Ratajczak.

- Popełniliśmy zdecydowa-
nie za dużo strat. To niedo-
puszczalne, by zanotować 22 
straty we własnej hali, tym 
bardziej, że drużyna przeciw-
na traciła piłkę tylko 14 razy. 

Podpisuję się pod słowami 
trenera. Presja dała o sobie 
znać. Po raz pierwszy od pra-
wie dwóch lat zagraliśmy przy 
niemal pełnych trybunach. 
Niektórych delikatnie to prze-
rosło. Musimy się z tym zmie-
rzyć, w drugiej kolejce znowu 
gramy u siebie. Trzeba wyjść 
na parkiet z podniesionymi 
głowami.

Górnik Trans.eu Wał-
brzych - WKK Wrocław 71:74 
(15:24, 26:15, 11:15, 19:20)

Górnik: Dymała 21, Zywert 
12, Pabian 11, Cechniak 6, Ja-
kóbczyk 6, Kruszczyński 6, Ra-
tajczak 6, Malesa 2, Pawlak 1, 
Durski 0.

WKK: Madray 18, Prostak 
15, Ochońko 13, Chrabota 10, 
Patoka 9, Wątroba 3, Jędrze-
jewski 2, Koelner 2, Matusiak 
2, Wilczek 0.

JZ 

Migiem po Wałbrzyskiej Serie A

Ach te straty

Trudne spotkanie i grad bramek zobaczyli kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć mecz pomiędzy Włókniarzem a Unią 
Bogaczowice z wysokości trybun.

W Górniku od kilku sezonów gra toczy się o najwyższą 
stawkę. Podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego 
mają wyłącznie jedno zadanie: awans. Zaczęło się jednak 
od falstartu.
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sekund
Wałbrzych
Nowe mieszkania 
To kolejne uroczyste wręcze-
nie kluczy lokatorom nowych 
mieszkań gminnych. Tym ra-
zem oddano lokale przy ulicy 
Szczecińskiej 1A. Uroczystość 
odbyła się 29 września. Po mo-
dernizacji, która kosztowała 
około 1 milion złotych w bu-
dynku przy ulicy Szczecińskiej 
1A powstały cztery komfor-
towe mieszkania komunalne. 
Modernizacja finansowana 
była ze środków Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego oraz 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w ramach udzielania fi-
nansowego wsparcia ze środ-
ków Funduszu Dopłat.

Pszenno
Remont żłobka na finiszu
W Pszennie, przy ulicy Sło-
necznej trwają prace zwią-
zane z wykończeniem wnę-
trza pierwszego gminnego 
żłobka. To już ostatnia prosta. 
Zagospodarowywany jest 
teren wokół budynku, trwa 
montaż pergoli i tarasów ze-
wnętrznych. Przypomnijmy – 
w nowo powstałym żłobku o 
powierzchni 811m² znajdzie 
się miejsce dla 96 dzieci. Inwe-
stycja została podzielona na 2 
etapy. W pierwszym powsta-
nie żłobek, a w drugim dwa 
oddziały przedszkolne liczące 
po 25 dzieci. Koszt całkowity 
budowy to około 12 milionów 
złotych. 

Gmina Świdnica 
Bezpieczna droga
Przechodzenie przez jezdnię 
jedynie w dozwolonych miej-
scach i w odpowiedzialny spo-
sób czy obowiązek posiadania 
elementów odblaskowych po 
zmroku – to tylko część kwestii 
poruszonych podczas spotka-
nia funkcjonariuszy z Poste-
runku Policji w Słotwinie z 
uczniami Szkoły Podstawowej 
w Witoszowie Dolnym, które 
odbyło się w ramach projektu 
pod nazwą „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Również wzmożo-
ne patrole przy placówkach 
oświatowych to także sygnał 
dla użytkowników dróg, aby 
zachować szczególną ostroż-
ność i zwolnić na drodze.

Walim
Najmłodsi sprzątali
,,Nie śmiecimy - sprzątamy - 
zmieniamy!”, właśnie pod taką 
nazwą 24 września przedszko-
laki zaopatrzeni w jednorazo-
we rękawiczki, worki na śmieci 
ruszyli do akcji porządkowa-
nia gminy. Oczywiście wszyst-
ko w ramach w akcji ,,Sprząta-
nie Świata”. Najważniejsze jest 
to, że najmłodsi pozytywnie 
zmotywowani wzniosłym ce-
lem przedsięwzięcie, wyruszy-
li spod budynku przedszkola i 
zajęli się oczyszczaniem tere-
nu. W ten sposób wyrabia się 
w najmłodszych wrażliwość 
na potrzeby środowiska natu-
ralnego oraz nawyku dbałości 
o nie.

Wydarzenia 13
www.30minut.pl

Piątek, 1 października 2021
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0471/21

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2, 
w dniu 27.09.2021 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako działka nr 245 – obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na  ogródek,

2/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako działka nr 280/6 – obręb 20 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,

3/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako działka nr 240– obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,

4/ dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako działka nr 559 – obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,

Trzymamy kciuki za naszych! 
Czy Wałbrzych zosta-

nie wicemistrzem Polski 
Retro Ligi? Za to trzyma-
my kciuki! Czas na wielkie 
zakończenie rozgrywek, 
ponieważ już w sobotę 2 
października 2021 roku 
zostanie rozegrana kolej-
na rozstrzygająca liga. 

Wałbrzyska drużyna Czarni 
Lwów zmierzy się ze Strzelcem 
Białystok, która jest liderem 
tabeli. Warto wspomnieć, że 
ważne są również pozostałe 
spotkania, gdyż Lechia Lwów 
zmierzy się z WKS Grodno. 
To właśnie mecze tej kolejki 
rozstrzygną ostateczny układ 
w tabeli i wyłonienie wicemi-
strza Polski Retro Ligi. - Będzie-
my gryźć trawę, szkoda tylko, 
że fala kontuzji nas nawiedziła, 
ale tanio skóry nie sprzeda-
my - komentuje Dariusz Kalisz, 
zawodnik wałbrzyskiej druży-
ny. Warto dodać, że wałbrzy-
ski bramkarz Mateusz Kraw-
czyński, ksywka ,,Nunek", ma 

najmniej wpuszczonych goli, 
dzięki czemu ma dostać po-
wołanie do Kadry Polski Retro 
Ligi na mecz międzynarodowy, 
gdzie jest możliwość potyczki 
z Anglią, Węgrami, Hiszpanią, 
Argentyną lub Brazylią. Re-
tro Liga jest ogólnopolskim 
stowarzyszeniem sportowo-
-historycznym skupiającym 
zespoły odtwarzające polskie 
kluby sportowe działające w II 
RP i nieistniejące po 1939 roku. 
Głównym założeniem tego 
projektu jest wskrzeszenie roz-
grywek piłki nożnej opartych 

na przedwojennych przepi-
sach, strojach i klimacie. 

PAS
Fot. Bartłomiej Nowak

więcej o Retro Lidze: 

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

„Ze względu na to, że Polska 
nie uczyniła zadość zobowiąza-
niom nałożonym na nią w tym 
postanowieniu, Republika Czeska 
wniosła, w dniu 7 czerwca 2021 
roku, o zasądzenie od Polski na 
rzecz budżetu Unii okresowej kary 
pieniężnej w wysokości 5 mln 
euro dziennie za uchybienie jej zo-
bowiązaniom. Polska natomiast 
złożyła wniosek zmierzający do 
uchylenia tego postanowienia. 
W wydanym dzisiaj (w poniedzia-
łek) postanowieniu wiceprezes 
Trybunału Rosario Silva de Lapu-
erta oddaliła ten wniosek Polski 
i zobowiązała to państwo człon-
kowskie do zapłaty na rzecz Ko-
misji Europejskiej okresowej kary 
pieniężnej” - relacjonuje TSUE w 
komunikacie prasowym.

W czerwcu pisałam o tym, 
kiedy rozpoczął się spór mię-
dzy Polską a Czechami. Dzisiaj 
słyszymy głosy o tym jak to złe 
Niemcy i Czechy kopią sobie 
dowoli, a nasza kopalnia jest 
im solą w oku. Zatrważające są 
te komentarze, bo pozbawione 
cienia obiektywizmu.

Nie kopalnia, a brak wody po 
stronie czeskiej – co jest konse-
kwencją naszej odkrywki, jest 
tu źródłem konfliktu – to tak dla 
przypomnienia tym, co stawiają 
się w roli fachowców i eksper-
tów.

Fakt, że nie respektujemy 
postanowień TSUE stawia nas w 
dramatycznej sytuacji. Prawdo-
podobnie rządzący z PiS uznali, 
że skoro oni maja sądownictwo 
za nic, to sądy będą i wobec nich 
działały na zasadach PiS – otóż 
nie.

Jest jeszcze jedna konse-
kwencja – lekceważenie wyro-
ków unijnych oznacza, że da-
jemy pretekst UE, aby Polskę z 
Unii usunąć. Ponadto Unia nie 
będzie czekała, aż polski rząd 
zrobi przelew należnych z tytułu 
kary pieniędzy. Nie wypłaci nam 
środków, o które zabiegamy, a 
tak się składa, że PiS ich bardzo 
potrzebuje.

Co na to rząd? Do poważnych 
negocjacji, które powinny to-
czyć się na najwyższym szczeb-
lu, nie wysyła premiera, dając 
tym samym asumpt Czechom 
do trzymania twardego kursu. 

A z innej beczki. Kopalnia Wę-
gla Brunatnego Turów zatrudnia 
prawie 2400 osób, natomiast 
Elektrownia Turów ponad 1200, 
w sumie 3600 osób. Podzielmy 
to przez zasądzone 500 tys. to 
139 euro dziennie na każdego 
zatrudnionego. Na miesiąc to 
18 765 zł...
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Spektakl w Sokołowsku!

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

TAJEMNICZY OGRÓD

WOK Wałbrzych
Skutecznie o kasę 
Blisko 130 tysięcy złotych 
zdobył Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury przy współudziale Sto-
warzyszenia WOK – więcej o 
kulturze od początku roku do 
końca sierpnia. To średnio 16 
tysięcy miesięcznie! Pracowni-
cy ośrodka skutecznie walczą 
o zewnętrzne pieniądze na 
różnego rodzaju projekty. 
Największe wsparcie w okre-
sie ostatnich ośmiu miesięcy 
to kwota 30 tysięcy złotych z 
Narodowego Centrum Kultu-
ry z programu Dom Kultury 
+ Inicjatywy Lokalne. Dzięki 
tej kasie zorganizowano m.in. 
kolorowy festyn w Parku Rusi-
nowa.

Świdnica 
Organy Schlaga
To już szósta odsłona jesien-
nego cyklu koncertów, która 
odbędzie się w międzyna-
rodowej obsadzie. Podczas 
czterech recitali zabrzmią: 
symfoniczna muzyka orga-
nowa, muzyka współczesna, 
improwizacje oraz transkryp-
cje dzieł orkiestrowych, dzięki 
czemu słuchacze doświadczą 
całego wachlarza możliwości 
organów firmy Schlag&Söhne 
– instrumentu zabytkowego, 
a zarazem nowoczesnego. Na 
koncerty obowiązują bezpłat-
ne wejściówki, do pobrania na 
stronie: koncerty.fundacjad-
obrejmuzyki.pl Pełen program 
na stronie: www.fundacjad-
obrejmuzyki.pl

WOK Wałbrzych
Teatralne warsztaty
WOK zaprasza na wyjątkowe 
spotkanie, na którym w twór-
czym gronie będzie można 
dotknąć istoty teatru. Orygi-
nalność tego spotkania pole-
ga na tym, że rozwinie się w 
pełnowymiarowe przedsta-
wienie teatralne. Chcesz prze-
żyć przygodę życia? To zapisz 
się na warsztaty, a dowiesz się 
jak smakuje teatr i muzyka od 
strony twórcy, aktora i muzy-
ka. Bądź częścią wydarzenia, 
które pozwoli opowiedzieć 
sobą niepowtarzalną historię 
oraz odkryć i wykreować ar-
tystyczny wszechświat. War-
sztaty startują 21 października 
2021.

Wałbrzych
Muzeum Porcelany
Wraz z nadejściem jesieni 
Muzeum Porcelany zaprasza 
Państwa na wyjątkowe jesien-
ne warsztaty kreatywne we 
wnętrzach obiektu. Czekają na 
Państwa muzealni edukatorzy, 
pod opieką których wszystkie 
„muzealniaki”, te małe i te cał-
kiem duże, będą miały okazję 
stworzyć przepiękne jesienne 
ozdoby i dobrze się podczas 
prac bawić. Właśnie rozpoczę-
ły się zapisy. Więc telefony w 
dłoń! 74 664 60 30 wew. 35. 
Pracownicy Muzeum czekają 
na Was.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nic nie zapowiadało nie-
dzielnego słońca. Jestem 
uzależniona od światła i jego 
nieoczekiwany powrót prze-
niósł mnie wprost w obję-
cia wspomnień z wiecznego 
miasta, w tamto południowe 
słońce ogrzewające ramio-
na od wczesnego rana aż po 
wieczór, tak inne od naszego, 
nienasycone jeszcze jesienią, 
nieprzepełnione melancho-
lią. Tamtejsze słońce nie ma w 
sobie nic z odejścia, z żegna-
nia się z majestatem długich 
jasnych wieczorów, z chowa-
nia lnianych sukienek na dno 
szafy, z jedzenia owoców zro-
dzonych w szklarniach pozba-
wionych prawdziwego światła. 
Sol, rzymski bóg słońca, nadal 
dba o swoje miasto ogrzewa-
jąc je i pieszcząc tysiącem mi-
goczących promieni. Skrzy się 
tym złotym lśnieniem na pie-
destałach swoich pomników, 
dając codzienne świadectwo 
istnienia. Sol Invictus. Kilka z 
jego promieni już na zawsze 
we mnie. Będę z nich czerpać 
pogrążona w jesiennych ciem-
nościach mojego miasteczka, 
którego urzekający mrok prze-
jął już panowanie nad latem i 
kompletnie pozbawił światła 
wszystkie z jego kasztanowych 
alei. Niepogodzona jestem z 
tą utratą, zawsze tak samo o 
tej porze roku, a pierwsze jej 
znamiona zdążyły mi już zohy-
dzić całą nadchodzącą resztę. I 
nie. Nie cieszą mnie te wełnia-
ne swetrzyska wyzierające ze 
wszystkich mijanych sklepo-
wych witryn, nic mi do mięk-
kich otulających kocyków, pod 
którymi znikają wszyscy moi 
bliżsi i dalsi znajomi, cieszący 
się na spędzenie kolejnego 
przytulnego popołudnia w 
domowych pieleszach. Opa-
tuleni po uszy jesienni współ-
więźniowie nie napawają mnie 
niczym poza niechęcią do 
świata, a widok koleżanki w 
czapce przyprawił mnie ostat-
nio o mały atak paniki. Nie, nie, 
nie. Jeszcze za wcześnie na je-
sienne kłamstewka, na czcze 
obietnice nadchodzącej zimy. 
Niech nam jeszcze lśnią pod 
powiekami złote iskrzące słoń-
cem sny.

Spektakl ANCORA TU prze-
niesiony zostaje do Sokołowska 
i Teatr Dramatyczny proponuje 
niecodzienną atrakcję. Otóż na 
wszystkie planowane spekta-
kle, czyli od 30 września do 3 
października, widzowie jadą 
razem specjalnym autobusem! 
Codziennie spod budynku Te-
atru przed spektaklem będzie 
wyruszał imprezowy autobus 
z napisem EUROWIZJA, który 
zawiezie widzów prosto na 70. 
Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, 
odbywający się w Kinie -Teatrze 
Zdrowie.

Nie zabraknie ponadczaso-
wych przebojów i gwiazd pol-
skiej estrady. Specjalnie na tę 
okoliczność przewozimy do So-
kołowska także Hotel Sudety. 
Bez was nie jedziemy!

Koszt przejazdu: 5 zł / os. w 
dwie strony.

Płatne w kasie Teatru.
Wyruszamy: 45 min przed 

godziną spektaklu, tj. dla 18:00 
zbiórka o 17:15.

ANCORA TU
Teraz ty, teraz my. W 2026 

roku Polska wreszcie doczekała 
się organizacji Koncertu Piosenki 
Eurowizji. Co więcej nasz kraj po-
stanowił zorganizować najbar-
dziej popularny na świecie prze-
gląd piosenek w Wałbrzychu, 
w specjalnie na tę okoliczność 
odnowionym Hotelu Sudety. W 
2026 roku Eurowizja obchodzi 
70-lecie swojego istnienia, wpi-
sując się do Księgi Rekordów Gu-
innessa, jako najdłużej nadawa-
ny, cykliczny konkurs muzyczny 
świata. Żeby tego wszystkiego 
było mało, wyjątkowy wieczór, 
specjalnie dla wszystkich wi-
dzów na żywo i przed telewizo-
rami poprowadzą największe 

gwiazdy polskiej sceny muzycz-
nej. Nie zabraknie wzruszeń, 
ponadczasowych przebojów, 
które rozpoczęły swoją wielką 
karierę na Eurowizji. Zaskaku-
jące występy i świat przyszłości 
skąpane w blichtrze złożą się 
na niezapomniany wieczór. 70. 
Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, 
Wałbrzych, Poland – What can 
go wrong? uważamy za otwarty! 
Bo co może pójść źle? Wszystko? 
Muzyka to język, który rozumie-
my wszyscy. Jeżeli jej zaufamy 
będziemy w stanie przetrwać 
najmroczniejszy czas.
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Obsada:
REPREZENTACJA POLSKI / 

EDYTA – Joanna Łaganowska
FRANCE – Olga Mysłowska
ROISIN –  Irena Sierakowska
KRZYSZTOF – Mateusz Flis
DOMENICO MORDUNIO – Ra-

fał Kosowski
CONCHITA INTERNATIONAL / 

BRONSKY – Wojtek Marek Kozak
KAZIK – Mikołaj Krzeszowiec
MUNIEK / OFRA – Piotr Mok-

rzycki
PAPIEŻ MUZYKI ELEKTRO-

NICZNEJ – Daniel Pigoński
CZAS TRWANIA SPEKTAKLU: 

105 MIN

Już w niedzielę 3.10.2021 
o godzinie 12:30 na de-
skach Teatru Lalki i Aktora 
do obejrzenia spektakl Ta-
jemniczy Ogród.

To spektakl muzyczny o pe-
rypetiach osieroconej w Indiach 
angielskiej dziewczynki – Mary 
Lennox, która trafia pod opiekę 
wuja – lorda Archibalda Cra-
vena, mieszkającego w pałacu 
Misselthwaite Manor. Miejsce 
to, położone pośród angielskich 
wrzosowisk, skrywa wiele gorz-
kich tajemnic, począwszy od 
zamkniętego na klucz tytułowe-
go ogrodu po samotność jego 
mieszkańców.

Lord Craven ciągle gdzieś 
wyjeżdża, jakby przed czymś 
uciekał. Pogrążony w rozpaczy 
po stracie ukochanej żony, nie 
potrafi nawet nawiązać relacji ze 
swoim synem Colinem. Dopiero 
obecność Mary Lennox, jej cie-
kawość świata i upór w dążeniu 
do celu przywrócą do życia nie 
tylko zapomniany ogród, ale 
przede wszystkim zranione ser-

ca domowników. Odradzająca 
się przyroda wpłynie bowiem na 
przemianę duchową głównych 
bohaterów.

„Tajemniczy ogród” to spek-
takl zrealizowany w duchu klasy-
ki, wierny książkowej opowieści. 
Pełen magii i mistycznego na-
stroju, wykreowanych głównie 
poprzez musicalową muzykę 
oraz oszczędną, ale niezwykle 
funkcjonalną scenografię, któ-
ra z wnętrz pałacu przenosi nas 
niepostrzeżenie do zielonego 
ogrodu.

Przedstawienie ukazuje mło-
dym widzom świat cennych 
wartości, jakimi są bliskie relacje 
rodzinne czy przyjaźń, ale poru-
sza też problem oswajania oso-
bistych traum dzieci i dorosłych. 
Zbliżmy się zatem do mistycznej 
przyrody i spróbujmy ją okiełz-
nać.

Asystent reżysera: Filip Niżyń-
ski

Adaptacja i reżyseria: Arka-
diusz Klucznik

Scenografia i kostiumy: Maria 
Szachnowska

Przygotowanie wokalne: 
Anna Mansfeld

Muzyka:  Marcin Partyka

Choreografia:  Urszula Pie-
trzak

Teksty Piosenek:  Dariusz Czaj-
kowski
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Bożena Oleszkiewicz
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Kamil Król
Paweł Kuźma
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Badanie skóry
Podstawowym krokiem do 

oceny stanu skóry i doboru 
kosmetyków, które pozwolą 
na jej regenerację lub pie-
lęgnację jest odpowiednie 
badanie. Na rynku wyróżnia-
my różne urządzenia, któ-
re pozwalają na skuteczne 
zdiagnozowanie stanu skóry, 
włosów, paznokci, blizn czy 
znamion. Wszystko to zapo-
biega niepotrzebnym wydat-
kom i „nietrafionym” zabie-
gom, które zamiast pomóc 
mogą nam zaszkodzić. Pro-
fesjonalna diagnoza rozpo-
czyna się już od obszernego 
wywiadu w gabinecie kosme-
tologicznym. Do tego często 
dołączają różne technologie, 
urządzenia, które badają po-
szczególne warstwy skóry. Te i 
inne parametry wykorzystuje 
się do podstawowej diagnozy 
oraz oceny stanu skóry. Dzięki 
temu możemy zbadać mię-
dzy innymi elastyczność, po-
ziom nawilżenia oraz sebum 
na skórze i włosach. Ponadto 
w oparciu o wynik pomiarów 
oraz dane zebrane podczas 
wywiadu z pacjentem może-
my sprawdzić ilości utraconej 
wody z naskórka, pH i tempe-
raturę skóry oraz kolor wło-
sów. Przy użyciu kamery i spe-
cjalistycznej folii można także 
dokonać analizy wytwarzania 
sebum i złuszczenia naskórka 
lub oglądać skórę, zmarszczki, 
blizny, znamiona oraz włosy 
w powiększeniu. Osoba prze-
prowadzająca badanie infor-
muje pacjenta o rodzaju jego 
cery, a także problemach jakie 
na niej występują. Dysponu-
jąc informacjami dotyczącymi 
poziomu nawilżenia, elastycz-
ności czy zawartości łoju na 
skórze, włosach oraz skórze 
głowy może fachowo i indy-
widualnie doradzić w sprawie 
doboru kosmetyków zarów-
no dla skóry jak i pielęgnacji 
włosów. To bardzo pomocne, 
szczególnie w dobie tak szyb-
ko rozwijającej się branży kos-
metycznej.

Włosy idealnie gładkie! Prostownica - jaki wybrać model? 

KAROLINA TOMZA 

Za nami Światowy Dzień Tury-
styki. Jak co roku jest on idealną 
okazją do tego, by złapać bakcyla 
i dać się porwać przygodzie. W 
swoich działaniach promujących 
pozadomowy styl życia stawiam na 
lokalną turystykę i… sama dzięki 
temu odkrywam wciąż nieznane, 
poznaję wielu pełnych pasji ludzi i 
czerpię z tego masę frajdy! Ogrom 
satysfakcji sprawia mi relacjono-
wanie wizyt w różnych miejscach, 
rozmowy z Wami na żywo i w sieci, 
jak i wiele spojrzeń na jedno zagad-
nienie, co również, poza podróża-
mi, zazwyczaj poszerza horyzonty. 
Ostatnie przykłady dotyczą spot-
kań w dolnośląskich winnicach w 
ramach kampanii #SzlakMaSmak. 
Dzięki takim akcjom jestem bogat-
sza w wiedzę nt. nie tylko samych 
lokalnych trunków, ale miejsc, któ-
re z czystym sumieniem mogę po-
lecić jako np. zwieńczenie wycie-
czek po regionie i odpoczynek na 
łonie natury z butelką winą. Za mną 
odwiedziny w Winnicy Świdnickiej i 
Winnicy Otok, przede mną Winnica 
Silesian. Ich położenie wskazuje cel 
dolnośląskich podróży, bowiem 
winnice same w sobie nim nie są. 
Jak już zwiedzimy Świdnicę, per-
łę Dolnego Śląska – umówmy się 
na odpoczynek w soczystych wi-
noroślach z widokiem na pasma 
górskie w Winnicy Świdnickiej. Jak 
już obejrzymy wszystko, co piękne 
w zamku Książ – wybierzmy się do 
Książańskiego Parku Krajobrazo-
wego, nad jeziorko Daisy i wejdźmy 
na górę Otok. Właściciele postarają 
się, by nikomu w tym czasie wina 
nie zabrakło. Jestem pod ogrom-
nym wrażeniem determinacji tych-
że. Siły rąk i własnej wyobraźni. 
Dotychczas nie zdawałam sobie 
sprawy, ile pracy kosztuje utrzy-
manie takiego dobytku, by rodził 
smaczne owoce. Enoturystyka jako, 
mam nadzieję, rozwijająca się gałąź 
turystyki na naszym terenie, ma w 
sobie coś magicznego, coś z duszą, 
pozwala poprzez ciszę, bliskość z 
naturą poznać historię miejsca i 
całego regionu. Poza oczywistymi 
właściwościami wina jako lokalne-
go produktu, nie do przecenienia 
jest czynnik ludzki, który dla mnie 
jest wartością dodaną. Dzięki wy-
jazdom winiarskim i degustacjom 
wiemy, co znajduje się w danej bu-
telce, kto wykonał kawał roboty, by 
umilić nam czas i naprawdę może-
my wychillować podczas słuchania 
anegdot naszych lokalnych winia-
rzy. W naszych okolicach winnic 
jest ponad 20, a to świadczy o tym, 
że enoturystyka jest na wyciągnię-
cie ręki dla każdego! Nie trzeba 
zadawać sobie zbyt wiele trudu, by 
pójść moim śladem i spędzić czas 
w jesiennym klimacie poza do-
mem. Na świeczki, szarlotki, napa-
ry z imbiru, koce i seriale przyjdzie 
jeszcze pora. Tymczasem korzystaj-
my ze złotej, polskiej jesieni nie tyl-
ko patrząc na jej barwy przez szyby 
w samochodzie czy okna w domu.

W poprzednim wydaniu 
skupiliśmy się na typach susza-
rek. Dziś sprawdzamy dla was 
prostownice, które dzielimy ze 
względu na rodzaj płytek. 

1. Prostownice ze szklanymi i 
metalowymi płytkami – te urzą-
dzenia należą do najstarszych 
modeli i nie wpływają korzystnie 
na strukturę włosa z racji tego, 

iż zbyt wolno się nagrzewają, 
uszkadzają łuskę, powodują łam-
liwość.

2. Prostownice z ceramiczną 
płytką - popularne i bezpieczne, 
szybko się nagrzewają i zapobie-
gają niszczeniu włosa. Ponadto 
ceramiczne płytki wygładzają 
fryzurę, nadają jej blasku, a włosy 
po wyprostowaniu są miękkie w 

dotyku. Cena urządzenia to oko-
ło 150-200 zł.

3. Prostownice z tytanową 
płytką – podobne do urządzeń 
ceramicznych, ich powłoka na-
grzewa się szybko i równomier-
nie, nie niszcząc kosmyków. Dzię-
ki temu modelowi można szybko 
uzyskać wymarzoną fryzurę. Pro-
stownice tytanowe sprawdzą się 
przy długich i kręconych wło-
sach. Koszty - od 100 do 300 zł.

4. Prostownice z turmalinową 
płytką – najnowszy rodzaj urzą-
dzenia, które pod wpływem cie-
pła wytwarza jony ujemne. Tego 
typu powłoka pomaga w zamy-
kaniu łuski włosa i wygładza fry-
zurę, nie elektryzuje i nie puszy. 
Cena wynosi od 200 do 400.

Źródło zdjęcia: pixabay.com 
Zebrała: osa

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich 
opiekunów w pary. Nie gwarantujemy 

pełnego sukcesu, wszak miłość jest 
ślepa, ale zawsze to dobry początek. 

Czy ten pies jest dla Ciebie? To Gacek 
i ta informacja,  i zdjęcie, powinno dać 
najbardziej wiarygodny obraz jak dzikie 
to zwierzę. Czasem uszy umieją kłamać. 
Za tą rozkoszną, rudą posturą, kryje się 
mały diabełek. Potrafi odpowiednio 
zaznaczyć gdy mu się coś nie podoba, 
obronić rzucaną mu piłkę – przecież jest 
jego właśnie własnością, to wiadomo.

Potrafi jednak pracować jak, świado-
my swoich problemów po patologicz-
nych domach, dorosły. 

Nie szuka gwaru dzieci, ani konku-
rencji, przy odpowiedniej ilości uwagi 
na pewno stanie na solidnie ukształto-

wane, psie, psychologiczne nogi. I tu 
znów prywata. Jeśli ktoś z Państwa zako-
chał się już teraz, to nie wystarczy tylko 
pójść do schroniska. Trzeba iść tam ze 
świadomością, że zakochanie, pełne ma-
gicznych sztuczek usuwania problemów, 
kiedyś przejdzie i wtedy miłość. A miłość 
wymaga pracy, zaangażowania. Doro-
słego, odpowiedzialnego, skłonnego do 
poświęceń.

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

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

PL
Fot z materiałów schroniska 
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0473/21REKLAMA R0472/21

SPRZEDAM

Sprzedam mercedesa C180 kom-
presor coupe 2002/ 151 tyś. km, 
zarejestrowany, ubezpieczony. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 603 
115 394 po 17-tej.

USŁUGI

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

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SO-
LIDNY,  TEL. 577 670 837

JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGO-
TOWANIE DO MATURY, CER-
TYFIKATÓW, ZAJĘCIA ONLI-
NE. TEL. 515-949-954

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

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

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

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-

PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 
74 841 66 66; 502 308 696

PRACA

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

Dodatkowa praca dla 
kelnerki,kelnera. Obsługa przy-
jęć okolicznościowych. Kontakt 
790542123

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

ANGIELSKI
PROFESJONALNIE
DOŚWIADCZONY

LEKTOR

TELEFON
607 583 907
601 473 993

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 1.10.2021 punktualnie o godz.11:45
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.


