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Pijanych kierowców żniwo
Tylko w miniony weekend 

wpadło łącznie sześcioro nie-
trzeźwych kierujących. Jeden z 
nich miał blisko 2,5 promila alko-
holu w organizmie i spowodował 
groźną kolizję w dzielnicy Pia-
skowa Góra. Pijani kierowcy to 
największa zmora naszych ulic.

Funkcjonariusze z Wałbrzycha oraz 
Głuszycy w miniony weekend zatrzy-
mali w naszym regionie sześcioro kie-
rujących, którzy znajdowali się pod 
wpływem alkoholu. Rekordzista miał 
2,45 promila alkoholu w organizmie i 
doprowadził do poważnie wyglądają-
cej kolizji drogowej na skrzyżowaniu 
ulic Głównej z Broniewskiego w dziel-
nicy Piaskowa Góra. Przypominamy 
również, że 14 sierpnia około godziny 
18:00 policjanci Komisariatu Policji w 
Głuszycy na ulicy Łukasiewicza w tej 
miejscowości dokonali kontroli stanu 
trzeźwości 76-letniego mężczyzny, któ-
ry chwilę wcześniej - podczas wykony-
wania na parkingu manewru cofania 
- uszkodził kierowanym przez siebie 
pojazdem inny zaparkowany samo-
chód. Okazało się, że kierujący znajdo-
wał się pod wpływem alkoholu, a bada-
nie wykazało u niego blisko promil tej 
substancji w organizmie. Następnego 
dnia w ręce policjantów wpadło trzech 
nietrzeźwych rowerzystów. Około go-
dziny 2:50 miejscowi funkcjonariusze 
ponownie w Głuszycy, ale już na ulicy 
Bohaterów Getta, sprawdzili stan trzeź-
wości 21-latka. W tym przypadku wy-
nik badania to blisko 2 promila alkoho-
lu w organizmie. Po godzinie 17:30 w 

Głuszycy na ulicy Ogrodowej poddany 
badaniu został 25-latek, u którego po-
licjanci stwierdzili ponad promil alko-
holu w organizmie. Trzeci nietrzeźwy 
rowerzysta został zatrzymany w Wał-
brzychu na ul. De Gaulle’a dwie godzi-
ny później. W jego przypadku badanie 
wykonane przez policjantów ruchu 
drogowego wykazało ponad półtora 
promila alkoholu w organizmie. Z kolei 
w niedzielę policjanci ruchu drogowe-
go zatrzymali 21-latkę, która na Osied-
lu Górniczym bez uprawnień kierowa-
ła samochodem osobowym - będąc 
dodatkowo pod wpływem alkoholu. 
Ostatni z zatrzymanych nietrzeźwych 
kierujących doprowadził po godzinie 
19:30 na skrzyżowaniu ulic Broniew-
skiego z Długą do groźnie wyglądają-
cego zdarzenia. Na szczęście nikomu 
nic poważnego się nie stało. Funkcjo-
nariusze ustalili, że 51-letni mieszka-

niec naszego miasta miał 2,45 promila 
alkoholu w organizmie!!!

POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ!  
Każdy zatrzymany pojazdem me-

chanicznym pod wpływem alkoholu 
musi się liczyć z karą pozbawienia 
wolności do lat 2, dożywotnim za-
kazem kierowania pojazdami oraz 
wysoką grzywną. Za spowodowanie 
wypadku drogowego pod wpływem 
alkoholu można natomiast trafić za 
kraty więzienia nawet na 8 lat. Poli-
cjanci po raz kolejny mówią stanow-
cze nie takiemu zachowaniu na dro-
gach. Należy pamiętać również, że 
rowerzyści muszą się liczyć z wysoką 
grzywną oraz zakazem kierowania 
pojazdami.

Red.
Źródło i foto: 

www.walbrzych.policja.gov.pl

Podwodny Wałbrzych
Wystarczyło niespełna pół go-

dziny obfitych opadów deszczu, 
by część Wałbrzycha utonęła 
w potokach wody. Gwałtowne 
oberwanie chmury, które miało 
miejsce w piątek 14 sierpnia oko-
ło godziny dwunastej, sparaliżo-
wało na kilka godzin komunika-
cyjnie dużą część miasta.

Epicentrum deszczowej nawałnicy 
miało największe uderzenie w dziel-
nicy Stary Zdrój. Cała woda płynąca 
rwącym potokiem Armii Krajowej z 
budowy obwodnicy i ulicy Żerom-
skiego spłynęła do przejścia dla pie-
szych przy siedzibie Rady Wspólnoty 
Samorządowej Stary Zdrój, tworząc 
gigantyczny, nieprzejezdny staw. 

Jedynie ciężarówki i wysokie SUV-y 
dawały sobie radę z pokonaniem tej 
przeszkody. Powstał kilkunastokilo-

metrowy korek we wszystkich kierun-
kach – miasto stanęło.

Czytaj więcej strona 5
Paweł Szpur
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):
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Sobota Niedziela Poniedziałek

„Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą 
wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.” 

Thomas Fowell Buxton  

Imieniny:
Joanny, Franciszki  

Światowy
Dzień Optymisty  

Wakacyjne Warsztaty Artystyczne
21.08.2020 godz. 09:00 - 14:00
WOK na terenie Starej Kopalni

KINO OPEN AIR / Narodziny Gwiazdy (współ-
organizacja)
21.08.2020 godz. 21:00 - 23:00
Teren Starej Kopalni    

Wernisaż Wystawy Akwareli Wojciecha Górki 
„Ze Świdnicy i okolic”  21 sierpnia godz. 18  
Galeria Fotografii  Rynek 44 Świdnica  
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Nocne Zwiedzanie Zamku Książ  - Wejście 22 
sierpnia, od godz. 22:00. W wakacje krzyczymy 
jeszcze głośniej, bo jest... jeszcze straszniej ;)

Imieniny:
Jerzego, Bartłomieja   

Dzień Windowsa

SIERPIEŃ

24
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Imieniny:
Marii, Zefiryny  

Święto
Brokatu  
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26
ŚRODA

z Fabianem Kurzawińskim
trenerem KPS Chełmiec Wałbrzych

Imieniny:
Filipa, Apolinarego  

Europejski Dzień Pamięci 
Ofiar Nazizmu i Stalinizmu 
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23
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Stand-up Wałbrzych! Grzegorz Dolniak
„Termin przydatności”
23.08.2020 godz. 19:00 - 20:30
WOK na terenie Starej Kopalni

Brave Kids (współorganizacja)
25.08.2020 godz. 09:00 - 17:00
WOK Stara Kopalnia   

Warsztaty filmowe dla młodzieży w wieku 
od 12 do 16 lat.
 25-28 sierpnia, godz. 10.00   Dzierżoniowski 
Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23 

Brave Kids (współorganizacja)
25.08.2020 godz. 09:00 - 17:00
WOK Stara Kopalnia   

58. Międzynarodowy
Festiwal Moniuszkowski       
27-29 sierpnia 2020 r.  Kudowa – Zdrój  

Jak wyglądały wakacyjne 
przygotowania wszystkich 
zespołów KPS Chełmiec Wał-
brzych do najbliższego sezo-
nu?

Od połowy maja do końca 
lipca prowadziliśmy dla wszyst-
kich grup treningi zarówno 
pod kątem siatkówki, jak i mo-
toryczne – był to nasz plan, aby 
„odmrozić” młodzież po dwóch 
miesiącach przymusowego 
pobytu w domach, który zreali-
zowaliśmy w 100%. W sierpniu 
wszystkie drużyny rozpoczęły 
przygotowania do nowego se-
zonu 2020/21 a ekipy kadetów 
i juniorów pojechały na obóz 
przygotowawczy do prze-
pięknej miejscowości Kórnik 
w woj. wielkopolskim. Zespół 
seniorski przygotowuje się w 
Wałbrzychu, obecnie znajdu-
jemy się na etapie budowania 
siły i wytrzymałości tak, aby za 
6 tygodni (wtedy startują roz-
grywki II-ligowe) być w 100% 
przygotowanym do sezonu.

Debiutuje Pan w tym sezo-
nie w roli pierwszego trenera 
wałbrzyskiego siatkarskie-
go Chełma. Czuje Pan przed 
sobą wielkie wyzwanie, czy 
mając „trenerskie geny” ze 
stoickim spokojem podcho-
dzi Pan do nowej roli?

Mając na plecach olbrzymi 
bagaż historyczny wałbrzyskiej 
siatkówki zawsze przed każ-
dym trenerem będzie ciążyła 
presja. Dla mnie jest to podwój-
ne wyzwanie – debiutuję w roli 
pierwszego szkoleniowca oraz 
wspólnie z zarządem staramy 
się poukładać wszystkie spra-
wy organizacyjne tak, aby po 
zakończonym sezonie 2020/21 
móc powiedzieć „udało się”. 
Mając wsparcie w postaci do-
świadczonych szkoleniowców, 
jacy pracują w naszym klubie 
oraz zawodników z ligową 
przeszłością, z pewnością będę 
miał nieco łatwiej – co nie 
znaczy, że nie stawiam sobie 
trenerskich celów. Takim jest 
spokojne utrzymanie w lidze 
oraz pokazanie naszej zdolnej 
młodzieży w realiach szczebla 
centralnego. W pierwszym ze-
spole 90% zawodników stano-
wią nasi wychowankowie, jest 
to ewenement w skali kraju, ale 

taki model wybraliśmy i konse-
kwentnie go realizujemy.

Udało się skompletować 
na ten sezon doświadczony 
zespół,, składający się z am-
bitnych zawodników. Czy 
mimo tego będzie Pan po-
szukiwał młodych talentów, 
by włączyć ich do pierwsze-
go zespołu?

W zeszłym sezonie mło-
dzież Chełmca zdominowała 
rozgrywki dolnośląskie, awan-
sując w trzech kategoriach do 
rozgrywek centralnych (junio-
rzy znaleźli się w najlepszej „16” 
w kraju) – spośród tych chłop-
ców staramy się wyszkolić na-
stępców Szczepanowskiego, 
Bebla czy Ignaczaka. Oprócz 
wałbrzyszan penetrujemy 
również rejon aglomeracji wał-
brzyskiej – jest to naturalny 
proces, staramy się „wyławiać 
perełki”, które w późniejszym 
czasie mają szansę wypłynąć 
na siatkarskie salony. Takim 
przykładem jest 14-letni ka-
miennogórzanin Oskar Kukie, 
który zaledwie rok temu zaczął 
przygodę z siatkówką właśnie 
w Wałbrzychu pod okiem tre-
nera Tomasza Botwiny a dzisiaj 
jest w Kadrze Polski w swoim 
roczniku. 

W którym miejscu dla 
Pana znajduje się granica 
pomiędzy przygotowaniem 
taktycznym zespołu, a jego 
dyspozycją fizyczną na par-
kiecie? Na co będzie Pan 
zwracał szczególną uwagę 
przed każdym meczem?

Siatkówka jest bardzo zło-
żoną technicznie grą zespoło-
wą, jest sześciu zawodników 
na boisku i każdy z nich ma 
swoją indywidualną rolę i po-
szczególne zadania. W dotych-
czasowej pracy staraliśmy się 
przygotować taktycznie pod 
każdego przeciwnika, pozna-
jąc jego słabsze i mocniejsze 
strony tak, aby wykorzystać je 
na swoją korzyść. A taktyka na 
zwycięstwo jest prosta – zdo-
być w każdym secie minimum 
2 punkty więcej od przeciwni-
ka i w konsekwencji tych se-
tów w całym meczu trzy – siat-
kówka jest grą błędów, kto ich 
mniej popełni ten wygrywa. Z 
kolei dobre przygotowanie fi-
zyczne pozwala wyeliminować 
liczbę błędów własnych, co w 
konsekwencji pozwala wygry-
wać i zdobywać punkty. Gra-
nica jest bardzo cienka, ale w 
ostatecznym rozrachunku liczy 
się zwycięstwo.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

sekund
Wałbrzych
Remont Niepodległości
Wałbrzyskich kierowców czekają kolejne utrudnienia w ruchu. 
Wszystko za sprawą rozpoczętych prac modernizacji nawierzchni 
jezdnej, przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. 
Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastruktu-
rą w ramach rewitalizacji”. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony 
złotych. Zadanie realizowane jest przy wsparciu Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. Remontowany odcinek drogi o długoś-
ci kilkuset metrów zakończony zostanie najprawdopodobniej w 
październiku tego roku.

Głuszyca
Eko warsztaty
Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy orga-
nizuje w ramach zadania grantowego „SOWIOGÓRSKIE SKARBY 
- W OBIEKTYWIE I W SIECI” warsztaty ekologiczne on-line poświę-
cone tematyce ochrony przyrody i przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym. Do udziału w warsztatach zaprasza mieszkańców 
obszaru Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”, 
czyli gminy: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim. 
Warsztaty można śledzić na kanale YouTube Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy od 20 sierpnia 2020 r. 
Zadanie grantowe pn. „SOWIOGÓSKIE SKARBY - W OBIEKTYWIE 
I W SIECI” realizowane jest jako część projektu grantowego pn. 
„Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”.



sekund
Powiat świdnicki
Ciężarówka w stawie
Nietypowy widok zasko-
czył mieszkańców powiatu 
świdnickiego. Na jednej z 
posesji wielotonowa cię-
żarówka wpadła do stawu 
do góry kołami. Wszystko 
z powodu grząskiego tere-
nu przy stawie. Załadowa-
ne do pełna auto nie dało 
rady i pod wpływem ciężaru 
osunęło się do wody, prze-
wracając do góry kołami. 
Kierowca trafił do szpitala z 
obrażeniami głowy. Wyciąg-
nięcie pojazdu i postawie-
nie go z powrotem na koła 
zajęło pomocy drogowej 
ponad dwie godziny. Zada-
nia podjęła się firma Area z 
Wałbrzycha.

Powiat wałbrzyski
Patriotycznie
w Dziećmorowicach
W kościele św. Jana Apo-
stoła Ewangelisty w Dzieć-
morowicach w minioną 
niedzielę na zaproszenie 
księdza proboszcza Jarosła-
wa Zabłockiego odbyły się 
uroczyste obchody jubile-
uszu setnej rocznicy Bitwy 
Warszawskiej. Kompanię 
honorową wystawiło Cen-
trum Szkolenia Wojsk Inży-
nieryjnych i Chemicznych 
we Wrocławiu, natomiast 
piękną oprawę muzyczną 
zapewniła Wojskowa Orkie-
stra Reprezentacyjna Garni-
zonu Wrocław. Mszę świętą 
w intencji polskich sił zbroj-
nych odprawił ksiądz biskup 
senior Ignacy Dec.

Świdnica
Rewitalizacja podwórek
W lipcu 2020 roku Urząd 
Miejski w Świdnicy zlecił 
wykonanie prac projekto-
wych obejmujących tereny 
między ulicami Grodzką i 
Kotlarską, a także między 
ulicami Franciszkańską i Ma-
rii Konopnickiej. Na ten cel 
z kasy miejskiej przezna-
czono blisko sto tysięcy 
złotych złotych. Jak podaje 
magistrat do połowy paź-
dziernika wykonawca prac 
ma przedstawić plan zago-
spodarowania obu terenów. 
Warto przypomnieć, że 
ostatnio został zrewitalizo-
wany teren pomiędzy Ryn-
kiem a ulicą Siostrzaną.

REKLAMA R0378/20
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Od połowy sierpnia roz-
począł się sezon polowań 
na ptaki. W mojej opinii, i nie 
tylko mojej, zasadność polo-
wań – każdych – jest bardzo 
dyskusyjna. Polowania na 
ptaki pozbawione są sen-
su. Od pewnego czasu te-
matem zajmuje się Koalicja 
Niech Żyją i jednym z dzia-
łań jest wprowadzenie pię-
cioletniego moratorium na 
łowieckie zabijanie ptaków.

Koalicja Niech Żyją postu-
luje także o: powołanie in-
terdyscyplinarnego zespołu 
eksperckiego, który przepro-
wadzi długofalowy monito-
ring liczebności i trendów 
populacyjnych wszystkich 
gatunków ptaków z listy 
łownych; dostosowanie 
prawa do potrzeb ochrony 
przyrody, a w szczególności 
dzikich ptaków oraz o wpro-
wadzenie moratorium na 
zabijanie 13 gatunków dzi-
kich ptaków, które wpisane 
są obecnie na listę zwierząt 
łownych: łyski, jarząbka, ba-
żanta, kuropatwy, gęgawy, 
gęsi zbożowej, gęsi biało-
czelnej, krzyżówki, cyra-
neczki, głowienki, czernicy, 
grzywacza i słonki. W trakcie 
odstrzałów giną licznie nie 
tylko gatunki przeznaczo-
ne do odstrzału, ale także 
gatunki chronione, których 
myśliwi nie rozpoznają z 
odległości strzału. Wiele 
ptaków ginie po dniach mę-
czarni, poranionych śrutem.

Polowania, jako przejaw 
dawnych zachowań, odwo-
łują się do tradycji. Jednak 
umówmy się, że jest wiele 
„tradycji”, z których zrezyg-
nowaliśmy w imię rozsądku. 
Ba! Rozsądek podpowia-
da, że zamiast strzelać do 
ptaków, warto je chronić, 
bo warunkują równowagę 
w biosystemie. Pierwszy 
przykład z brzegu – jerzyki 
rozprawiają się z komarami 
skuteczniej niż opryski i nie 
szkodzą przy tym owadom - 
zapylaczom. A zatem: Niech 
Żyją!

POMÓŻMY KAROLINIE!
Karolina dowiedziała się, 

że ma raka szyjki macicy. 
Musi przejść kosztowną 
operację w Berlinie, jedno-
cześnie walcząc z czasem i 
prosi o wasze wsparcie. Na 
operację musi uzbierać 35 
000 zł. W tym celu działa 
zbiórka na portalu poma-
gam.pl

Poznaj moją historię:
Mam na imię Karolina, mam 

36 lat. Szóstego marca dowie-
działam się, że mam raka szyjki 
macicy, złośliwego. Jestem wał-
brzyszanką. Niestety wielkość 
zmiany jest powyżej 4 cm wraz z 
zajęciami . Jestem mamą 16-let-
niego syna. Trzy lata temu zmarł 
mój mąż, dziś sama walczę o ży-
cie...

Na początku załamałam się, 
pomyślałam: Co teraz? Co z 
moim dzieckiem? On mnie bar-
dzo potrzebuję! Pomyślałam 
muszę walczyć, muszę żyć dla 
Niego! Wszystkie moje plany 
zmieniły się w jeden cel - wy-
zdrowieć.

Mój syn – Fabian. Długo nie 
powiedziałam Fabianowi o mo-
jej chorobie, bardzo się bałam…

Na początku płakał, później 
powiedział, że nie chce iść do 
domu dziecka a teraz wspie-
ra mnie i mówi: Mamo Walcz!!! 
Razem pokonamy chorobę. Ja 
będę przy Tobie!! Kiedy ja płaczę, 
on wyciera moje łzy, jest bardzo 
dzielny…Walczę o siebie i o Fa-
biana…

W szpitalu proponowano mi 
RT (radioterapię). Nie podejmą 
się operacji. Na początku propo-
nowano mi prywatną klinikę w 
Warszawie, niestety i tam opera-
cja nie będzie możliwa. Od nie-
dawna pojawiła się nowa szansa 
w Berlinie. Wszystko jednak wią-
że się z dużymi kosztami.

Mój przypadek nie mieści się 
w NFZ, dlatego muszę sama za-
dbać o zebranie środków na le-
czenie.

Będę wdzięczna za każdą 
wpłaconą złotówkę.

Z góry dziękuję za każdą 
wpłaconą złotówkę.

Trzymajcie kciuki
Karola

Źródło foto: 
www.facebook.com/
karolina.s.antkowiak

Zeskanuj kod QR i wejdź na 
stronę zbiórki, gdzie możesz 

dokonać wpłaty

Mistrzostwa Polski w showdown
W dniach 13 – 16 sierpnia 

2020 roku w hotelu Piotr w 
Boguszowie – Gorcach od-
były się Deblowe Mistrzo-
stwa Polski osób niewido-
mych i słabowidzących w 
showdown. Wzięło w nich 
udział 28 zawodników z ca-
łego kraju.

Swoje reprezentacje wystawi-
ły kluby z Bydgoszczy, Chorzo-
wa, Olsztyna, Lublina, Przemyśla, 
Słupska, Wrocławia i Wałbrzycha. 
W trakcie trzydniowych zawo-
dów rozegrano łącznie 54 mecze. 
W finale spotkały się drużyny z 
klubów Podkarpacie Przemyśl i 
UKS Niewidomych Sprint Wroc-

ław. Po pasjonującym pojedynku 
zwyciężyli zawodnicy z Przemy-
śla: Przemysław Kniaź i Krzysztof 
Sobiło. Trzecie miejsce wywalczy-
ła ekipa z klubu Ikar Lublin. Klub 
DoSAN Wałbrzych reprezentowa-
li: Agnieszka Wołczyńska i Pauli-
na Nowak – miejsce 8, oraz Adam 
Wołczyński i Robert Trawiński 
– miejsce 13. Koordynatorem za-
wodów był Michał Madaliński.

Showdown – sport stworzony 
dla osób z upośledzeniem wzro-
ku (zwany również – niesłusznie 
– tenisem stołowym dla niewido-
mych, bardziej jednak przypomi-
na grę „cymbergaj”), jest dyscypli-
ną o charakterze integracyjnym. 

W showdown mogą grać również 
osoby pełnosprawne – wówczas 
ich oczy zasłonięte są nieprzej-
rzystymi okularami. Sport ten 
został wymyślony w 1977 roku 
przez Joe Lewisa z Kanady. Miał 
być początkowo jedynie roz-
rywką dla osób niewidomych. W 
udoskonalenie zasad i rozwój dy-
scypliny miał wkład Patrick York, 
również z Kanady. Od roku 1992 
showdown aspiruje do bycia dy-
scypliną paraolimpijską. Na Igrzy-
skach w Londynie w 2012 roku 
został rozegrany pierwszy para-
olimpijski turniej pokazowy.

Red.
Źródło: Michał Madaliński 
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Podgórze 
Śródmieście

Piłeś - nie jedź!
Pijani kierowcy wiozą śmierć! To jeden z najbardziej znanych sloganów, które mają nam 

dosadnie uświadomić czym jest wsiadanie za kierownicę po spożyciu alkoholu. Czy w cza-
sach piwa i wina bezalkoholowego kierowcy nadal bez jakiejkolwiek wyobraźni siadają za 
kółko po skonsumowaniu procentowego trunku?

REKLAMA R0379/20

Pijany złapany
Policjanci ruchu drogo-

wego każdego dnia podej-
mują działania mające na 
celu wyeliminowanie nie-
odpowiedzialnych uczest-
ników ruchu drogowego, 
którzy za kierownice swo-
ich pojazdów wsiadają w 
stanie nietrzeźwości. Do 
zatrzymania kolejnego ta-
kiego kierującego pojaz-
dem przez funkcjonariu-
szy doszło w poniedziałek 
nad ranem.

17 sierpnia policjanci dro-
gówki patrolowali rejon dziel-
nicy Sobięcin. Około godziny 
5:15 na ulicy II Armii zauważy-
li kierującego samochodem 
osobowym, którego zachowa-
nie na drodze wskazywało, iż 
znajduje się on pod wpływem 

alkoholu. Funkcjonariusze 
sprawdzili więc stan trzeźwości 
28-latka. Badanie urządzeniem 
wykazało 0,67 promila alkoho-
lu w organizmie mieszkańca 
naszego miasta. Mundurowi 
podczas dalszych czynności 
zatrzymali mężczyźnie prawo 
jazdy. Wałbrzyszanin za jazdę 
w stanie nietrzeźwości odpo-
wie teraz przed sądem. Poza 
dotkliwą karą finansową sąd 
na podstawie Kodeksu karne-
go może orzec w stosunku do 
kierującego długotrwały zakaz 
kierowania pojazdami, a nawet 
zastosować karę pozbawienia 
wolności do lat 2.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl

Kary za jazdę „pod wpły-
wem”

Na wstępie należy odróżnić 
dwie podstawowe kwestie. 
Czym innym jest kierowanie 
w stanie po użyciu alkoholu, 
a czym innym – w stanie nie-
trzeźwości. Ten drugi przypa-
dek ma miejsce, gdy zawartość 
alkoholu we krwi przekracza 
0,5 promila lub prowadzi do 
przekroczenia takiego stęże-
nia alkoholu we krwi. Jest to 
przestępstwo, za które sąd wy-
mierza karę na podstawie ko-
deksu karnego. Ze stanem po 
użyciu alkoholu stykamy się, 
gdy jego zawartość we krwi 
wynosi 0,2-0,5 promila lub 
spożycie prowadzi do stężenia 
alkoholu we krwi na tym po-

ziomie. To „tylko” wykroczenie, 
grozi za nie kara aresztu (areszt 
nakłada się na okres od 5 do 
30 dni) oraz grzywny (do 5 tys. 
zł). Niby nie za dużo, jednak 
warto podkreślić, że dodatko-
wą karą jest zakaz prowadze-
nia pojazdów. Sąd nakłada ją 
na okres od 6 miesięcy do 3 
lat. Za przestępstwo kierowa-
nia autem po pijanemu grozi 
grzywna, ograniczenie wolno-
ści, w tym przymusowe prace 
społeczne albo więzienie do 
2 lat. Ponadto sąd musi orzec 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Minimalny zakaz to rok, a mak-
symalny – 15 lat. Na sprawcę 
nakłada się też karę pieniężną 
- minimum 5 tys. zł. Co ważne 
- każde kolejne przyłapanie na 

kierowaniu samochodem w 
stanie nietrzeźwości oznacza 
wyższą karę. Już za trzecim ra-
zem dostajemy dożywotni za-
kaz prowadzenia pojazdów – 
obligatoryjnie! Oznacza to, że 
sąd nie ma możliwości złago-
dzenia wyroku w tym zakresie 
– kodeks karny nie przewiduje 
tu żadnej łaski. 

Jazda po alkoholu, a ubez-
pieczenie

Niezależnie, czy kierowca 
jest po spożyciu alkoholu, czy 
w stanie nietrzeźwości, musi 
liczyć się z surowym traktowa-
niem ze strony towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Jazda 
pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających 

znajduje się wśród wyłączeń 
z ochrony ubezpieczeniowej 
w ramach autocasco. Ozna-
cza to, że ubezpieczyciel nie 
wypłaci odszkodowania z ty-
tułu AC. Z kolei, jeśli kierowca 
spowoduje po alkoholu czyjąś 
szkodę, towarzystwo ubezpie-
czeniowe pokryje straty, lecz 
jednocześnie zażąda zwrotu 
środków. Zwrot kosztów, które 
poniósł ubezpieczyciel w ra-
mach odszkodowania z tytułu 
OC nazywany jest regresem 
ubezpieczeniowym.

Jak to jest za granicą?
Przepisy polskiego prawa 

pozwalają, aby kierowca miał 
do 0,2 promila alkoholu we 
krwi. Tymczasem w poszcze-
gólnych krajach europejskich 
dopuszczalne ilości kształtują 
się w odmienny sposób. 0,0 
promila musimy mieć w nastę-
pujących krajach: Czechy, Sło-
wacja, Ukraina, Rumunia, Moł-
dawia, Rosja, Islandia, Estonia. 
0,2 promila: Polska, Norwegia, 
Szwecja. 0,3 promila: Czarno-
góra, Serbia, Gruzja. 0,4 promi-
la: Litwa. 0,5 promila: Austria, 
Hiszpania, Irlandia, Belgia, Da-
nia, Grecja, Słowenia, Szwajca-
ria, Bułgaria, Monako, San Ma-
rino, Niemcy, Francja,Włochy, 
Łotwa. 0,8 promila: Wielka Bry-
tania, Malta, Lichtenstein.

Zatrważające statystyki
Według portalu rankomat.

pl - do 25% wypadków śmier-
telnych w Europie dochodzi z 
winy osoby będącej pod wpły-
wem alkoholu. Co najmniej 
80% z nich można byłoby 
uniknąć, gdyby kierowcy byli 
trzeźwi. Rocznie ocaliłoby to 
życie ok. 5000 osób. Jak poda-
je Rzeczpospolita w pierwszej 
połowie 2019 roku policja za-

trzymała już 63 383 pijanych 
kierowców - to o 3219 więcej 
niż w tym samym okresie roku 
ubiegłego (w całym 2018 roku 
było ich 104 tys.). Trzy czwarte 
z nich dopuściło się przestęp-
stwa, bo kierowało, mając po-
nad pół promila alkoholu - co 
oznacza, że nie wsiedli do auta 
po piwie, ale raczyli się więk-
szą ilością i raczej mocniejsze-
go trunku. Rocznie kierowcy z 
promilami powodują 5-6 proc. 
wypadków. Do czerwca 2019 
roku z ich winy powstało 715 
zdarzeń, w których życie stra-
ciło 79 osób, ale więcej z nich 
zostało rannych.

Wałbrzyska policja też wal-
czy

Wałbrzyscy policjanci rów-
nież walczą na co dzień z kie-
rowcami pod wpływem al-
koholu. W temacie z okładki 
„Pijanych kierowców żniwo” 
przeczytacie Państwo tylko o 
jednym weekendzie. Takich 
zdarzeń jest o wiele więcej. 
Tylko od początku wakacji do 
zamknięcia tego wydania po-
licjanci w regionie zatrzymali 
około 80 nietrzeźwych kierow-
ców. 

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

żródła i cytaty:
https://www.polskiera-

dio24.pl/
https://autokult.pl/

https://policja.pl/
https://rankomat.pl/

https://mubi.pl/
https://www.auto-swiat.pl/
https://www.motofakty.pl/

https://www.prawo.pl/
https://www.newsweek.pl/
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Temat z okładki

Podwodny Wałbrzych
Ale to nie wszystko. 

Woda, która piętrzyła się 
w niecce Armii Krajowej 
zaczęła kierować się ulicą 
Poprzeczną w stronę kory-
ta rzeki Pełcznica. Nieprze-
jezdna w części stała się 
również ulica Pocztowa.

Na domiar złego rwące poto-
ki wody z kierunku budowanej 
obwodnicy poniosły za sobą 
kamień i melafir wraz z kawał-
kami asfaltu ulicy Żeromskiego, 
zasypując przejazd kolejowy 
przy Dworcu Miasto. Nie mo-
gły tamtędy przemieszczać się 
ani auta, ani pociągi. - Dzięki 
czujności pracowników, na-
tychmiast  podjęto stosowne 
działania. Nasza ekipa inter-
wencyjna Pogotowia Technicz-

nego w miarę szybko poradziła 
sobie z udrożnieniem żłobków 
torowych na płytach  przejaz-
du kolejowego. Umożliwiło to, 
bezpieczne prowadzenie ru-
chu kolejowego. Na szczęście 
w regionie nie odnotowaliśmy 
w tym czasie innych uszkodzeń 
bądź podtopień, najbardziej 
dotknięty został przejazd kole-
jowy przy stacji Wałbrzych Mia-
sto - tłumaczy dyrektor Zakładu 
Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
Dariusz Kolubka. Również Budi-
mex, jako wykonawca obwodni-
cy, pomógł w udrożnieniu prze-
jazdu kolejowego. Z danych 
Urzędu Miasta w Wałbrzychu 
wynika, iż najbardziej widoczne 
były skutki ulewy w dzielnicach: 
Śródmieście, Stary Zdrój, Sobię-

cin. - Nie było jednak żadnych 
większych uszkodzeń w infra-
strukturze drogowej, komu-
nalnej czy gminnych zasobach 
mieszkaniowych - komentuje 
rzecznik prasowy Urzędu Miej-
skiego Edward Szewczak. - 
Przeważnie były to pojedyncze 
podtopienia podpiwniczeń w 
budynkach przy ulicach Żerom-
skiego, Ludowej, Chrobrego, czy 
Armii Krajowej oraz Pocztowej. 
Woda wybijała włazy studzie-
nek kanalizacyjnych, gdzie two-
rzyły się większe kałuże, stąd 
pewne utrudnienia w ruchu 
kołowym w tych miejscach - do-
daje Edward Szewczak. Z kolei 
Zakład Remontowy MZB we 
własnym zakresie wykonał za-
bezpieczenia drobnych uszko-

dzeń przewodów wentylacyj-
nych, dachu. Największe szkody 
powstały na podwórku działki 
przy ulicy Piłsudskiego 90-94 a. 
Drobne uszkodzenia nawierzch-
ni asfaltowych - na zlecenie 
ZDKiUM usunęła jeszcze w tym 
samym dniu firma zewnętrzna 
(zimnym asfaltem). Jak podaje 
oficer prasowy Straży Pożarnej, 
kapitan Tomasz Kwiatkowski w 
dniu 14 sierpnia odnotowano 
łącznie 24 interwencje zwią-
zane z intensywnymi opadami 
deszczu i wiatrem. Zdarzenia 
miały miejsce nie tylko w sa-
mym Wałbrzychu, ale również w 
okolicznych miejscowościach. 9 
interwencji było w Wałbrzychu, 
gdzie zalanych piwnic budyn-
ków mieszkalnych było 5. Zala-
ny był również jeden budynek 
usługowy. W tym strażacy inter-
weniowali do rozlewiska przed 
budynkiem i rozlewiska na jezd-
ni, gdzie więziony był pojazd, a 
także 1 konar drzewa na jezdni. 
W regionie wałbrzyskim inter-
wencje wyglądały następująco: 
- Boguszów – Gorce – 8 inter-
wencji (zalane piwnice budyn-
ków mieszkalnych – 4, konary 
drzew, drzewa na jezdni – 3 
interwencje, zalany garaż OSP 
Boguszów). - gm. Czarny Bór – 2 
interwencje (drzewo i słup ener-
getyczny), - gm. Mieroszów – 2 
interwencje (linia energetyczna 
i zalana piwnica bud. Mieszkal-
nego), - gm. Stare Bogaczowice 
– 2 interwencje (zalana piwnica 
i konar drzewa na jezdni), - gm. 
Walim – 1 interwencja (udroż-
nienie przepustu pod jezdnią).

Paweł Szpur

sekund
Świdnica
Jest porozumienie
12 sierpnia prezydent Świd-
nicy spotkała się z dyrekcją 
Wód Polskich Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Omówiono 
obecną sytuację i zdarzenia 
z ostatnich miesięcy, których 
efekty zbulwersowały lokalną 
społeczność. Rozmawiano tak-
że o przyszłości zbiornika Wi-
toszówka i koncepcjach jego 
dalszego funkcjonowania. Pre-
zydent poinformowana zosta-
ła, że wszelkie decyzje dotyczą-
ce obniżenia poziomu wody w 
zbiorniku wynikały ze złego 
stanu technicznego urządzeń 
na zaporze i zaleceń inspekto-
ra nadzoru budowlanego. Do-
celowo planowany jest kom-
pleksowy remont zapory, co 
wiąże się z przeprowadzeniem 
długotrwałego procesu plano-
wania inwestycji, pozyskania 
środków, wyłonienia w prze-
targu wykonawcy i wykonania 
prac. W pierwszej kolejności 
nastąpi wymiana stalowych 
klap, co pozwoli na przywró-
cenie normalnego poziomu 
piętrzenia wody na zbiorniku. 
Prace te sfinansowane zosta-
ną przez Wody Polskie, a ich 
realizacja możliwa będzie w IV 
kwartale 2020 roku. Przedsta-
wiciele RZGW poinformowali, 
że w zbiorniku nadal utrzymy-
wany jest maksymalny poziom 
wody dopuszczalny przez 
Centrum Technicznej Kontroli 
Zapór Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej - Państwo-
wego Instytutu Badawczego, 
a także Wojewódzki Inspekto-
rat Nadzoru Budowlanego we 
Wrocławiu.
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Studio Espresso gościło w kawiarni Kasztanowy Taras w Zamku Książ

z bokserem zawodowym rozmawiał Paweł Szpur

z Michałem Leśniakiem „Szczupakiem”

Oglądnij pełny wywiad

Skąd się wzięła twoja ksyw-
ka „Szczupak”?

To bardzo częste pytanie 
wśród reporterów i kibiców. Je-
den z naszych polskich bokse-
rów zawodowych Marek Matyja 
nazwał mnie tak na kadrze kupę 
lat temu, jak miałem piętnaście, 
może czternaście lat. Jeździliśmy 
razem na obozy, wówczas by-
łem chudy jak wędka (śmiech), 
boksowałem w wadze 50 kilo, 
później w juniorach 57 kilo. W 
młodzikach tyle ważyłem, i mia-
łem 1,71 wzrostu. „Kąsałem” lewą 
ręką i on wtedy wymyślił sobie 
„Szczupak” i tak zostało przez 
wiele lat.

Zanim zostałeś „Szczupa-
kiem”, co cię skłoniło do tego, 
żeby zacząć boksować?

Jeżeli chodzi o boks, to ja za-
wsze od małego... Rękawice były 
w domu, tato kiedyś trenował w 
Victorii Wałbrzych, dziadek bok-
sował w Kolejarzu Opole, więc 
to...

W genach....
Powiedzmy w genach, zawsze 

od małego. Jak miałem cztery 
czy pięć lat leciał film "Rocky". To 
był mój ulubiony film. Za dzie-
cka biegałem z tymi rękawicami, 
„tarczował” mi tato, to była bar-
dziej taka zabawa sportowa, któ-
ra później poszła dalej.

Boks amatorski, medal Mi-
strza Polski. Ile trzeba było 
stoczyć walk, aby przejść na 
zawodowstwo?

Ja miałem około 150 walk. W 
książeczce sprawdzałem, mam 
121 wpisanych. Ale było ich 
dużo więcej, myślę że 150 lub 
160 walk. Zacząłem boksować w 
2002 roku, mając 11 lat. Pierwsze 
walki to nie były takie punkto-
wane, tylko sparingi z kolegami, 
ale już na zawodach. Jeździłem 
na zawody przed publicznością, 
ale to były raczej sparingi z ró-
wieśnikami. Jak ktoś był z inne-
go klubu to była walka. W boksie 
amatorskim można boksować 
od 13 roku życia, można powie-
dzieć, że były to sparingi, ale do 
książeczki wpisywali jako walka 
stoczona. 

Zanim przejdziemy do bok-
su zawodowego, to próbowa-
łeś swoich sił również w MMA.

To był przypadek, stoczyłem 
jedną walkę, a później drugą. 
Byłem zawieszony przez chwilę 
w boksie amatorskim. Przerzu-
ciłem się, by zacząć trenować 
nogi, bardziej się wzmocnić fi-
zycznie. Wiadomo – w pracy 
skrętowej nóg używana jest 
inna siła. Gdy byłem zawieszony 
w boksie amatorskim do czasu 
odwieszenia, zacząłem treno-
wać walki Muay Thai u trenera 
Mariusza Cieślińskiego, a toczy-
łem walki w formule K1. Kiedyś 

dzwoni do mnie trener Cieśliń-
ski i mówi: „Słuchaj jest walka w 
Spodku MMA Challenger”. I nag-
le zastanowienie – jechać czy nie 
jechać? Pojechałem i wygrałem 
tą walkę. Pamiętam, że wówczas 
byłem w amatorskim boksie, a tu 
zawodowa walka. Spodek, klatka 
zamknięta w oktagonie, kibice. 
Zrobiło to na mnie wrażenie. W 
dodatku nie było żadnego kasku 
i ochraniaczy. I co? Młócka. 

Walczyłeś również, można 
powiedzieć, w „walkach ulicz-
nych”. Ciężko było?

Na początku było ciężko, póź-
niej już inaczej na to patrzyłem. 
Pamiętam, że były tam walki w 
ringu 3 na 3 metry. Bardzo mały 
ring, mieliśmy rękawice. Przy-
chodzili ludzie z ulicy i mierzyli 
się z nami. Nas było pięciu bok-
serów, a ja byłem tą najmniej-
szą wagą. Ja miałem najgorzej, 
bo wszyscy chcieli się ze mną 
sprawdzać. Była tam pewna pula 
do wygrania. Im wyższa waga 
tym więcej. Gdyby ktoś z ulicy 
nas znokautował ….

To zgarnąłby wszystko.
Tak, naszym zadaniem było 

nie dać się znokautować. Ale 
przychodzili zawodowcy, rów-
nież z Sauerland Promotion czy 
Universu na sparingi do nas. 
Przychodzili różni z MMA, z Kick 
Boxingu, zawodowcy, zwykli 
laicy, czasem „nachlani”. Trzeba 
było się z nimi „prać”. Byliśmy 
w mieście Vechta. Tam miałem 
strasznie „przerąbane” - pamię-
tam. Powiedzmy w ciągu dnia i 
nocy do około piątej rano mia-
łem dwanaście walk, dwanaście 
„solówek”. Byłem strasznie zmę-
czony. 

To, co przeszedłeś, zapro-
wadziło Cię tu gdzie jesteś. 
Boks zawodowy: 14 walk, tyl-
ko jedna porażka, remis, któ-
ry mógł być zdobyciem tytułu 
Mistrza Polski. 

Zdobyłem go dwa lata póź-
niej.

Obudziło to w tobie walczą-
cego tygrysa?

To była walka z psychiką, bo 
nie wiadomo było, kto na tych 
„Boxbudach” przyjdzie. Tak na-
prawdę wszystkiego można było 
się spodziewać. 

Pomogło w boksie zawodo-
wym?

Powiem tak, podchodząc do 
walki i siedząc w szatni, wszy-
scy zawsze się tak jakoś stresu-
ją, np. mój trener od siły, który 
na boksie się nie za bardzo zna, 
tylko prowadzi mnie fizycznie. 
On zawsze jest tak zestresowany. 
(śmiech). A ja zawsze pytam: „ Co 
wy tak panikujecie?”. Ja klapki 
na oczy i jestem wyluzowany. 
Zresztą mam psychologa spor-
towego. 

Miałem o to zapytać. 
Grzegorza Mączkę z Gdyni. 

Ja zawsze się śmiałem, że je-
stem mocny psychicznie i nic 
mnie nie złamie. Ale mój kolega 
powiedział: "spróbuj" i spróbo-
wałem. On mi zaczął tłumaczyć 
takie proste rzeczy. Na przykład, 
stojąc w korku, denerwujemy 
się. Ale nie mamy na to wpły-
wu, „nakręcam się”, bo spóźnię 
się na trening. Spóźniam się, je-
stem wkurzony, już mi trening 
nie idzie. Po treningu kasjerka 

w sklepie jest niemiła, my też 
dla niej. I tak nakręca się błędne 
koło. A tak, mając świadomość, 
że nie mamy na pewne sprawy 
wpływu, idę na trening, robię 
swoje, idę do sklepu, jestem miły 
i wszystko się układa. 

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tym z kim 
biega po książańskich wąwozach 
i dlaczego woli treningi na łonie 
natury. Dowiecie się również z 

jakich ofert walk zrezygnował i 
dlaczego.

Zeskanuj kod QR i oglądaj pe-
łen wywiad.
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Nowe zwolnienie
ze składek ZUS

Nowelizacja tarczy antykryzysowej 
przyjęta przez Sejm zakłada dodat-
kowe zwolnienie ze składek ZUS na 
3 miesiące dla przedsiębiorców z 
poniższych branż:
49.39.Z Pozostały transport lądowy 
pasażerski, gdzie indziej niesklasy-
fikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty 
zakwaterowania
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozo-
stałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej nieskla-
syfikowane
79.11.A Działalność agentów tury-
stycznych
79.90.A Działalność pilotów wycie-
czek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z or-
ganizacją targów, wystaw i kongre-
sów

90.01.Z Działalność związana z 
wystawianiem przedstawień arty-
stycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca 
wystawianie przedstawień arty-
stycznych
93.29.A Działalność pokojów zaga-
dek, domów strachu, miejsc do tań-
czenia i w zakresie innych form roz-
rywki lub rekreacji organizowanych 
w pomieszczeniach lub w innych 
miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność roz-
rywkowa i rekreacyjna, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność roz-
rywkowa i rekreacyjna
Zwolnienie będzie przysługiwać, 
gdy powyższe kody PKD dotyczą 
przeważającej działalności przed-
siębiorcy i obejmie ono składki na 
ubezpieczenia społeczne, zdro-
wotne, na Fundusz Pracy, Fundusz 
Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz 
Emerytur Pomostowych za okres 
od czerwca do sierpnia br. Złożenie 
wniosku o przedłużenie zwolnie-
nia oznaczać będzie automatyczny 
zwrot już zapłaconych składek ZUS 
(czerwiec, lipiec). Zwolnienie nie 
będzie uzależnione od wysokości 
osiąganych przychodów, jednakże 
należy wykazać, iż przychód osiąg-
nięty w pierwszym miesiącu, za 
który składany jest wniosek, był niż-
szy o co najmniej 80% w stosunku 
do przychodu uzyskanego w analo-
gicznym miesiącu 2019 roku. Wnio-
ski będzie można składać do końca 
listopada. Jak widać po kodach PKD 
dodatkowe zwolnienie ze składek 
ZUS jest dla firm najbardziej do-
tkniętych skutkami epidemii ko-
ronawirusa z szeroko rozumianej 
branży turystyczno-rozrywkowej.
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ZIELONE PRZYSTANKI
W Gminie Świdnica tyl-

ko w 2019 roku posadzono 
łącznie 145 drzew. W bie-
żącym roku planuje się po-
sadzić kolejne 150 drzew. 
Pojawiły się także zielone 
przystanki.

Wszystko to w ramach zwięk-
szania bioróżnorodności ga-
tunkowej. Dlatego posadzono 
drzewa z gatunku jarząb w od-
mianach, wiśnie i śliwy ozdobne, 
a także - jako ciekawostkę - tuli-
panowce amerykańskie i pereł-
kowce japońskie. Nie zapomnia-
no również o hodowcach pszczół 
i miłośnikach miodu. Dla nich 
pojawiły się: lipy, robinie akacjo-
we oraz  perełkowiec japoński. 
Jak podkreślają władze Gminy 
Świdnica, drzewa to najlepsza 
inwestycja w naszą przyszłość! 
- W Gminie Świdnica podejmu-
jemy wiele akcji ekologicznych 
i edukacyjnych związanych z 
ochroną środowiska. O codzien-
nych eko-nawykach, czyli o tym, 
jak żyć bardziej ekologicznie, 
rozmawiamy z najmłodszymi 
mieszkańcami gminy już w wie-
ku przedszkolnym przekonując 
ich, że sadzenie drzew to naj-
bardziej skuteczny sposób prze-
ciwdziałania zmianom klimatu. 
Drzewa to zielone płuca naszej 

gminy, pochłaniają dwutlenek 
węgla, spowalniają spływ wód 
powierzchniowych oraz popra-
wiają mikroklimat, wiosną cie-
szą nasze oczy pięknymi kwia-
tami, a w upalne dni dają nam 
wytchnienie w cieniu swoich 
koron” - podkreśla Janusz Wali-
góra, rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Świdnica. Przypominamy, 
że jesienią ubiegłego roku roz-
poczęto program związany ze 
zwiększaniem bioróżnorodności 
gatunków drzew na terenie gmi-
ny Świdnica. W jego ramach zo-
stały wykonane nowe nasadze-
nia: wzdłuż ścieżki rowerowej 
Sulisławice - Wiśniowa rozpoczę-
liśmy nasadzenia alei lipowej w 

odmianie Rancho, w sąsiedztwie 
wiat przystankowych w miej-
scowościach Zawiszów, Sulisła-
wice, Mokrzeszów, co stanowi I 
etap zakładania zielonych przy-
stanków oraz przede wszystkim 
na obiektach rekreacyjnych, w 
tym placach zabaw, boiskach i 
skwerach w miejscowościach 
Boleścin, Witoszów Dolny, Pogo-
rzała, Bystrzyca Dolna, Bystrzyca 
Górna, Wilków, Lutomia Górna i 
Dolna, Modliszów, Jagodnik. Je-
sienią tego roku planowane są 
kolejne nasadzenia, łącznie w 
tym roku 150 drzew.

JW/Red.
Foto: Gmina Świdnica
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Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu. Posia-
damy zatem ogromne doświadczenie w zakresie 
świadczenia działalności opiekuńczej. Z dniem 
01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w jednej 
z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu. Placówka 
czynna jest w godz. 7-17 w dni powszednie. Za-
praszamy wszystkie osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z czynnościami dnia co-
dziennego. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, 
potrzebujesz opieki oraz pomocy, a przy okazji 
chcesz miło i kreatywnie spędzić czas -  skontak-
tuj się z nami! Zachęcamy do niewiążącej wizyty 
w Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora” oraz do 
zapoznania się z pełną ofertą. Nasz personel chęt-
nie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp.

Nadmieńmy, iż istnieje także możliwość sko-
rzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy 
samochodem, który przywiezie Państwa do „Oazy 
Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy o punktu-
alność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się zajęcia z 
terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, a życzenie przybliży ich 
specyfikę.

 
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie 

się Państwem doświadczony rehabilitant, Pani 
mgr fizjoterapii Agnieszka Arumińska - Janas.

 

Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt 
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyjne 
będą dostosowane do Państwa możliwości i chęci. 
Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, rotorami, 
PURem z oprzyrządowaniem i innym sprzętem do  
rehabilitacji, w tym materacem do masażu ciała.

 
Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie 

można skorzystać z obiadu w formie cateringu.
 
Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora” 

znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośred-
nim wyjściem z budynku), pozwalający na spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych 
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz para-
sole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać 
i odpoczywać na wyznaczonym terenie.

 
Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Pobytu 

„Oaza Seniora”?
Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes fundacji 

- pod numerem telefonu 663 171 113 lub za po-
średnictwem formularza zgłoszeniowego, który 
jest dostępny na stronie internetowej Fundacji 
Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji skontak-
tuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia 
zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.

 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do nie-

zobowiązującej, zapoznawczej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. Hetmań-
ska 5g na Podzamczu.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Z podróży do miasta Ło-
dzi, jak się podobno powin-
no mawiać, zbyt krótkiej 
lecz nieprawdopodobnie 
pięknej, przywiozłam mag-
nes w kształcie Misia Uszat-
ka, wspomnienia koloru 
wszechobecnej tam cegły i 
mnóstwo przemyśleń o od-
rabianej przez nas właśnie 
lekcji historii. A dokładniej 
sprawdzianu z niej. Niektórzy 
długo się do niego przygo-
towywali, ktoś inny coś tam 
przeczytał i jakoś się orientu-
je, panowie z pierwszej ławki 
zaglądają sobie przez ramię, 
żeby coś odpisać, a ci, którzy 
zawsze w ostatnim rzędzie, 
nie przyszli w ogóle, żeby 
ich ten sprawdzian ominął. 
Mnie powtórka z historii za-
skoczyła na łódzkim Cmen-
tarzu Żydowskim, na który 
dotarliśmy prześwietlonym 
słońcem porankiem, aby 
posłuchać ciszy. Szukałam 
śladów historii Litzmann-
stadt Getto, a to one znalazły 
mnie. Były grobem Samuela 
Moszego vel Stasia Goldber-
ga, na którym ktoś oprócz 
kamyków od 30 lat zosta-
wia biało-czerwoną wstęgę 
z napisem 63 dni Powstania 
Warszawskiego. Były grobem 
Zeldy Szmuklerskiej, zmar-
łej w 1943 roku w wieku lat 
21. Jaki kolor szminki lubiły 
w tamtych czasach mło-
dziutkie dziewczyny rwące 
się do życia, nie do śmier-
ci? - pytałam siebie przez 
chwilę wyobrażając sobie 
Zeldę, wykradającą sukien-
ki z szafy sióstr, które spra-
wiły jej ten ostatni prezent 
z kamienia. Śladami były 
też płyty pamięci na murze 
odgradzającym cmentarz 
od świata żywych niczym 
Charonowy Styks, przypo-
minające jeszcze choćby na 
chwilkę brzmienie nazwisk 
i krótkie opowieści o tych, 
których zamordowała ludz-
ka nienawiść. Po których ślad 
zaginął, wyparował z po-
wierzchni wszystkich ziem.

Czas na pytanie z gwiazd-
ką. Dlaczego nie czytamy ze 
zrozumieniem z tych czar-
nych jak noc fusów przeszło-
ści, porastającej bluszczem 
mogiły tych, którzy przestali 
się mieścić w czyjejś strefie 
komfortu?

Droga 
w remoncie

Trwa przebudowa dro-
gi gminnej Pszenno-Miło-
chów. To kolejna inwesty-
cja drogowa realizowana w 
Gminie Świdnica. Kierowcy 
muszą uzbroić się w cierp-
liwość, gdyż planowane za-
kończenie to koniec wrześ-
nia.

Przebudowa drogi gminnej 
zostanie wykonana na odcinku 
o długości nieco ponad kilometr. 
Droga zaprojektowana zosta-
ła jako jednojezdniowa dwu-
pasmowa o szerokości pięciu 
metrów, wykończona warstwą 
bitumiczną. Współfinansowana 
jest ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. Całkowita war-
tość inwestycji wyniesie ponad 
628 tysięcy złotych przy dofinan-
sowaniu w wysokości ponad 440 
tysięcy złotych, także ze środ-
ków Unii Europejskiej. Przypo-
minamy, że termin realizacji to III 
kwartał 2020.

JW/Red.
Foto: Gmina Świdnica

Poszukiwany schwytany
Ukrywał się w mieszka-

niu znajomego, a policjan-
tom podczas legitymowa-
nia podał dane personalne 
swojego brata. Miał duże-
go pecha, gdyż ten ostatni 
chwilę później pojawił się na 
interwencji podjętej przez 
mundurowych. Okazało się, 
że 28-latek chciał uniknąć za-
trzymania, gdyż był poszuki-
wany przez Sąd Rejonowy w 
Kłodzku oraz Sąd Rejonowy 
we Wrocławiu-Krzykach za 
popełnione wcześniej prze-
stępstwa.

Miejscowi funkcjonariusze z 
Boguszowa-Gorc udali się na inter-
wencję na ulicę 1 Maja w Boguszo-
wie-Gorcach. Tam wylegitymowali 
osoby przebywające w mieszkaniu. 
Jeden z mężczyzn próbował zmylić 

policjantów, podając dane perso-
nalne członka swojej najbliższej 
rodziny. Sprawa szybko wyszła na 
jaw, gdyż brat w momencie inter-
wencji zapukał do drzwi. W toku 
wykonanych czynności policjanci 
ustalili, że 28-latek ma trafić za kra-
ty więzienia na 16 miesięcy za po-
pełnione wcześniej przestępstwa 
kradzieży. Dodatkowo okazało się, 
że w lipcu poprzedniego roku męż-
czyzna przez telefon wprowadził w 
błąd przedstawiciela ogólnopol-
skiej firmy co do swojej tożsamości 
i doprowadził przedsiębiorstwo do 
niekorzystnego rozporządzania 
własnym mieniem, za co grozi mu 
dodatkowa kara nawet 8 lat pozba-
wienia wolności.

Red.
Źródło i foto: 

www.walbrzych.policja.gov.pl

W niedzielę 16 sierpnia 
w godzinach popołudnio-
wych na Palcu Magistra-
ckim w Wałbrzychu odbyła 
się uroczystość pożegnania 
maestro Józefa Wiłkomir-
skiego. 

W tym niezwykłym wydarzeniu 
uczestniczyli mieszkańcy Wałbrzy-
cha i regionu. Wspaniałą oprawę 
muzyczną nadała orkiestra. Nie 
zabrakło asysty Wojska Polskiego. 
W ostatnim pożegnaniu udział 

wzięli przedstawiciele władz mia-
sta. Na koniec można było wpisać 
się do księgi kondolencyjnej. Były 
dyrektor i dyrygent Filharmonii 
Wałbrzyskiej został pochowany 
na Powązkach w Warszawie. Józef 
Wiłkomirski był wybitną postacią 
nie tylko świata kultury, ale rów-
nież aktywnym mieszkańcem Wał-
brzycha. O jego wspaniałej biogra-
fii pisaliśmy dwa tygodnie temu. 

Red.

Pożegnanie Mistrza

Złapali uciekinierkę
Policjanci Komisariatu 

Policji w Boguszowie-Gor-
cach przy wsparciu funk-
cjonariuszy kryminalnych 
wałbrzyskiej komendy w 
miniony piątek wieczorem 
w jednym z mieszkań w 
centrum Wałbrzycha za-
trzymali kobietę, która od 
dłuższego czasu ukrywała 
się przed wymiarem spra-
wiedliwości. 32-latka była 
poszukiwana listem goń-
czym za przywłaszczenie 
pieniędzy.

Policjanci wiedzieli, że kobie-
ta od dłuższego czasu ukrywa 
się przed wymiarem sprawied-
liwości poza granicami nasze-
go kraju. W zeszłym tygodniu 
otrzymali jednak informację, że 
32-latka może chwilowo prze-
bywać w Wałbrzychu i udali się 

pod wytypowany adres na ulicę 
Topolową. Zanim przyjechali, 
kobieta zdążyła jednak już się 
oddalić. Funkcjonariusze prowa-
dząc dalsze działania operacyjne 
ustalili, że poszukiwana miesz-
kanka powiatu wałbrzyskiego 
obecnie przebywa w Śródmieś-
ciu – w jednym z mieszkań przy 
ulicy Wajdy - u swojej najbliższej 
rodziny. Chwilę później kobie-
ta była już w rękach munduro-
wych, przed którymi schowała 
się w szafie. Boguszowianka była 
poszukiwana od 2017 roku za 
przywłaszczenie pieniędzy. Po 
wykonanych czynnościach trafi-
ła do zakładu karnego we Wroc-
ławiu.

Red.
Źródło:

www.walbrzych.policja.gov.pl
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Kierowca – tradycyjnie za-
glądamy w pierwszej kolejności 
do Słownika Języka Polskiego. 
Tu nie znajdziemy rozwiązłego 
wyjaśnienia tego leksemu. Po 
prostu kierowca to osoba pro-
wadząca samochód. Natomiast 
na stronie policja.pl słowo kie-
rowca definiowane jest tak: kie-
rowca - osoba uprawniona do 
kierowania pojazdem silniko-
wym. Są różni kierowcy. Jeden z 
portali motointegrator.com wy-
mienił aż 22 typy kierwców: 1. 
Nietoperz, 2. Szofer Pawłowa 3. 
Nawiedzony 4. Daltonista 5. Le-
niwiec 6. Emeryt 7. Telepata 8. 
Ćma drogowa 9. Triumfator 10. 
Akwarysta 11. Pan w kapeluszu 
12. Mistrz prostej 13. Przycze-
pa 14. Esteta 15. Gastronom 
16. Pantofelek 17. Lord William 
18. Dopychacz 19. Golfista 20. 
Wygłodniały 21. Czołgista 22. 
Czerwony wariat - na to jest 

paragraf. Co kryje się pod tymi 
nazwami - sprawdzicie na tym 
portalu sami. Ja dorzucę jeszcze 
niedzielnych kierowców, z któ-
rymi nagminnie spotykałem się 
ostatnio, jadąc do Świeradowa-
-Zdrój. To ci, co wyjeżdżają tylko 
w niedziele i poruszają się po 
drogach międzymiastowych 60 
km/h, myśląc, że jadą bezpiecz-
nie. W konsekwencji stwarzają 
gigantyczny korek samocho-
dowy i...zagrożenie, kiedy mu-
simy ich wyprzedzić. Najbar-
dziej jednak niebezpieczni są 
pijani kierowcy. Jest ich plaga 
w Polsce i w naszym regionie. 
Wsiadanie pod wpływem alko-
holu za kierownicę pojazdu jest 
równoznaczne z bieganiem po 
mieście z karabinem maszyno-
wym w ręku. Sprawca nie zdaje 
sobie sprawy z tego w kogo trafi 
i ile osób zabije. Pijani kierowcy 
nie mają na tyle wyobraźni, by 
zrozumieć, że mogą pozbawić 
życia czyjąś mamę, córkę, czy 
siostrę bądź czyjegoś ojca, syna, 
brata. Myślą o tym, by dojechać 
autem do określonego celu. A 
może się uda? Nic się nie uda, 
zwłaszcza po alkoholu! Jeśli pi-
łeś - nie jedź! Choćby wypalili 
ci klatę gorącym żelazem, nie 
jedź! Dlatego to wydanie po-
święcamy pijanym kierowcom! 
„Ostrożnej lektury.” 

Redaktor Naczelny

Koleje z wnioskiem
Koleje Dolnośląskie 

mają szansę na pozyskanie 
ponad 30 mln złotych na 
rozbudowę swojego zaple-
cza technicznego. Spółka 
złożyła wniosek o dofinan-
sowanie tego projektu ze 
środków Unii Europejskiej. 
Środki zewnętrzne na re-
alizację projektu mają po-
chodzić z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dolnośląskiego prze-
woźnika ma na celu podniesie-
nie standardu obsługi pasażerów 
poprzez rozbudowę własnego 
zaplecza technicznego do ob-
sługi serwisowania taboru. Roz-
budowa zaplecza technicznego 
ma kosztować niemal 45 mln zło-
tych. Koleje Dolnośląskie prze-
znaczą na inwestycję prawie 14 
mln złotych środków własnych. 
Budowa ma szansę na dofinan-
sowanie kwotą niemal 31 mln 
złotych. Przy kwocie wydatków 
kwalifikowanych na poziomie 
blisko 36,5 mln złotych oznacza 

to wsparcie ze środków wspólno-
towych na poziomie 85%. Plany 
rozbudowy zaplecza techniczne-
go są związane z inwestycjami 
taborowymi spółki. W czerwcu 
Koleje Dolnośląskie rozstrzyg-
nęły przetarg na dostawę pięciu 
nowych pociągów elektrycz-
nych, które wyprodukuje bydgo-
ska PESA. Dodatkowo spółka jest 
w trakcie postępowań na zakup 
składów spalinowych oraz hy-
brydowych.

Hala główna ma posiadać 
cztery tory serwisowe o długoś-
ci 120 metrów, z których jeden 
będzie dedykowany na całorocz-
ną, nowoczesną myjnię automa-
tyczną. Koleje Dolnośląskie chcą 
wyposażyć się również w m.in. 
tokarkę podtorową, instalację 

do opróżniania nieczystości oraz 
nową stację paliw.Na początku 
czerwca spółka ogłosiła przetarg 
na opracowanie dokumentacji 
projektowej nowej hali serwiso-
wej. Plany spółki zakładają roz-
budowę istniejącej bazy serwi-
sowo-remontowej o kompleks 
hal wraz z ich wyposażeniem, za-
pewniającym swobodę napraw 
i przeglądów okresowych posia-
danego taboru. Rozpoczęcie bu-
dowy zaplecza jest planowane 
na trzeci kwartał 2021 roku, nato-
miast uruchomienie nowego, w 
pełni funkcjonalnego kompleksu 
serwisowo-remontowego może 
nastąpić w pierwszym kwartale 
2023 roku.

KD/Red.
Foto: KD



Co ćwierka w sieci...
EpiskopatNews

WałbrzychMojeMiasto

Anna Żabska

MKS Szczawno-Zdrój

Czarni Wałbrzych

Kancelaria Premiera

Ministerstwo Zdrowia

dolnośląska Policja

@EpiskopatNews

@WałbrzychMM

@AZabska

@MksZdroj

@CzarniWalbrzych

@PremierRP

@MZ_GOV_PL

@DPolicja
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8:39 PM · 4 sie 2020

8:44 PM · 16 sie 2020

7:24 PM · 14 sie 2020

3:13 PM · 18 sie 2020

9:53 AM · 19 sie 2020

18 lat temu zakończyła się ostatnia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, która od-
bywała się w dniach 16-19 sierpnia 2002 r. W tym czasie papież odwiedził Kraków i 
Kalwarię Zebrzydowską. Poświęcił Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
-Łagiewnikach. #ThankYouJohnPaul2

Rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski! Zapraszamy do wspólnego 
kręcenia kilometrów dla Wałbrzycha. Udział w zabawie jest całkowicie bezpłatny. 
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację i wybrać miasto dla którego chcemy kręcić 
kilometry. #Wałbrzych #rowerowastolicapolski

220 lat temu przyszły Prezydent Ameryki J. Q. Adams gościł w Zamek_Ksiaz. Swoją 
wizytę opisał w „Letters on Silesia”. @USAmbPoland

Druga kolejka A-klasy grupy Wałbrzych I i od razu meczycho na szczycie. Górnik ma 
ogromny apetyt na 3 punkty, ale my też mamy swoje plany. Jak będzie? Dowiemy się 
w sobotę, ok. godziny 19:00. @GalaktycznyFut1@PZPNGrassroots
@dolzpnwroc @Tygodnik30Minut @WALBRZYCHdlawas

A jednak trener miał rację i klątwa zdjęć przedmeczowych działa. 0:4... Ale gło-
wy do góry - zostaje jeszcze 29 meczów! 
@PZPNGrassroots
@WalczakZ @EmilKot @FWaldenburg

Premier @MorawieckiM: Sejm przyjął zaproponowane przez rząd rozwiązania, 
podnoszące świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej. To moralny 
obowiązek państwa polskiego. Oni wywalczyli naszą wolność. Pamiętać o tym– 
to zadanie dla nas wszystkich. #BohaterowiePodziemia 

Składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia, pozostaję posłem, wracam do 
pracy zawodu lekarza - poinformował minister 
@SzumowskiLukasz

Zatrzymany za uśmiercenie kozła.
Teraz grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Usłyszał już zarzu-
ty w tej sprawie. https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-
-inf/21437,Zatrzymany-za-usmiercenie-kozla.html
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W mieście 60-cio tysięcz-
nym, nieco mniejszym mie-
ście robotniczym, bo to Gór-
ny Śląsk, na serię wybitnych 
koncertów przyszło kilka 
osób i całość wydarzenia, w 
dziedzinie frekwencji, w mie-
ście tym 60-cio tysięcznym, 
ratowały dwa otwarte w cen-
trum miasta bary z ogródka-
mi, leżakami i lodami oraz 
jedna karuzela.

Czułem się jak w domu, 
pomimo karuzeli.

Wiem, że dużo narzekam, 
że trafia mnie szlag, gdy brak 
reakcji na lokalne działania w 
lokalnej kulturze, jak marnu-
je się energia, praca, kawałki 
zaangażowanego życia, któ-
re spędzić można by lepiej 
na hamaku, albo z psem i 
chłodnym piwem, ale wiem 
też, że wszystko ma swoje 
źródło, jak w pierwszym aka-
picie oraz swój początek, jak 
w czasie i miejscu, w którym 
jesteśmy. Przeobrażamy. Tak, 
jak miasto pełne sypiących 
się kamienic, zaczyna przy-
pominać miasto. Odnajdą się 
w nim ludzie, nie dziesięciu z 
marzeniami i tysiące frustra-
cją. 

Spróbują wyjść z domu, 
z marnych swoich tradycji i 
otworzy im się świat wielki i 
kolorowy, lepszy niż jakiekol-
wiek czarne BMW i smacz-
niejszy niż najbardziej ture-
cki kebab. 

Będzie to kosztować nie-
jedno życie. Ale czy piękne 
dwudziestolecie międzywo-
jenne, cała, niemiecka wtedy, 
infrastruktura, odpowiednia 
ilość pracy i dobrego wypo-
czynku, wzięła się znikąd? 
Dorośniemy. 

Jeśli wyjdziesz dziś z 
domu - skatalizujemy.

Tymczasem sezon zapo-
wiada kolejna instytucja.

„Wracamy premierą we 
wrześniu. Może ktoś przyj-
dzie”, Zbigniew Prażmowski, 
dyrektor Teatru Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu, w ekskluzyw-
nym small talku. 

Zapowiada się cieka-
wie w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu. Na piątek 21 
sierpnia przygotowywane 
są: wernisaż wystawy ma-
larstwa Henryka Cześnika, 
a także kino samochodo-
we z Oscarowym filmem 
oraz Nocne Zwiedzanie z 
pracami górniczymi.

Już w piątek w Galerii Sztu-
ki Współczesnej Starej Kopalni 
odbędzie się wernisaż wystawy 
malarstwa Henryka Cześnika - 
absolwenta Wydziału Malarstwa 
PWSSP w Gdańsku. Artysta brał 
udział w ponad stu wystawach 
zbiorowych i indywidualnych, 
w renomowanych galeriach na 
całym świecie. Wystawa pt. Nie-
bezpieczne zabawy składa się z 
prac powstałych - w większości 
- w ostatnich 15-tu latach. Or-
ganizatorzy: Stara Kopalnia w 
Wałbrzychu, Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie oraz Agencja 
Zegart. Wernisaż odbędzie się 
21 sierpnia o godzinie 18.00 - 
wstęp wolny. Liczba miejsc jest 
ograniczona - obowiązuje awi-
zacja na adres galeria@starako-

palnia.pl. Wystawa czynna do 11 
października. 

Z kolei w piątkowy wieczór 
Stara Kopalnia wraz z Wałbrzy-
skim Ośrodkiem Kultury i Mia-
stem Wałbrzych zaprasza na 
kolejny pokaz kina samocho-
dowego - na ekranie pojawią 
się Bradley Cooper i Lady Gaga 
w nagrodzonym Oscarem za 
najlepszą piosenkę muzycznym 
dramacie „Narodziny Gwiazdy”. 
Udział bezpłatny - dla niezmo-
toryzowanych uczestników 
będzie przygotowana strefa z 
leżakami. 

Przypominamy, że w każ-
dą sobotę sierpnia o godzinie 
21.00 odbywa się Nocne Zwie-
dzanie Starej Kopalni. Podczas 
wydarzenia uczestnicy spraw-
dzają się w roli górników i wyko-
nują lekkie górnicze prace pod 
okiem sztygara. Wydarzenie 
przeznaczone jest dla osób po-
wyżej 10-go roku życia. Liczba 
miejsc jest ograniczona - bilety 
są dostępne online na www.sta-
rakopalnia.pl.

MB/Red.

Dzieje się w Starej Kopalni

Wakacje i po wakacjach… w wałbrzyskim Teatrze Lalek
Lato 2020 minęło wyjąt-

kowo pracowicie dla Teatru 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu. 
Wypoczynku było bardzo 
niewiele, ale “coś za coś”! Na 
przestrzeni lipca i sierpnia 
lalkowa scena zrealizowała 
trzy duże projekty.

WARSZTATY
Lato w Teatrze, to pierwsza z 

wakacyjnych inicjatyw. Podczas 
tych bezpłatnych, dwutygodnio-
wych warsztatów dla dzieci gru-
pa pedagogów i artystów prowa-
dziła zajęcia z różnych dziedzin 
sztuki: teatru, muzyki i dźwię-
ku, plastyki, ruchu, literatury, 
multimediów i sensoryki. - Nasi 
uczestnicy poszukiwali inspiracji 
POZA HORYZONTEM, bo taką też 
nazwę nosiła tegoroczna edycja 
Lata w Teatrze - mówi Karolina 
Sobolewska, jedna z koordyna-
torek i prowadzących zajęcia. 
- W efekcie chcieliśmy stworzyć 
obraz niezwykłego dziecięcego 
świata, który miał być wizją wy-
marzonej przyszłości. Codzien-
nie zbieraliśmy rozmaite historie, 
emocje, artefakty aby ułożyć nie-
zwykłą opowieść w formie per-
formatywnej wystawy - dodaje. 
W projekcie, którego współorga-
nizatorem była wrocławska Fun-
dacja T:, wzięło udział 25 dzieci w 
wieku 8 - 12 lat. 

SPEKTAKL 
“Przyjaciel” w reżyserii Sewery-

na Mrożkiewicza, to spektakl on-
-lnie, którego premiera odbyła się 

5 lipca. Przedstawienie powstało 
na motywach tekstu Oscara 
Wilde`a pod tym samym tytułem. 
To wzruszająca i trudna historia, 
opowiadająca o losach przyjaźni 
biednego ogrodnika i zamoż-
nego młynarza. Przedstawiona 
relacja jest bardzo “nierówna”, 
bowiem jeden z bohaterów po-
święca się dla dobra drugiego w 
dodatku bez wzajemności. - Wy-
bór tego tekstu nie był przypad-
kowy. Mimo, że liczy ponad 100 
lat, to uznaliśmy, że nadal jest 
bardzo aktualny. Bo czym jest 
przyjaźń, relacje z drugim czło-
wiekiem? Czy istnieją, czy stać 
nas na prawdę, lojalność i bez-

interesowność? - Zwraca uwagę 
Karolina Sobolewska z TLiA. 

Spektakl “Przyjaciel” w całości 
dostępny jest nadal w sieci i moż-
na go oglądać na platformach Yo-
uTube i FB Teatru. Szczególnie za-
chęcamy dzieci w wieku 5 - 8 lat. 

SŁUCHOWISKO
Pierwszy tydzień sierpnia w 

wałbrzyskim Teatrze Lalek tętnił 
dźwiękami. “Kot detektyw” autor-
stwa Piotra Rowickiego, to bajka 
dla dzieci w wieku 5+, którą na 
słuchowiskowy warsztat wziął 
aktor i reżyser - Filip Niżyński. 
Realizacja powstała specjalnie na 
zamówienie Teatru Lalki i Aktora 
“Kubuś” w Kielcach, a jego pre-

miera odbędzie się 23 sierpnia 
podczas IV WAKACYJNEGO FESTI-
WALU SZTUKI DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY HURRA! ART! w Kielcach. 
“Kota detektywa” będzie można 
posłuchać on-line na stronie in-
ternetowej Festiwalu: www.hur-
rart.pl.

 
Oprócz projektów, które do-

biegły już końca w Teatrze przy 
Brzechwy wciąż trwają próby 
do “Akademii pana Kleksa” Jana 
Brzechwy w reżyserii Karoliny 
Maciejaszek. Premiera - z udzia-
łem publiczności na żywo! - za-
planowana jest na 12 września 
2020.
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Sędziowanie
z piekła rodem
Był sobie taki mecz, w któ-
rym jeden piłkarz łamie 
drugiemu nogę. Sędzia 
uznał, że wszystko odby-
ło się zgodnie z przepi-
sami. W innym spotkaniu 
zdenerwowani zawodnicy 
urządzili sobie polowanie 
na nogi rywali. Sędzia bał 
się utemperować graczy, 
bo przecież musi wrócić do 
domu, a wioskowi fani już 
przed gwizdkiem mu się 
odgrażali.
W innym miejscu, sędzia nie 
reaguje na kopanie po Achil-
lesach. Jeszcze w innym ole-
wa faul, a na widok zalanego 
krwią nastolatka, twierdzi, 
że: „przecież nic się nie sta-
ło”. To ja się pytam teraz 
panów sędziów, szczególnie 
tych z brzuszkami po kola-
na: Dlaczego bawicie się w 
sędziowanie?  STOICIE K… 
W ŚRODKU KOŁA. DO AKCJI 
POD BRAMKĄ MACIE PRZY-
NAJMNIEJ KILKADZIEŚCIA 
METRÓW. OCZY TEŻ WAM 
SZWANKUJĄ, A DO TEGO NIE 
MACIE JAJ, BO KTOŚ NA TRY-
BUNACH KRZYCZAŁ DO WAS 
W NOWOCZESNYM STYLU 
„SĘDZIA KALOSZ”.
Sędzia, piłkarski czy nie, 
powinien być osobą budzą-
cą szacunek i poważanie. 
Sędziowie dostają za swoją 
pracę… (tak moi drodzy - 
pracę)… pieniądze. Różnej 
wielkości, ale jednak. Na-
wet, jeśli będzie to tylko 
100 PLN za mecz. Taki pan 
arbiter często jedzie na dwa, 
czasem trzy mecze w week-
end. To daje całkiem spory 
zarobek.
Pytam więc raz jeszcze: dla-
czego po faulu, w którym 
nastolatek traci przytom-
ność, leży zalany krwią, ma 
połamane kości i ląduje w 
trzecim szpitalu w ciągu 
zaledwie tygodnia, taki pan 
przez małe P twierdzi, że nic 
się nie stało? Na szczęście są 
też tacy sędziowie jak Wilku, 
który nie bał się przeciwsta-
wić presji. Posłuchał rozu-
mu i zachował się jak facet. 
Dzięki stary.  Panów rozjem-
ców proszę. Jak już chcecie 
gwizdać, róbcie to dobrze. 
Część z was naprawdę za-
sługuje na brawa. Z resztą 
powinno się pożegnać.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
W sobotę, 22 sierpnia 2020 r., zapraszamy do Walimia na kolejną edycję Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej.  Kolejne zawo-

dy odbędą się na ciekawej trasie Bike Park Walim MTB Cross Country. Zapisy w dniu imprezy.  Biuro zawodów - hala sportowa w 
Walimiu, czynne od godziny 9.00. Zapraszamy 

Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Pierwsze 45 minut gry 
rzeczywiście okazały się 
bardzo ciekawe. Gospoda-
rze stwarzali sobie sytuacje 
za sytuacją. Przewaga była 
tak duża, że trudno było 
zrozumieć, dlaczego wał-
brzyszanie zdołali wykorzy-
stać zaledwie dwie z nich. 
Po zmianie stron skutecz-
ność biało-niebieskich była 
już zdecydowanie wyższa. 
Górnicy seryjnie trafiali do 
siatki rywala, co szczegól-
nie cieszyło zebranych na 
trybunach fanów.

– Długo czekaliśmy na 
rozpoczęcie rozgrywek, bo 
ponad 260 dni. Chcieliśmy 
dobrze wejść w rozgrywki A 
klasy i pokazać, że ten sezon 

będzie inny niż poprzedni, 
gdzie mieliśmy różne prob-
lemy organizacyjne i kadro-
we. Teraz jesteśmy po przy-
gotowaniach do sezonu, po 
kilku sparingach i z nowymi 
zawodnikami w składzie. 
Frekwencja i doping poka-
zały, że jest dla kogo grać – 
mówił po meczu Marcin 
Domagała, trener Górnika 
Wałbrzych.

Górnik Wałbrzych – Orzeł 
Witoszów 7:0 (2:0)

36’ Krawczyk, 44’ Smo-
czyk, 54’ (k) 57’ Niedź-
wiedzki, 75’ Sobiesierski, 
79’ Chołuj

JZ

Zagłębie lepsze w derbach
Derby na początek rywalizacji zawsze wzbudzają 

emocje. Mecz Zagłębia z Czarnymi od dłuższego czasu 
elektryzował fanów piłki nożnej. Oczekiwano walki i za-
angażowania. Piłkarze obu drużyn nie zawiedli widzów. 
Dużo walki i zaangażowania plus cztery gole sprawiły, 
że mecz mógł się podobać.

Pierwsze 45 minut było 
pełne walki i chaosu. Obie 
drużyny próbowały prze-
de wszystkim opanować 
środek pola. Żadnej nie 
udało się jednak zdobyć 
w tym okresie gola. Naj-
lepszą sytuację na bramkę 
zmarnował Szymon Pawe-
łek. Zawodnik Zagłębia, in-
dywidualny rajd zakończył 
niecelnym strzałem.

Po zmianie stron prze-
waga podopiecznych tre-
nera Łukasza Wojciechow-
skiego wzrosła. Zagłębie 
stwarzało coraz więcej 
sytuacji bramkowych. W 
końcu doskonale na przed-
polu bramki Bartłomie-
ja Rudnickiego spisał się 
Broniek. Niedługo później 
trafił Fijałkowski. Od tego 
momentu przewaga go-
spodarzy była już znaczą-
ca. Zagłębie kontrolowało 

przebieg gry i stwarzało 
kolejne sytuacje.

W efekcie kilku kombi-
nacyjnych akcji, Bartłomiej 
Rudnicki jeszcze dwukrot-
nie wyciągał piłkę z siatki. 
Najpierw rozsądnie w polu 
karnym zachował się Kac-
per Obrycki, zaledwie 120 
sekund później, genialnie 
przed polem karnym za-
chował się Jakub Fijałkow-
ski, który biorąc na siebie 
dwóch rywali odegrał 
piłkę do Sebastiana Sabi-
niarza. Pomocnik Zagłębia 
znalazł się sam na sam z 
bramkarzem, co bezbłęd-
nie wykorzystał.

Zagłębie Wałbrzych – 
Czarni Wałbrzych 4:0 (0:0)

53’ Broniek, 55’ Fijał-
kowski, 81’ Obrycki, 83’ 
Sabiniarz. 

JZ

Biało-niebieska 
krew zalała Orła

Blisko 300 kibiców obejrzało pierwszy mecz ligowy 
Górnika Wałbrzych w sezonie 2020/2021. Rywalem 
podopiecznych trenera Marcina Domagały był Orzeł 
Witoszów. Pamiętając poprzednie starcie obydwu ze-
społów można było spodziewać się ciekawego i zacię-
tego meczu.
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Imię: Marcin  
Nazwisko: Piotrowski 
Data urodzenia: 27 września 1969 roku 
Pseudonim sportowy:  Ospa 
Klub: Fundacja Piotrowski Bikes Cargo Ex-
press Wałbrzych (kolarstwo górskie)
Największy dotychczasowy sukces?
Mam na koncie wicemistrzostwo Dolnego Śląska w Elicie na szosie. Co prawda 
było to wieki temu, ale pamiętam, że wtedy tytuły zdobywane na Dolnym Ślą-
sku były nazywane „małymi” Mistrzostwami Polski. Ponadto pięć razy wziąłem 
udział w mocno wymagającym Tour de France dla amatorów. Nadal startuję w 
wyścigach mastersów, ale moją dewizą są słowa Pierre de Coubertin’a, zgodnie z 
którymi nie liczy się zwycięstwo, ale sam udział.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Może to zabrzmi mocno niepoprawnie, ale moim idolem był Lance Armstrong. 
Podobał mi się jego sposób wygrywania, choć nie da się ukryć, że jest bardzo 
kontrowersyjną osobą. Widziałem go osobiście w akcji i zrobił na mnie duże wra-
żenie. 
Dlaczego kolarstwo?
Bo w czasach mojej młodości bardzo popularny był Wyścig Pokoju. Przyszedłem 
do Górnika, który mieścił się przy Alei Wyzwolenia. Miałem 13 lat i pamiętam, że 
moim pierwszym trenerem był Jarosław Nowicki. Muszę jednak podkreślić, że 
do kolarstwa przeszedłem po dwóch miesiącach uprawiania zapasów – miałem 
po prostu dość bycia rzucanym o matę. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Moim priorytetem jest rozpowszechnianie sportu wśród młodego pokolenia, a 
przede wszystkim moich dzieci. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi to idzie, gdyż 
córka Patrycja ma na swym koncie medale Mistrzostw Polski oraz starty w wy-
ścigach europejskich i światowych, a najmłodszy z rodu Piotrowskich – Mikołaj 
– udanie wchodzi w okres poważnego ścigania. 
Fot. użyczone (Bartosz Bober)

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Fajnych czasów dożyliśmy
Inspiracją do napisania tego 
felietonu był wpis autora jed-
nego z fan page’ów poświę-
conego piłce nożnej, w któ-
rym przed meczem Bayernu z 
Barceloną pisał, że całe swoje 
życie czekał na konfrontację 
dwóch najlepszych piłkarzy 
świata, gdzie jednym z nich 
byłby Polak.
Dla osób z mojego rocznika a 
nawet trochę starszych jest to 
naprawdę sytuacja wyjątkowa, 
jakiej w swoim życiu nie do-
świadczyli a o jakiej marzyli, 
słuchając opowieści - tak jak to 
było w moim przypadku, rodzi-
ców i wujka. Kiedy zaczynałem 
interesować się futbolem, czyli 
na przełomie lat 80-tych i 90-
tych, awans polskiej reprezen-
tacji na mistrzostwa świata czy 
Europy był praktycznie niere-
alny, podobnie było przez całe 
lata 90-te. Żaden z polskich 
piłkarzy nie odgrywał wiodącej 
roli w nawet średnim europej-
skim klubie a o transferze Po-
laka do czołowej drużyny sta-
rego kontynentu można było 
śnić. Wydarzeniem o jakim mó-
wiło się miesiącami albo na-
wet latami był występ Romana 
Koseckiego jesienią 1993 roku 
w pamiętnym meczu Atletico 
– Barcelona (dwa gole i asysta, 
piłkarz meczu). Zazdrościliśmy 
Czechom Nedveda z czasów, 
gdy był liderem Lazio i później 
Juve i całej drużyny – wicemi-
strzów Europy z 1996 roku z 
Poborskim, Bergerem, Bejblem 
czy Smicerem w składzie. Ja, 
myśląc o czasach kiedy pol-
ska piłka liczyła się w świe-
cie, wyobrażałem sobie, że to 
musiał być jakiś totalnie inny 
świat. Trudno to racjonalnie 
wytłumaczyć, ale jak człowiek 
czegoś nigdy nie doświadczył 
to tworząc sobie takie wizje, 
wyobraża sobie, że wszystko 
wokół musiało być jakieś inne.
I w końcu po dwudziestu latach 
Robert Lewandowski taki mecz 
jak Kosecki w 1993 rozgrywa 
co weekend, chcą go najwięk-
sze kluby świata z Realem na 
czele, jest wielką niepodwa-
żalną, światową gwiazdą – to 
się dzieje …a jednocześnie cała 
reszta jest taka sama… słoń-
ce tak samo wstaje i zachodzi, 
niebo jest niebieskie a trawa 
zielona, ludzie chodzą do pra-
cy, politycy się kłócą, Polacy 
generalnie narzekają, jak Lewy 
nie strzeli w jakimś meczu to 
już liczy mu się minuty bez 
gola, wszystko spowszechnia-
ło …do dobrego łatwo jest się 
przyzwyczaić.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Górnicy w komplecie
Działacze Górnika Trans.eu zakończyli kompletowanie 

składu zespołu, który w najbliższym sezonie ma walczyć o 
najwyższe cele w I lidze. W składzie biało-niebieskich zna-
lazło się dwóch nowych zawodników, a z ekipą trenera Łu-
kasza Grudniewskiego pożegnało się trzech graczy. 

Nowi koszykarze to Ma-
ciej Bojanowski oraz Jan 
Malesa. Pierwszy z wymie-
nionych ma za sobą między 
innymi występy w Mieście 
Szkła Krosno, a ostatnio 
reprezentował barwy Pol-
pharmy Starogard Gdań-
ski. Malesa zaś w minio-
nych rozgrywkach był 
czołowym strzelcem Dora-
la Zetkama Nysy Kłodzko. 
Jeśli chodzi o ubytki, to 
z Górnikiem Trans.eu po-
żegnali się: Grzegorz Kul-
ka (Legia Warszawa) oraz 
Damian Pieloch (Czarni 
Słupsk). Ponadto wielo-
letnią karierę zakończył 
Rafał Glapiński, o czym 
szczegółowo informowali-
śmy w ubiegłym tygodniu. 
Tym samym kadra biało-
-niebieskich przedstawia 

się następująco: Kamil 
Zywert, Krzysztof Jakób-
czyk, Maciej Koperski, Jan 
Malesa, Mateusz Stankie-
wicz, Łukasz Makarczuk, 
Damian Durski, Maciej 
Krzymiński, Karol Kamiń-
ski, Marcin Jeziorowski, 
Maciej Bojanowski, Bar-
tłomiej Ratajczak, Marcin 
Wróbel, Damian Cechniak, 
Mateusz Podejko. Trene-
rem pozostaje najlepszy 
szkoleniowiec I ligi ubie-
głego sezonu, a więc Łu-
kasz Grudniewski, którego 
wspierać będzie Maksym 
Papacz. Za odnowę bio-
logiczną odpowiedzialny 
będzie Paweł Ryczel, a 
przygotowanie motorycz-
ne – Patryk Pietraszko. 

Za naszą drużyną pierw-
szy tydzień przygotowań 

do nowego sezonu, a za-
razem pierwszy sparing. 
W Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów nasi pokonali dzie-
wiąty zespół czeskiej eks-
traklasy – Sokoli Kralovstvi 
85:73. Wygrana mogła być 
jeszcze wyraźniejsza, ale 
w składzie gospodarzy 
zabrakło Bojanowskiego. 
Kolejne spotkania kon-
trolne Górnicy rozegrają 
dzisiaj i jutro, kiedy to w 
zamkniętych dla kibiców 
potyczkach zmierzą się 
na wyjeździe z I-ligowym 
Śląskiem Wrocław. Pod ko-
niec przyszłego tygodnia 
Bartłomieja Ratajczaka i 
spółkę czeka wyjazd za 
południową granicę - w 
piątek mistrz I ligi zmie-
rzy się z BK Armex Děčín, 
a dzień później z BC Geo-
san Kolin. Obie ekipy to 
kolejni przedstawiciele 
czeskiej ekstraklasy. Na 
początku września Górni-
cy sprawdzą rywali z Żar 
oraz Jeleniej Góry, ale na 
razie nie wiadomo, gdzie 
dojdzie do wymienionych 
spotkań. Nasi chcieliby 

zagrać w Aqua-Zdroju, ale 
niewykluczone, że areną 
meczów będzie Hala Wał-
brzyskich Mistrzów, gdyż 
obiekt na Białym Kamieniu 
czeka wymiana oświet-
lenia. Początek nowego 
sezonu I ligi w ostatni 
weekend września. Dwa 
pierwsze spotkania biało-
-niebiescy rozegrają na 
wyjeździe, z Energą Ko-
twicą Kołobrzeg oraz Wee-
gree AZS-em Politechniką 
Opolską. Przed lokalną 
publicznością Górnicy za-
prezentują się dopiero 10 
października, kiedy to goś-
cić będą beniaminka – TS 
Wisłę Kraków. 

Spotkanie kontrolne:
Górnik Trans.eu – Sokoli 

Kralovstvi 85:73 
Górnik: Koperski 15, Ra-

tajczak 11, Durski 10, Ma-
lesa 9, Zywert 8, Cechniak 
8, Wróbel 8, Jakóbczyk 8, 
Kamiński 8, Jeziorowski, 
Stankiewicz. Trener: Łu-
kasz Grudniewski.

Bartłomiej Nowak

Dobiegają końca przygotowania futbolistów Miners Krause do najbliższego sezonu. Sezonu, który ze względu na koronawirusa 
odbędzie się w innej niż dotychczas formule. Pierwszy ligowy turniej w niedzielę 30 sierpnia na stadionie na Białym Kamieniu.

Wydarzeniem ostatnich 
dni było podpisanie umowy 
z Tomaszem Soską, a więc 
byłym graczem zespołów 
Outlaws Wrocław oraz De-
vils Wrocław. To kolejne 
cenne wzmocnienie Mi-
nersów, a o sporych moż-
liwościach Soski najlepiej 
świadczy fakt, iż z Outlaws 
udanie rywalizował w roz-
grywkach europejskich. 

- Tomek to świetny i bar-
dzo doświadczony zawod-
nik, ma na swym koncie aż 
8 sezonów. Doskonale wie, 
jak grać, aby zdobywać 
punkty i wygrywać. Jest 
wysoki, fizyczny, zwrotny, 
świetnie łapie i niesamo-
wicie walczy o piłkę w po-
wietrzu. Wraz z Patrykiem 
Matkowskim stanowić bę-
dzie o sile naszych akcji 
podaniowych. Nie mogę się 

już doczekać, kiedy zoba-
czę ten duet na stadionie 
przy ulicy Ratuszowej -, 
poinformował na oficjalnej 
stronie klubu trener Paweł 
Sołtysiak.

Jak wspomnieliśmy, te-
goroczny sezon odbędzie 
się w mocno zmienionej 
formule. Ze względu na 
pandemię koronawirusa 
połączono bowiem ligę 
LFA2, w której dotychczas 
występowali wałbrzysza-
nie, z LFA9. Nowa liga liczyć 
będzie 15 drużyn. Dodatko-
wo zamiast jednego spot-
kania czekają nas turnieje z 
udziałem trzech ekip, które 
rywalizować będą w 9-oso-
bowych składach, a same 
mecze rozgrywane będą 
systemem 4 x 8 minut. 

Początek nowego se-
zonu zaplanowano na 29 
sierpnia, a już dzień póź-
niej dojdzie do pierwszego 
turnieju na Ratuszowej. Go-
spodarzem zbliżających się 
zawodów będą oczywiście 
Minersi, którzy zmierzą się 

z Bielawa Owls oraz Watahą 
Zielona Góra. Przed naszą 
drużyną dwa trudne mecze, 
gdyż bielawianie to ekipa, 
która wraz z Wrocławiem 
tworzyła futbol amerykań-
ski w naszym kraju. Wataha 
zaś prezentuje siłowy, nie-
wygodny dla rywali sposób 
gry. Warto jednak przy-
pomnieć, iż tegorocznym, 
głównym celem podopiecz-
nych trenera Sołtysiaka 
jest awans na najwyższy 
szczebel rozgrywkowy w 
kraju, dlatego liczymy na 
zwycięskie otwarcie ligo-
wego sezonu. Początek 
wałbrzyskiego turnieju o 
godzinie 12, a my czekamy 
na dyspozycje Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie udziału 
kibiców. Czy będą mogli i 
w jakiej liczbie zasiąść na 
trybunach wałbrzyskiego 
obiektu. Więcej szczegółów 
na ten temat w kolejnym 
wydaniu „30 minut”. 

Bartłomiej Nowak

Cenne wzmocnienie Minersów
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Peeling enzymatyczny
Jeżeli szukasz rozwiąza-

nia, które w szybki i delikatny 
sposób złuszczy i odświeży 
twoją skórę, to peeling en-
zymatyczny jest właśnie dla 
Ciebie. Jest to kosmetyk, 
który idealnie sprawdzi się w 
przypadku wszystkich typów 
skóry, nawet tych najbardziej 
wrażliwych, jak i tych ze zmia-
nami trądzikowymi. Swoim 
pacjentom rekomenduję 
stosowanie peelingu enzy-
matycznego raz w tygodniu 
(oczywiście o ile nie stosują 
innych produktów złuszcza-
jących typu kwasy lub prepa-
raty z retinolem) w celu po-
prawy jakości i kolorytu skóry 
oraz zwiększenia penetracji 
składników aktywnych, ja-
kie zawarte są w innych kos-
metykach aplikowanych na 
skórę. Peeling enzymatyczny 
jest najłagodniejszy produk-
tem złuszczającym naskórek 
stosowanym do twarzy. Nie 
powoduje niebezpiecznych 
reakcji skórnych. Delikatnie 
oczyszcza skórę oraz posiada 
właściwości rozświetlające. 
Można stosować go przez 
cały rok, niezależnie od po-
gody.

Głównymi składnikami 
peelingów enzymatycznych, 
które mają właściwości złusz-
czające są enzymy. To one 
rozpuszczają martwy, zrogo-
waciały naskórek bez potrze-
by tarcia, jak bywa to w przy-
padku peelingów ziarnistych. 
Wśród najczęściej występują-
cych enzymów stosowanych 
w peelingach wyróżniamy: 
papainę (enzym z papai) oraz 
bromelainę, która pozyski-
wana jest z ananasów. Aby 
enzymy mogły zacząć dzia-
łać, produkt należy nałożyć 
na oczyszczoną skórę twarzy 
i odczekać od 5- 15 minut. Po 
tym czasie peeling zmywa-
my letnia wodą i nakładamy 
ulubiony krem. Procedurę tę 
z powodzeniem możemy po-
wtarzać raz w tygodniu. Skó-
ra po peelingu jest wyraźnie 
gładsza oraz rozjaśniona.

Zadbaj o stopy

Piękno
z natury 

REKLAMA R0386/20

Choć lato zbliża się ku 
końcowi, o stopy i tak war-
to zadbać, niezależnie od 
pory roku. Ta część ciała, 
podobnie jak dłonie czy 
twarz, wymaga również 
kompleksowego podejścia 
i dopieszczenia - o czym 
często, niestety, zapomina-
my. 

Jednym z ważniejszych ele-
mentów pielęgnacji jest ciepła i 
aromatyczna kąpiel z dodatkiem 
np.olejków. Wystarczy zaledwie 
kilkanaście minut w wodzie, by 
nasze stopy odzyskały miękkość i 
gładkość, odpoczęły. Taki zabieg 
nie tylko przyniesie ulgę czy ukoi 
ból, ale przede wszystkim pomo-
że się zrelaksować, odprężyć i 
pozbyć niechcianych dolegliwo-
ści typu: migrena, przeziębienie, 
zapalenie, bezsenność, stres. 

Przepisy na domowe kąpiele 
Dodając do kąpieli octu jab-

łkowego (pół szklanki) i olejku 
migdałowego (2 łyżki stołowe), 
usuniemy martwy naskórek oraz 
nagromadzone bakterie i grzyby 
odpowiedzialne za infekcje. Sól 
morska (4 łyżki), soda (6 łyżek) i 
lawenda (10 kropli) wesprą nas w 
walce ze zmęczeniem i uczuciem 

tzw. "ciężkich nóg". Z kolei star-
ty imbir (2 łyżki) w połączeniu z 
ciepłą wodą (6 szklanek) i wodą 
utlenioną (6 łyżek) złagodzi stan 
zapalny, napięcie, suchość oraz 
twardość skóry.

Home made peeling
Chcąc pozbyć się przykre-

go zapachu potu, zachęcamy 
do moczenia stóp w mocnej...
herbacie. Organizując domowe 
spa, zaopatrzmy się w czosnek 
i olejki: pichtowy bądź jodłowy, 
które uchronią stopy przed grzy-
bicą. Wśród produktów "must 
have" powinny znaleźć się: mak, 

cukier, gruboziarnista sól. Wyko-
rzystamy je jako naturalny pee-
ling w przypadku, gdy nie mo-
żemy pozwolić sobie na wizytę 
w gabinecie kosmetycznym. Ze 
składników tych zmieszanych z 
oliwą z oliwek, sokiem z cytryny, 
miodem czy cynamonem, po-
wstanie rewelacyjna, ścierająca 
papka. Po jej zaaplikowaniu, sto-
py odzyskają blask i gładkość. Na 
koniec dopieśćmy je serum lub 
kremem intensywnie nawilża-
jącym. Pielęgnacyjny rytuał naj-
lepiej jest wykonać wieczorem. 
Wówczas warto nałożyć na noc 
bawełniane skarpetki w celu lep-

szego odżywienia skóry i wchło-
nięcia się substancji. 

Działamy holistycznie
Nie wszyscy wiedzą, że woda 

ma także zbawienny wpływ na 
naczynia krwionośne. Oznacza 
to, że kąpiel stóp przyniesie po-
zytywny efekt nie tylko tej kon-
kretnej partii ciała, ale i całemu 
organizmowi, usunie z niego 
toksyny, odciąży chore miejsca, 
nie naruszając gospodarki i ba-
riery zdrowych punktów.

Zebrała: osa 
Źródło informacji: E. Kaśka, 

Stopy naszą wizytówką, [w:] W 
sanatorium, nr 3 (54) 2020

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Nowa linia kosmetyków 
Terra Spa ma być flagowym 
produktem uzdrowiska 
Świeradów Zdrój. Wykorzy-
stuje bowiem to, co na tych 
terenach jest najcenniejsze: 
borowinę i drzewa, a ściślej 
- korę świerku. 

Preparaty obejmujące: musy 
pod prysznic, peelingi, mydła, 
masła do ciała, kremy do rąk i 
stóp, bogate są w kwasy orga-
niczne, witaminy C i K, olejki (ge-
raniowy, lawendowy, z rumianku 
rzymskiego), olej ze słodkich mig-
dałów czy emolienty. Substancje 
te wykazują działanie oczyszcza-
jące, odprężające, nawilżające, 
wygładzające, ujędrniające, od-
żywcze, antybakteryjne. Świet-
nie też radzą sobie z rozstępami, 
łagodzą podrażnienia. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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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

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

REKLAMA R0387/20

KUPIĘ

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

WYNAJMĘ

(1) Do wynajęcia miejsca par-
kingowe w centrum Wałbrzy-
cha, Pl. Magistracki 10a, 150zł/
mc, 790 794 505

SPRZEDAM

Sprzedam samochód Mazda 
CX-7, 2.3T 260KM Benzyna + 
LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

PRACA

(2) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

Osoby z niepełnosprawnością. 
Wałbrzych. Pakowanie. 734 108 
163

USŁUGI

(2) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

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

(2) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

(2) Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW CY-
FROWYCH Rok gwarancji na 
usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

(1) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

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

(6) KOMPUTERY, LAPTOPY 
- SERWIS-NAPRAWA Cało-
dobowo tel. 726-005-726 tanio, 
szybko, profesjonalnie Wałbrzych 
ul. Słowackiego 5,www.speed24h.
info

(1) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(10) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii 
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16. 
Tel. 790 26 04 51

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 21.08.2020  punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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