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WałWałbrzbrzychych – Przystanek Alaska – Przystanek Alaska

Miniony tydzień chyba z ta-
kim hasłem najbardziej koja-
rzyć się będzie wałbrzyszanom. 
Nie dość, że zima znów zaata-
kowała, to scenariusz związany 
z odśnieżaniem dróg (a raczej 
jego brakiem) powtarza się jak 
zdarta płyta. Jeśli taki system 
"radzenia sobie" z zimową aurą 
zagości na stałe w mieście to 
na jego wjeździe trzeba będzie 
postawić znak obowiązkowego 
zakładania łańcuchów C-18.

Niespełna dwa tygodnie temu pi-
saliśmy na łamach Tygodnika 30 mi-
nut tekst „Zima 1 Wałbrzych 0”, licząc 
po cichu, że "powtórki z rozrywki" 
nie będzie. A jednak brak systema-
tycznego odśnieżania dróg w pierw-
szych dniach opadów śniegu przez 
pługopiaskarki spowodował istny 
paraliż. Znów. Mimo białej pokrywy 
śnieżnej na drogach w niedzielny po-
ranek ujrzenie pługa graniczyło z cu-
dem. Poniedziałek 8 lutego zamiecią 
śnieżną sprawił, że wszyscy użytkow-
nicy dróg przeżyli "drogowy horror". 
Chyba nie było w mieście osoby, któ-
ra na czas dotarła do pracy. Tiry i po-
jazdy na letnich oponach ślizgały się 
w śnieżnych zaspach, skutecznie blo-
kując drogi i tworząc kilkukilometro-
we korki. Szczególne problemy spra-
wiały kierowcom nawet niewielkie 
wzniesienia. Główne arterie miasta 
jak ulice Armii Krajowej i Wrocław-
ska były kompletnie nieprzejezdne. 
Sytuacja była tak dramatyczna, że 
policja zamknęła wjazd do Wałbrzy-
cha na wysokości Świebodzic, gdyż 

korek sięgał właśnie granic tej miej-
scowości. Aby dojechać do Wałbrzy-
cha trzeba było wybrać trasę przez 
mniejsze miejscowości. Warto po-
chwalić wałbrzyskich policjantów, 
którzy w czasie paraliżu skutecznie 
pomagali w newralgicznych punk-
tach, kierując ruchem, a także "od-
kopując” uwięzione pojazdy. Skutki 
śnieżnego paraliżu odczuła również 
komunikacja miejska. Nie tylko z po-
wodu opóźnień w kursach, ale także 
awarii autobusów. Tu szczególnie 
ucierpiały pojazdy przegubowe, któ-
re z powodu zbyt dużego odchylenia 
tylnej części pojazdu, zatrzymywały 
się. Wsparcia w odblokowaniu Śród-
mieścia udzielały również służby Sta-
rostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 
Internet znów wrzał, a mieszkańcom 
puszczały nerwy - jak wtedy, dwa ty-
godnie temu, kiedy miejskie portale 
informacyjne tworzyły wyzwania 
dla czytelników, których celem było 
„ustrzelenie” na zdjęciu pługopia-
skarki.

We wtorek 9 lutego zamieszczono 
komunikat na stronie Zarządu Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Miasta, w 
którym mogliśmy przeczytać: "Za-
rząd Dróg Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu realizuje dzia-
łania związane z utrzymaniem prze-
jezdności dróg w mieście. Priorytet 
mają ulice, po których poruszają się 
autobusy komunikacji miejskiej, do-
jazdy do szpitali, punktu szczepień w 
Starej Kopalni, szkół i przedszkoli. Na 
polecenie Prezydenta Miasta zmo-
bilizowano wszystkie dostępne siły i 
środki pozostające w dyspozycji Mia-

sta i podległych mu jednostek. Nasi-
lenie opadów jest tak duże, że nie-
możliwe jest usunięcie całości śniegu 
natychmiast. Natężenie ruchu samo-
chodów ciężarowych na górskich 
podjazdach powoduje korki (...). De-
cyzją Prezydenta na potrzeby „Akcji 
Zima” do walki ze śniegiem przesu-
nięty został cały sprzęt mechanicz-
ny pozostający w dyspozycji miasta, 
jednostek miejskich oraz spółek. Do 
dyspozycji sztabu kryzysowego od-
dane zostały ciągniki, pługi, koparki 
oraz sprzęt ciężki, który rozstawiony 
będzie w newralgicznych punktach 
miasta. Wszyscy pracownicy admini-
stracyjni otrzymali polecenie Prezy-
denta do bezpośredniego udziału w 
odśnieżaniu dostępu do biur i urzę-
dów”.

Od środy była zauważalna ewi-
dentna poprawa na wałbrzyskich 
drogach. Przejezdne były główne ar-
terie miasta, choć mieszkańcy nadal 
narzekają na część nieodśnieżonych 
uliczek osiedlowych. Mieszkańcy w 
wielu komentarzach są zgodni: mia-
sto spóźniło się z akcją o co najmniej 
24 godziny. 

W całym tym zimowym zamiesza-
niu pół żartem, pół serio można za-
stanowić się nad tym, czy faktycznie 
na wjazdach do Wałbrzycha nie po-
stawić znaków C-18 obowiązkowego 
zakładania łańcuchów, w szczegól-
ności dla tirów. Na pewno zaś należy 
rozważyć ustawowy nakaz zakłada-
nia opon zimowych.

Paweł Szpur
foto: PAS
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kalendarium

LUTY

12
PIĄTEK

Imieniny:
Apolonii, Poli, Jakuba

Międzynarodowy Dzień 
Listonoszy i Doręczycieli 
Przesyłek

LUTY

16
WTOREK

Imieniny:
Benedykta, Normy, Ludwika

Międzynarodowy Dzień
Dojeżdżania Rowerem
do Pracy Zimą

 Imieniny:
Jordana, Jordany

Światowy
Dzień Radia

Imieniny:
Zygfryda, Faustyna, Jowity

Dzień Singla 

LUTY

15
PONIEDZIAŁEK

LUTY

17
ŚRODA

LUTY

18
CZWARTEK

,,Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał.”
~ Winston Churchill

LUTY

13
SOBOTA

10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu. 
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
10:00-18:00  Randka z książką oraz zdjęciowe-love 
Biblioteka +Centrum Kultury w Czarnym Borze.
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni.
16:30 -21:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
19:00  Koncert symfoniczny:”FILHARMONICY SU-
DECCY Z MIŁOŚCIĄ O MIŁOŚCI” Filharmonia Sudecka. 

10:00-12:00  Spotkania rodzinne w ramach cyklu „Kre-
atywne niedziele” - Magia miłości WOK Piaskowa Góra.
11:00-15:00   Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
16:30-21:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
18:00-20:20  Walentynki ze Stefano Terrazzino Cham-
pion team Galeria Victoria. 
18:00  Spektakl ,,Kumulacja” Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu.
19:00-20:30  Nocne zwiedzanie - edycja Walentynko-
wa, Zamek Książ.
19:30  Spektakl ,,Żeglarz” Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu.
20:00  Nocne Zwiedzanie Starej Kopalni.

10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni.
12:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu. 
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.

8:00-16.00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni.

8:00-16.00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jawo-
rzyna Śląska (na otwartej przestrzeni).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni.
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.

8:00-16.00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzy-
na Śląska (na otwartej przestrzeni).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
10:00-18:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała 
– Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26). 
11.00-17.00  Zwiedzanie Starej Kopalni.
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.

Imieniny:
Łukasza, Zbigniewa, Aleksego

Dzień Kota

Imieniny:
Konstancji, Sylwana

Dzień baterii

REKLAMA R0058/21

Oggoszenie w cagości jest finansowane ze środków pozyskanych z 1%

Imieniny:
Metodego, Cyryla, Walentego

WALENTYNKI 

LUTY

14
NIEDZIELA

10.00-16.00  Muzeum Kolejnictwa na Śląsku, Jaworzy-
na Śląska (na otwartej przestrzeni).
10:00-15:00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu. 
10.00-18.00  Zwiedzanie Starej Kopalni.
11:00-15:00  Wystawa malarstwa Krzysztofa Musiała – 
Miejsca między nami (ul. Słowackiego 26).
12:30  AKADEMIA PANA KLEKSA Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu. 
16:30-20:00  Ogrody Światła – Zamek Książ.
18:00  Spektakl ,,Kumulacja” Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu. 
19:00-20:30  Nocne zwiedzanie - edycja Walentynko-
wa, Zamek Książ.
19:30  Spektakl ,,Żeglarz” Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu.

REKLAMA R0057/21

Jakie nowe fundusze mogą 
otrzymać pracodawcy w ra-
mach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego dla Dolnego 
Śląska?

Pracodawcy z Dolnego Śląska 
w tym roku otrzymają fundu-
sze na kursy, szkolenia i studia 
– słowem na rozwój swoich pra-
cowników. Właśnie podzielono 
blisko 16 milionów złotych w 
ramach Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego, które trafiły do 
każdego z dolnośląskich powia-
tów. Krajowy Fundusz Szkolenio-
wy to specjalny limit finansowy 
przeznaczony dla pracodawców 
na wsparcie kadr. To pracodawcy 
decydują na jakie kursy, szkole-
nia czy też studia podyplomowe 
wyślą swoich pracowników. Są 
to szkolenia szyte na miarę pod 
pracodawcę. 

Kto może wystąpić o wspo-
mniane przez Pana środki ?

O dofinansowanie rozwo-
ju pracowników mogą wystą-
pić pracodawcy, którzy chcą 
inwestować w podnoszenie 
kompetencji własnych i swoich 
pracowników. Nabór prowadzą 
powiatowe urzędy pracy, które 
są w trakcie ogłaszania nabo-
rów wniosków. Dlatego już dziś 
zachęcamy pracodawców do 
kontaktu z Powiatowym Urzę-
dem Pracy, właściwym dla pro-
wadzonej działalności. To dobra 
okazja do podnoszenia kwalifi-
kacji własnego zespołu, ale też w 
dłuższej perspektywie działanie 
antykryzysowe. Tym bardziej cie-
szy nas, że w 2021 r. dla dolnoślą-
skich pracodawców przeznaczo-
nych zostało blisko 16 milionów 
zł. 

Kto przede wszystkim może 
liczyć na wsparcie w ramach 

Krajowego Funduszu Szkole-
niowego w tym roku?

W roku 2021 na wsparcie 
mogą liczyć przede wszystkim 
osoby zatrudnione w firmach, 
które na skutek obostrzeń zwią-
zanych z COVID-19, musiały 
ograniczyć swoją działalność 
oraz pracodawcy, którzy zatrud-
niają pracowników medycznych, 
socjalnych, psychologów, tera-
peutów, pracowników domów 
pomocy społecznej, zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, prywat-
nych domów opieki oraz innych 
placówek, które bezpośrednio 
pracują z osobami chorymi na 
COVID-19 lub zagrożonymi cięż-
kim przebiegiem tej choroby. Nie 
zabraknie możliwości skorzysta-
nia ze wsparcia w ramach najbar-
dziej popularnego dotychczas 
priorytetu dotyczącego wspar-
cia kształcenia ustawicznego w 
zidentyfikowanych zawodach 
deficytowych. Osoby po 45 roku 
życia również niezależnie od 
branży, w której pracują mogą 
sięgnąć po dofinansowanie. Wię-
cej informacji pracodawcy mogą 
uzyskać w powiatowych urzę-
dach pracy.

Dla kogo przeznaczony jest 
Krajowy Fundusz Szkolenio-
wy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
jest przeznaczony na dofinanso-
wanie kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców 
– kursów, szkoleń, studiów po-
dyplomowych itp. Według zało-
żeń KFS ma pomóc zapobiegać 
utracie pracy w związku ze zmia-
ną oczekiwań pracodawców co 
do kompetencji pracowników. 
O środki do powiatowych urzę-
dów pracy może wystąpić każdy 
pracodawca i otrzymać dofinan-
sowanie 80 proc. kosztów szko-
lenia, albo nawet 100 proc., jeśli 
jest mikroprzedsiębiorcą.

Zachęcam Państwa do odwie-
dzenia strony www.dwup.pl/Kra-
jowy-Fundusz-Szkoleniowy oraz 
komunikowania się z powiato-
wymi urzędami pracy celem uzy-
skania szczegółowych informacji 
i skorzystania z tych środków

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur



Wydarzenia 3
www.30minut.pl  

od 19 lat 
razem z Wami

Piątek, 12 lutego 2021

Głos w sprawie dróg

Jako mieszkańcy chcemy mieć wpływ na świat, 
który nas otacza. Jednym z istotnych aspektów jest 
wygodne, szybkie i bezpieczne przemieszczanie się. 
Kto lepiej jak nie my zna potrzeby w tym zakresie? 

Plany rozwoju dróg 
Wykluczenie komunikacyjne to problem, który na-

dal dotyka niektóre rejony Dolnego Śląska. Mowa tu o 
niewystarczającej liczbie dróg, połączeń, a także dostęp-
ności transportu publicznego. Skutkiem tej sytuacji jest 
wolniejszy rozwój społeczno-gospodarczy wpływający 
na sytuację całego regionu. Dobra wiadomość jest taka, 
że w planach i realizacji pojawiają się nowe drogi i co-
raz łatwiej jest nam się przemieszczać. Jako mieszkańcy 
chcemy mieć natomiast wpływ na to, jak i gdzie będą 
one rozmieszczone, gdyż od tego będzie zależeć nasz 
komfort na co dzień. 

Inicjatywa samorządowców
Pod koniec stycznia przedstawiciele samorządu - 

prezydenci 8 największych miast Dolnego Śląska oraz 

Marszałek Województwa Cezary Przybylski, podpisali 
wspólną petycję, dotyczącą planów i przyszłości najważ-
niejszych połączeń drogowych w regionie. Dokument 
został wysłany do Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad, który jest przedstawicielem admini-
stracji rządowej. W ten sposób samorządowcy chcieli 
sprecyzować swoje oczekiwania i wypowiedzieć się w 
temacie przyszłych połączeń drogowych, jako Ci, którzy 
są na miejscu i najbliżej mieszkańców.

Co zawiera propozycja samorządowców?
Przede wszystkim rekomendacja do przebiegu no-

wej arterii autostrady A4. Z paru dostępnych wariantów, 
przedstawiciele mieszkańców wybrali ten najkorzyst-
niejszy z perspektywy rozwoju regionu. Ma on wytyczyć 
nowy przebieg autostrady w okolicach Wrocławia, mię-
dzy węzłami Wichrów i Stary Śleszów. Dzięki temu stary 
fragment będzie służył bardziej jako dojazd do miasta, 
a nową A4 przepuszczony zostanie ruch międzynarodo-
wy. Zwiększy to bezpieczeństwo i przepustowość trasy.

Dodatkowo istotna jest z punktu widzenia samorzą-
dowców budowa łącznika pomiędzy Aglomeracją Wał-
brzyską, a drogą ekspresową S3 oraz łącznika między 
drogą DW382 z węzłem Świdnica na S5. W ten sposób 
świetnie skomunikuje Wałbrzych i okolice z resztą wo-
jewództwa, a także w stronę kierunków krajowych i eu-
ropejskich. 

Proponowany układ transportowy ma ważne znacze-
nia dla budowy sieci powiązań transportowych oraz roz-
woju gospodarczego i społecznego w naszym regionie. 

sekund Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

    Zacznę od słów prof. 
Zbigniew Karaczuna z SGGW, 
który tak komentuje zimę jaka 
nastała w lutym: – Pamiętaj-
my. To, że mamy fajną, śnież-
ną zimę, nie jest znakiem, że 
globalne ocieplenie odpuści-
ło. Naukowcy powtarzają, że 
takie zimy mogą się zdarzać 
niezależnie od postępujących 
zmian klimatycznych i wzrostu 
średniej, globalnej temperatu-
ry. Negatywne skutki zmiany 
klimatu narastają i będą się 
cały czas kumulowały. W Pol-
sce ten problem w najbardziej 
wyraźny sposób objawia się 
problemami właśnie z wodą – 
kwituje ekspert Koalicji Klima-
tycznej.

    Oczywistym jest, że nagłe 
i intensywne opady śniegu nie 
są podważeniem klęski klima-
tycznej. Fakt, że gminy słabo 
sobie radzą z tą sytuacją wiąże 
się z pieniędzmi. Przyzwycza-
jeni do lekkich zim raczej nie 
planujemy dużych kosztów na 
odśnieżanie itd. W naszych do-
mowych budżetach też wydat-
ki na ogrzewanie wzrosną w 
porównaniu do ubiegłych lat.

    Tymczasem topnienie lo-
dowców sukcesywnie postę-
puje. W Himalajach oderwana 
część lodowca zniszczyła elek-
trownię wodną Rishiganga. 
Kiedy tama na rzece została 
zniszczona, ściana wody, skał i 
pyłu ruszyła w dół doliny w sta-
nie Uttarakhand. Ewakuowano 
mieszkańców zagrożonych 
wiosek. Zginęło co najmniej 9 
osób, kilkaset jest zaginionych.

    I na koniec bardzo ważna 
wiadomość. Po raz pierwszy w 
historii sąd w Paryżu uznał, że 
państwo winne jest „karalnych 
niedociągnięć, nie dotrzy-
mując zobowiązań w sprawie 
redukcji emisji gazów cieplar-
nianych”. To milowy krok we 
wskazywaniu odpowiedzial-
ności za nasze zdrowie, życie i 
środowisko. Niby wiadomo, że 
rządzący krajem są odpowie-
dzialni za ten kraj i jego miesz-
kańców, ale… z tym poczuwa-
niem się do odpowiedzialności 
jest bardzo kiepsko, niezależ-
nie od miejsca na Ziemi. Takie 
stanowisko sądu, było nie było 
ważnego państwa z Unii Eu-
ropejskiej, jest światełkiem w 
tunelu, na które długo trzeba 
było czekać.

    Korzystajcie z zimy, bo 
druga taka może szybko nie 
nastąpić!

REKLAMA R0059/21

Świebodzice
Chcą odwołać burmistrza
Opozycyjni radni, posiadający 
większość w Radzie Miejskiej, 
chcą odwołania burmistrza 
Pawła Ozgi. Decyzja w spra-
wie rozpisania referendum o 
jego odwołanie może zostać 
podjęta jeszcze w tym mie-
siącu. Warto przypomnieć, 
że w październiku 2019 roku 
zerwane zostało koalicyjne 
porozumienie w Radzie Miej-
skiej w Świebodzicach zawar-
te między Forum Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych a Sto-
warzyszeniem Obywatelskie 
Świebodzice. Doszło do tego 
w następstwie decyzji bur-
mistrza Pawła Ozgi, który od-
wołał ze stanowiska swojego 
dotychczasowego zastępcę 
Mariusza Szafrańca.

Wałbrzych
Zmarł Zbigniew Dąbrowski
Zbigniew Dąbrowski był wie-
loletnim dyrektorem Stada 
Ogierów Książ. Pełnił tę funk-
cję od 1970 roku do 1992 roku, 
wówczas przeszedł na emery-
turę. Miał olbrzymi wkład w 
rozwój Stada Ogierów Książ. 
W czasie jego kadencji młodzi 
jeźdźcy osiągali sukcesy na 
arenach sportowych, a w Sta-
dzie odbywały się liczne im-
prezy sportowo-rekreacyjne. 
Warto dodać, że Dąbrowski 
był również trenerem sekcji 
jeździeckiej i wychowawcą 
wielu znakomitych zawodni-
ków. W 2012 roku przyznano 
mu tytuł Zasłużonych dla Mia-
sta Wałbrzycha.W wieku 95 lat 
odszedł na zawsze Zbigniew 
Dąbrowski.

Wałbrzych
Rocznica Sybiraków
10 luty 1940 roku to tragicz-
na data pierwszej masowej 
wywózki dla kilkuset tysięcy 
naszych rodaków zamiesz-
kujących Kresy Wschodnie. 
Obecni Sybiracy byli wtedy 
małymi dziećmi, a dziś są po-
nad 80-letnimi naszymi bab-
ciami i dziadkami. Możemy 
Sybirakom sprawić wielką 
radość, poświęcając na lekcji 
historii choć kilka minut na 
opowiedzenie młodemu po-
koleniu czego doświadczyli 
na zesłaniu. Zachęcamy rów-
nież do śledzenia strony ze 
wzruszającymi wspomnienia-
mi i pięknymi wierszami, którą 
prowadzi wałbrzyszanin, Pan 
Wacław Kwiecińśki pod adre-
sem https://www.facebook.
com/sybiracy.pamietamy.
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Walentynki czas zacząć!
Są takie osoby, które z pewnością nie mogą doczekać się „Walentynek”. Są również takie, 

które nadal czekają na swoją drugą połowę. Może to właśnie w te „Walentynki” znajdą mi-
łość bądź komuś ją wyznają. Nie ma lepszego uczucia w życiu niż miłość, którą każdy z nas 
okazuje na swój sposób.

Akcja "Prędkość" podsumowana
Niedostosowanie pręd-

kości do warunków pa-
nujących na drodze oraz 
nadmierna prędkość są czę-
stymi przyczynami zdarzeń 
drogowych. W okresie zi-
mowym świdniccy policjan-
ci cyklicznie przeprowa-
dzają wzmożone działania, 
mające na celu wyelimino-
wanie z ruchu kierujących, 
którzy rażąco łamią przepi-
sy w tym zakresie. Dlatego 
też w piątek 5 lutego na te-
renie świdnickiego powiatu 
przeprowadzone zostały 
działania pod kryptonimem 
„Prędkość”.

W trakcie działań funkcjona-
riusze dokonali 76 kontroli dro-
gowych i ujawnili 50 wykroczeń, 
które dotyczyły przekroczenia 
dozwolonej prędkości przez 
kierujących. Warto nadmienić, 

że funkcjonariusze objęli swo-
im działaniem powiat świdnicki. 
Ponadto należy zauważyć, że 
realizowali zadania na punktach 
kontrolnych, uwzględniając 
przy tym w szczególności rejony 
przejść dla pieszych. Warto rów-
nież nadmienić, że w tym dniu 
troje amatorów zbyt szybkiej 
jazdy straciło swoje prawo jazdy 
na 3 miesiące za brak respekto-
wania obowiązujących limitów 
prędkości w obszarze zabudo-
wanym. W poprzedni piątek po-
licjanci świdnickiej drogówki od-
notowali trzy kolizje drogowe. W 
ciągu całego minionego week-
endu, pomimo niesprzyjających 
warunków pogodowych związa-
nych z obfitymi opadami śniegu, 
obyło się jednak bez wypadków.

Red.
Źródło:

http://www.swidnica.policja.gov.pl
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Skąd taka tradycja?
Najbliższym starożytnym odpo-

wiednikiem "Walentynek" mogły 
być Luperkalia, święto rzymskie, 
które trwało od 13 do 15 lutego. 
Jego celem było oczyszczenie mia-
sta ze złych duchów oraz zapew-
nienie zdrowia i płodności. Z kolei 
w Iranie święto miłości nazywa się 
Sepandarmazgan, a obchodzi się je 
29 dnia miesiąca Bahman w trady-
cyjnym kalendarzu irańskim, czyli 
17 lutego. Jest to obecnie zarów-
no dzień miłości, jak i dzień kobiet. 
Okazuje się również, że w kulturze 
żydowskiej świętem miłości jest Tu 
B'Aw, które przypada 15 dnia he-
brajskiego miesiąca 'Aw. Według 

Talmudu, było to ważne wydarzenie 
już za czasów pierwszej świątyni w 
Jerozolimie. W czasie jego trwania 
niezamężne dziewczyny ubierały 
się w proste białe szaty i tańczyły 
w winnicach otaczających Jerozoli-
mę. Ale ciekawy jest fakt, że żadne 
z powyższych świąt nie stało się 
źródłem dla współczesnych "Walen-
tynek". Skąd więc to święto? Dzień 
św. Walentego naturalnie musi za-
wdzięczać swoją nazwę któremuś 
z chrześcijańskich świętych o tym 
imieniu. Co najmniej 5 dni w roku 
jest poświęconych różnym Walen-
tym. Na sam 14 lutego przypada 
święto aż trzech świętych katoli-
ckich męczenników o tym imieniu. 

Pierwszy to św. Walenty z Rzymu, 
ksiądz, który umarł męczeńską 
śmiercią około 269 roku, drugi to św. 
Walenty z Terni, zabity po 197 roku 
w wyniku prześladowań za cesarza 
Aureliana, a trzeci to bliżej nieznany 
św. Walenty, który zginął męczeńską 
śmiercią w północnej Afryce. Co cie-
kawe, w najwcześniejszych, wczes-
nośredniowiecznych żywotach tych 
świętych nie ma żadnych elemen-
tów romantycznych.

Zwyczaje i symbolika "Walen-
tynek"

"Walentynki" bardzo hucznie 
obchodzi się we włoskim mieście 
Terni, gdzie znajduje się bazylika św. 
Walentego. W okolicach 14 lutego 

przybywają tam pary narzeczonych 
z całego świata i przyrzekają sobie 
miłość. Popularne stało się także ob-
chodzenie tam jubileuszowych rocz-
nic sakramentu małżeństwa. Tego 
dnia w bazylice w Terni jest także 
wręczana nagroda „Rok Miłości”.

Najbardziej popularnym sposo-
bem wyznawania uczuć w "Walen-
tynki" jest wysyłanie sobie listów i 
kartek miłosnych. Ponadto, zakocha-
ni zwykle umawiają się na roman-
tyczne kolacje, spacer i obdarowują 
się drobnymi prezentami. 

Jak to okazywać?
Miłość powinniśmy okazywać 

sobie codziennie, ale "Walentynki" 
to także doskonała okazja na cele-
browanie uczuć i spędzenie tego 
czasu w wyjątkowy sposób. A pro-
pozycji może być kilka: romantycz-
na kolacja, weekend we dwoje w 
spa. Restauracje i hotele zazwyczaj 
prześcigają się w ofertach z oka-
zji 14-go lutego. Dla zakochanych 
szefowie kuchni tworzą specjalne 
menu, florystki i kwiaciarki przygo-

towują oryginalne bukiety, markety 
i lokalne sklepy kuszą czekoladkami 
w promocji. W tym roku ze względu 
na pandemię wiele z tych atrakcji 
nie uda się zrealizować we właści-
wym terminie, ale nic  straconego! 
W końcu "Walentynki" mogą trwać 
cały rok! Trafionym podarunkiem dla 
wybranki serca będą również: bieli-
zna, perfumy, biżuteria, książka, pły-
ta ulubionego wykonawcy, voucher 
na zabieg kosmetyczny czy bon pre-
zentowy na zakupy. Najważniejsze 
jednak, by komercja nie przyćmiła 
tego, co istotne: intymności, spoko-
ju, rozmowy, wspólnie wypitej her-
baty. I pamiętajcie! "Walentynki" to 
coś więcej niż tylko instagramowa 
fotka bądź relacja na Facebook'u.

Zebrali i opracowali:
osa i PAS

Źródło i cytaty :
www.polskieradio.pl Tytus Miko-

łajczak, "Skąd Walentynki,
happenings.pl/blog/ Jak obcho-

dzimy walentynki  
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nie biorę udziału w życiu 
publicznym kreowanym dla 
mas przez mass media. Kie-
dy nawet najmniejszy strzę-
pek jakiejś informacji dociera 
do labiryntów moich uszu, 
choruję. Tętno wzrasta, po-
wierzchnia skóry zamienia się 
w tę gęsią, oddech gdzieś się 
gubi. Jak wtedy, kiedy spoty-
ka cię coś naprawdę obrzyd-
liwego i potrzebujesz kilku 
minut, żeby dojść do siebie. 
Potrafię wyobrazić sobie wie-
le, ale to, co się od kilkunastu 
miesięcy dzieje, wykracza 
poza moje ramy poznawcze. 
Rzeczywistość wychodzi z 
obrazu zostawiając po sobie 
cuchnące ekskrementy, roz-
lewające się po całym dywa-
nie. Przypominam sobie te 
wszystkie uśmiechy, ściska-
jące się z radości dłonie, ju-
daszowe pocałunki. Co dziś 

myślą ci ludzie? Nie potrafię 
uwierzyć, że się nie wstydzą. 
Że te spłodzone przez nich 
fekalia im nie śmierdzą. Jak to 
wszystko jest możliwe, pytam 
siebie co chwilę, ale nie znaj-
duję odpowiedzi. W takie dni, 
których ostatnio gąszcz, lubię 
pogapić się na podłogę uko-
chanego przeze mnie budyn-
ku wałbrzyskiego Śródziemia, 
który wielbię, a jeśli kiedy-
kolwiek przestanę, znaczyć 
będzie, żem umarła. Mam 
tam takie swoje magiczne 
miejsce, z którego czerpię - a 
to spokój, a to inspiracje, naj-
częściej jednak wiarę w panta 
rhei. Miejsce jest szczególne, 
bo jakiś nieistniejący już ktoś  
chcąc ukryć szczelinę powsta-
łą w tafli marmurowej po-
sadzki, wypełnił ją kawałkiem 
nagrobka o równie chłodnym 
kararyjskim sercu. Zachowały 
się na nim piękne gotyckie li-
tery czyjegoś imienia lub na-
zwiska. A może to fragment 
epitafium? Kiedy tak stoję i 
patrzę na tę przepięknej uro-
dy układankę, to myśli mi ła-
godnieją, bo nabieram znowu 
pewności, że wszystko się kie-
dyś kończy.    I że oni też się 
skończą. A ta wieczność, którą 
nas straszą, to tylko żart.

REKLAMA R0062/21
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Studio Espresso gościło w internecie jako wideorozmowa 

z dyrektorem Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych rozmawiał Paweł Szpur

z Piotrem Micek

Oglądnij pełny wywiad

Zanim zaczniemy rozmawiać o 
tym, co dzieje się w BWA, chciał-
bym przez chwilę skupić się na 
Pana życiorysie. Ukończył Pan 
Akademię Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu ze specjalizacją cerami-
ka i szkło. Skąd taki wybór?

Dokładnie ukończyłem specja-
lizację ceramika użytkowa, na wy-
dziale Ceramika i Szkło. To był świa-
domy wybór. Mimo, że uczyłem się 
w ogólnokształcącym liceum w Ka-
miennej Górze, to gdzieś ta ceramika 
za pośrednictwem siostry, a także 
przyjaciół - okolicznych garncarzy z 
Kamiennej Góry, przy mnie była. Już 
na początku liceum miałem do czy-
nienia z gliną. Wtedy też powstały 
moje pierwsze formy. Pamiętam jak 
dziś, że w Akademii Sztuk Pięknych, 
gdzie pierwszym etapem egzaminu 
jest złożenie teczki z pracami (prze-
ważnie są to rysunki i malarstwo), to 
moja teczka składała się głównie z 
obiektów rzeźbiarskich, już wypalo-
nych i zdobionych. Tak to wyglądało.

Czy Wałbrzych jako miasto z 
tradycją ceramiczną stał się dla 
Pana miejscem, w którym chciał 
Pan kontynuować swoje życie za-
wodowe?

Wałbrzych ma te tradycje, dobrze 
kojarzymy czarne i białe złoto - czyli 
węgiel i porcelana. Wraz z pojawie-
niem się w Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia działu Centrum Ce-
ramiki Unikatowej w 2016 roku od-
ważyłem się złożyć dokumenty na 

stanowisko, najpierw specjalisty do 
spraw ceramiki, a dopiero za dru-
gim naborem na kierownika. Akurat 
miałem skomplikowaną  sytuację, 
ponieważ prowadziłem pracownię 
wraz z przyjaciółmi we Wrocławiu 
gdzie realizowaliśmy bardzo dużo 
projektów dla wrocławskiego de-
welopera. Był to moment zwrotny, 
w którym musiałem odpowiedzieć 
sobie na pytanie: "co dalej chcę ro-
bić? ". Potrzebowałem poważnej 
zmiany. Dobrze wiedziałem, że tą 
drogę, którą obrałem na początku, 
czyli ceramikę, projektowanie, chcę 
nadal kontynuować. Ale troszeczkę 
na inną modłę i stąd moja decyzja, 
żeby złożyć dokumenty na stanowi-
sko kierownika CCU. I udało się.

Udało się dużo więcej i jeszcze 
bardziej, bo został Pan dyrekto-
rem Biura Wystaw Artystycznych.

Tak, to był początek drogi bardzo 
intensywnej, rozpoczętej w 2016 
roku właśnie w CCU i w sumie po 
trzech latach, w wyniku wygranego 
konkursu, zostałem dyrektorem Wał-
brzyskiej Galerii Sztuki BWA. Gdzieś 
tam zacząłem odkrywać drugą moją, 
mówiąc z czystym sumieniem, pasję 
- czyli realizację wystaw. Po studiach 
miałem z tym styczność, współ-
pracując z wrocławskimi artystami, 
między innymi z Barbarą Idzikowską, 
uczestnicząc  w różnych realizacjach 
wystaw. To była zawsze mega frajdą, 
kiedy daje się "wszystkie ręce na po-
kład", w pocie czoła i na koniec ten 

efekt - uroczyste otwarcie wystawy. 
Mimo, że nie były to moje autorskie 
projekty, to myślę, że mnie mocno 
ukształtowały. Idąc do Centrum Ce-
ramiki Unikatowej, nie byłem chyba 
do końca świadom, jakie możliwości 
stworzy mi Stara Kopalnia. Na po-
czątku skupiłem się tylko i wyłącz-
nie na tej części pierwszej, nadal 
najważniejszej - czyli pracowni, w 
której odbywają się warsztaty dla 
osób chcących zgłębiać tajniki po-
wstawania obiektów ceramicznych, 
ze wszystkich grup wiekowych. Nag-
le, okazało się, że w Starej Kopalni 
jest przepiękna przestrzeń, która 
naprawdę jest doceniana i jak Pol-
ska długa i szeroka – mówi się o tej 
przestrzeni. Zaczęła się przygoda z 
realizacją  wystaw, co mnie totalnie 
wciągnęło i pochłonęło. I mimo tego, 
że bywam czasem w trakcie pracy 
nie do zniesienia i nerwowy..., tak 
myślę potwierdzą współpracownicy, 
z którymi mogę na co dzień realizo-
wać takie wystawy, że efekt końcowy 
jest nagrodą – wynik ciężkiej pracy.

Widać, że wystawy ewoluują i 
możemy obserwować pracę zna-
nych artystów. Ale zanim jeszcze 
zaczniemy rozmawiać o ekspozy-
cjach, to chciałbym zapytać czy 
ciężko jest łączyć i pracować na 
dwóch stanowiskach - w BWA i 
CCU?

Moim pomysłem i - w tym mo-
mencie zadaniem - jest scalać te 
dwie instytucje, łączyć, współpraco-

wać i realizować wspólne projekty. 
Takie też już były i będą. Jeśli chodzi 
o tą część warsztatową, to miałem 
na początku czas,  tak jak koledzy 
w CCU, prowadziłem warsztaty. Te-
raz niestety czasu na to brakuje, 
ale zakres tworzenia wystaw jest 
bardzo podobny. Może to brzmieć 
śmiesznie, ale często są dni, w któ-
rych trzeba "naskakać się" po insty-
tucjach. To nie zmienia faktu, że ja to 
bardzo lubię. Wiele osób pyta mnie 
jak łączę, udaje mi się to skoordyno-
wać z dojazdami z Wrocławia, gdzie 
mieszkam. Nie wiem jak do tej pory 
się udaje. Dopóty, dopóki ta praca 
będzie sprawiać mi przyjemność, to 

będę wywiązywać się na 1000 pro-
cent.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o wystawie, która 
pojawi się w przestrzeni miejskiej na 
przystankach, a także o tym jak zmie-
nia się galeria dla zwiedzających.

REKLAMA R0064/21
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Budżet na 2021 rok przyjęty
 30 listopada 2020 roku Rada Miasta Jedliny-Zdroju jednomyślnie przyjęła budżet na 2021 rok. Warto 
zaznaczyć, że w tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 25.785.926 złotych,  a  
wydatki  w wysokości 27.174.898 złotych. Z kolei wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane w 
budżecie na 2021 rok wynoszą 4.520.000 złotych.

Najważniejszy jest 
fakt, że zadania in-
westycyjne prze-
widuje się reali-

zować przy współudziale 
środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej, środków 
z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej oraz przy 

współudziale środków z 
budżetu województwa, 
Funduszu Dróg Samorzą-
dowych czy  Funduszu 
Pracy i  Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Natomiast realizacja za-
planowanych inwestycji  z 
funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej w głów-

nej mierze będzie zależała 
od terminów i wysokości 
przydzielonych  środków  
unijnych w perspektywie 
2021-2027. Z kolei w za-
kresie gospodarki miesz-
kaniowej planuje się kon-
tynuację modernizacji 
lokali gminnych, rewitali-
zację niezagospodarowa-

nych i zaniedbanych po-
dwórek, oraz kontynuację 
programu mającego na 
celu ograniczenie niskiej 
emisji. Będzie to realizo-
wane poprzez dofinanso-
wanie wymiany ogrzewa-
nia w budynkach i lokalach 
gminnych.

Najważniejsze zamierze-
nia i plany inwestycyjne 
na 2021 rok w zakresie 
dróg gminnych:

•  Przebudowa dróg gmin-
nych nr 116382 D Rey-
monta i Reja 

• Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Mostowej  

• Przebudowa drogi gmin-
nej ul. Jodłowej 

• Modernizacja drogi 
gminnej - dojście do 
Pałacu Jedlinka od ul. 
Jodłowej,

Biblioteka ma nową siedzibęBiblioteka ma nową siedzibę

 W Pawilonie Zdrojowym przy Placu Zdrojo-
wym 4a powstała nowoczesna biblioteka. Obiekt 
został wyposażony w nowe meble, sprzęt i urządze-
nia multimedialne. Nowa biblioteka spełnia wszel-
kie wymagania dla tego typu obiektów użyteczno-
ści publicznej. 

 Warto podkreślić, że czytelnicy w no-
wych, przestronnych wnętrzach biblio-
teki i czytelni będą mogli korzystać ze 

specjalnie przygotowanej oferty, w tym z bardzo wielu 
nowości wydawniczych. Wszystko za sprawą zainwe-
stowanych środków własnych jak i pozyskanych fundu-
szy z Biblioteki Narodowej. Każdy czytelnik wie, że nie 
ma nic lepszego niż zapach książek i świeżej kawy… 

Informujemy
Biblioteka czynna jest w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 9:30-17:30 oraz w piątki od 8:00 do 16:00.

W czwartki biblioteka jest nieczynna.
Telefon – 74 851 09 75
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W      zlokal izowa-
nym w XIX-
-wiecznym bu-
dynku Ośrodka 

Pomocy Społecznej w ra-
mach inwestycji wymie-
niono stropy, odnowiono 
elewację, wybudowano 
nową klatkę schodową z 
podjazdem dla osób nie-
pełnosprawnych oraz win-
dę. Warto podkreślić, że 
powstały między innymi 
pomieszczenia biurowo-
-gabinetowe, doradczo-te-
rapeutyczne, pomieszcze-
nia do zajęć grupowych, 
sale wykładowo-szkole-
niowe, kuchnia, jadalnia, 
pomieszczenia do zajęć 
sportowo-rekreacyjnych, 
rehabil itacy jno-rucho-
wych, sala wypoczynkowa, 
pomieszczenia magazyno-
we oraz ogólnodostępna 
łaźnia. Uporządkowany 
został także teren wokół 
budynku, jak również nasa-
dzono krzewy i kwiaty, wy-
konano dodatkowe miejsca 
postojowe.

Przeprowadzenie tak 
ważnej inwestycji możliwe 
było dzięki dofinansowa-
niu ze Środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach 
Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Instytucja 
Pośrednicząca Aglomera-
cji Wałbrzyskiej przyznała 
gminie na realizację tego 
projektu ponad 2 miliony 
złotych. Natomiast całość 
inwestycji zamknęła się 

kwotą ponad 3,6 miliona 
złotych. 
    Obiekt realizowała firma 
Damian Wąchała DAM-BUD 
Usługi Ogółnobudowlane 
z Ludwikowic Kłodzkich. 
Projekt przebudowy przy-
gotowało Biuro Projekto-
wo- Usługowe inż. Zbignie-
wa Uszki z Czarnego Boru, 
a nad realizacją inwestycji 
czuwał Inspektor Nadzoru 
Pan Marek Wyrzykowski z 
Biura Obsługi Budownic-
twa „BOB” Warto dodać, że 
Centrum Usług Socjalnych 
to rozszerzenie działalno-
ści Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej o Klub Seniora oraz 
Klub Integracji Społecznej.
     Klub seniora będzie 
miejscem sprzyjającym 
spotkaniom oraz zajęciom 

pozwalającym rozwijać 
zainteresowania i pasje. 
Planuje się, między innymi 
zajęcia literackie, plastycz-
ne, wikliniarskie, muzycz-
ne, zajęcia ruchowe takie 
jak joga, fizjoterapia oraz 
gimnastyka. We współpra-
cy z Policją i Strażą Pożarną 
przeprowadzane będą po-

gadanki na temat bezpie-
czeństwa w domu i środo-
wisku lokalnym.
     Natomiast Klub Inte-
gracji Społecznej będzie 
realizował kompleksowe 
działania zmierzające do 
zapewnienia osobom za-
grożonym wykluczeniem 
społecznym pomoc w uzy-
skaniu bezpieczeństwa 
socjalnego, aktywizację 
zawodową i pomoc w  oso-
bistym rozwoju. Będzie to 
między innymi wzajemne 
wspieranie się w pokony-
waniu barier i trudności 
życia codziennego, np. pro-
blemy z pracą, z nadużywa-
niem alkoholu, z negatyw-
nymi emocjami, itp. 
     Mamy nadzieję, że miej-
sce to będzie miejscem 

rozmów i spotkań, miej-
scem przyjaznym seniorom 
w każdej sferze życia czy 
to sportowej, literackiej, 
czy też artystycznej. Liczy-
my, że w naszym mieście 
wyłonią się liderzy, którzy 
zaproponują nowe formy 
aktywności i spędzania 
wolnego czasu.

Punkt Diagnostyczny 
Comarch składa się 
z urządzeń i opro-
gramowania, umoż-

liwiających proste i szybkie 

pomiary podstawowych 
parametrów życiowych 
pacjenta. Działanie oparte 
jest o aplikację dostępną na 
tablecie lub ekranie, prze-

prowadzającą diagnozowa-
ną osobę przez wszystkie 
etapy. W ramach Punktów 
Diagnostycznych Comarch 
możliwe jest wykonanie 

badań samodzielnie - w 
trybie podstawowym lub 
przy asyście opiekuna czy 
pielęgniarki - w trybie roz-
szerzonym. Dane przesyła-
ne są do Centrum Zdalnej 
Opieki Medycznej, gdzie 
poddawane są analizie. In-
terpretacja przesyłana jest 
zwrotnie, podlega wydru-
kowaniu i wraca do osoby 
zdiagnozowanej .
Dziś w dobie pandemii i 
formie pracy preferowa-

nej przez publiczną służbę 
zdrowia – Teleporady – po-
siadanie podstawowych 
badań (osłuchowych, EKG, 
ciśnienia czy wyników z 
pulsoksymetru) niewątpli-
wie może ułatwić lekarzo-
wi rodzinnemu diagnozę. 
W sposób ciągły staramy 
się ułatwiać dostęp do 
usług naszym mieszkań-
com, w szczególności gru-
pom senioralnym.

Centrum Usług Socjalnych 

Punkt Diagnostyczny w CUS

27 października 2020 roku Burmistrz Miasta Leszek Orpel i Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Roman Szełemej jako Lider Aglomeracji Wałbrzyskiej otworzyli 
jedną z największych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach w naszym 
mieście – Centrum Usług Socjalnych.

Gmina nasza słynie z innowacyjności w wielu dziedzinach. W roku ubiegłym 
wdrożyliśmy dla Seniorów system Teleopieki, poprzez Bransoletki Życia. 
Dziś przeszło 30 mieszkańców nieodpłatnie korzysta z urządzeń monitoru-
jących ich funkcje życiowe całodobowo.

Nieodpłatne Poradnictwo 
Prawne i Obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnic-
two obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowa-
dzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie-
zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

W Centrum Usług Socjalnych przy ulicy Piastowskiej 11 w 
każdy piątek w godzinach od 12:00 do 16:00 można skorzy-
stać z bezpłatnych porad prawnych,  których udzielał będzie 
Adwokat Tomasz Krupa. Mecenas przyjmuje na II piętrze w 
pokoju nr 5. 

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
należy: 

• Zapisać się pod numerem telefonu: 74/846-05-48 ( w 
godzinach pracy urzędu) lub przesłać zgłoszenie na ad-
res e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl

• albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektro-
niczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości: https://np.ms.gov.pl/

Wspieraj Seniora
Od stycznia w naszej Gminie kontynuowany jest program 

Wspieraj Seniora. Każda osoba w wieku 70+, która zdecy-
dowała się w dobie pandemii pozostać w domu, nie nara-
żając swojego zdrowia na zarażenie Sars-Cov-2, może liczyć 
na pomoc pracowników jedlińskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w załatwieniu codziennych najpilniejszych spraw 
życiowych. Pracownik dokona najpilniejszych zakupów (za 
zakupy płaci senior), załatwi sprawę urzędową, gdzie nie 
jest wymagane osobiste stawiennictwo seniora, opłaci ra-
chunki  czy wykupi leki (za środki pieniężne seniora). W 
uzasadnionych przypadkach (niepełnosprawność, przewle-
kła choroba) o wsparcie mogą się ubiegać osoby poniżej 70 
roku życia, jednakże ostatecznie do udziału w programie 
kwalifikuje pracownik socjalny. W grudniu ubiegłego roku z 
pomocy skorzystało 18 osób.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem  
infolinii  22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej-74 84 55 356 lub 74 88 05 333.
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W trosce o Uzdrowisko

Centrum Kultury po liftingu

W związku z niepokojącymi informacjami, które napływały od mieszkańców 
naszego miasta o zamiarze wydzierżawienia Domu Zdrojowego na inne cele 
niż lecznictwo uzdrowiskowe i wywożeniu z niego sprzętu hotelowego oraz 
urządzeń służących do świadczenia usług przyrodoleczniczych, Burmistrz 
Miasta już w listopadzie 2020 roku rozpoczął rozmowy z właścicielem Spółki 
„Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.,  którym jest Samorządem Województwa 
Dolnośląskiego o dalszym funkcjonowaniu jedlińskiej części Uzdrowiska.

W budynku Centrum Kultury przy ulicy Piastowskiej 13 wyremontowane zosta-
ły sale dotychczasowej biblioteki mieszczące się na parterze.  Wszystko za spra-
wą projektu pn.: „Rozszerzenie oferty kulturalnej i unowocześnienie biblioteki 
w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług w Centrum Kultury”

W imieniu miesz-
kańców, Rada 
Miasta oraz 
Burmistrz wy-

stosowali szereg pism do 
Marszałka i Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
oraz Prezesa spółki wy-
rażając troskę o losy je-
dlińskiej części przedsię-
biorstwa uzdrowiskowego 
(korespondencja dostępna 
jest na stronie www.jedli-
nazdroj.eu) . 

Samorząd Jedliny-Zdroju 
wyraził swój wielki nie-
pokój brakiem właściwe-
go dialogu i właściwych 
ustaleń z władzami uzdro-
wiska. Wyraził także swój 
stanowczy sprzeciw co do 
aktualnych działań Prezesa 
Uzdrowiska, w szczegól-
ności jego zgody na wy-
dzierżawienie Domu Zdro-
jowego - najważniejszego 
obiektu w Uzdrowisku - na 
cele lecznictwa nie uzdro-

wiskowego oraz pozbawie-
niem go standardowego 
wyposażenia. 
Obecnie Gmina, pomimo 
kolejnej próby wydzierża-
wienia Domu Zdrojowego 
przez Prezesa Uzdrowiska, 
prowadzi z przedstawi-
cielami Urzędu Marszał-
kowskiego ustalenia co 
do przyszłego sposobu 
funkcjonowania jedlińskiej 
części przedsiębiorstwa 
uzdrowiskowego.

Dzięki inwestycji 
powstały nowo-
czesne pomiesz-
czenia, które 

przeznaczone zostaną do 
prowadzenia zajęć rucho-
wych i filmowo-teatral-
nych. Będą one służyć 
szeroko rozumianej ak-
tywności ruchowej i umy-
słowej. Warto podkreślić, 
że właśnie w tym miejscu 
planowane jest w nich or-
ganizowanie różnego ro-
dzaju zajęć tanecznych 
takich jak: balet, hip-hop, 
salsa, a także zajęcia jogi, 
tai-chi i wiele innych cie-

kawych form aktywnego 
spędzania czasu. To nie 
wszystko, novum jest także 
sala konferencyjna na bli-

sko 60 miejsc siedzących. 
Wyremontowane zostały 
również toalety i pomiesz-
czenia socjalne.

Funkcjonowanie instytucji
w czasie pandemii
URZĄD MIASTA

PUNKT SZCZEPIEŃ 

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawiru-
sa, bezpośrednia obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta 
nadal jest ograniczona, sprawy są załatwiane telefonicznie, 
za pomocą środków komunikacji lub poprzez Elektroniczną 
Skrzynką Podawczą. Kasa jest nadal zamknięta. Płatności 
należy regulować drogą elektroniczną. Jedynie w wyjątko-
wych sytuacjach mieszkaniec może załatwić sprawę osobi-
ście po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zachowując 
wszelkie zasady reżimu sanitarnego. Pomieszczenia urzędu 
są sukcesywnie dezynfekowane, wietrzone i ozonowane.

Rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szcze-
pień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS Cov-2.  Gmina 
Jedlina-Zdrój zapewnia bezpłatny transport osobom nie-
pełnosprawnym oraz seniorom, posiadającym aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub 
odpowiednio I grupę inwalidzką, którzy nie mogą samo-
dzielnie dotrzeć do punktu szczepień. Od 1 lutego działa na 
terenie punkt szczepień, który mieści się w Domu Zdrojo-
wym. Zapisy przyjmowane są  pod nr tel. 572 729 899

Więcej informacji na stronie www.jedlinazdroj.eu i  www.gov.pl

Żłobek działa bez zmian

Kadra żłobka pracuje w pełnym składzie, zapewniając 
dzieciom nie tylko opiekę, ale także zabawy sensoryczne, 
które mają na celu wszechstronny rozwój małego dziecka. 
Dzieci mają również zorganizowane zabawy ze specjali-
stami w tym z logopedą oraz rytmiczką. Najmłodsi pozna-
ją świat poprzez taniec, śpiew, rymowanki i wsłuchiwanie 
się w odgłosy przyrody czy instrumentów muzycznych. 
Poszczególne działania realizowane są z wykorzystaniem 
odpowiednich narzędzi edukacyjnych takich jak: chusty 
animacyjne, pudełka sensoryczne, piłeczki czy karty obraz-
kowe.  Maluchy wykonują także prace plastyczne - z okazji 
Dnia Babci i Dziadka przygotowały z opiekunkami piękne 
laurki.

Przypominamy, że Żłobek Miejski, który został 
utworzony 1 lutego 2020 roku pomimo pandemii 
i kilku okresów zamknięcia funkcjonuje stacjo-
narnie. Codziennie około 20 dzieci jest pod opie-
ką w placówce. 

Nauka w pandemii
W trwającym roku szkolnym 2020/2021 do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego uczęszcza 393 uczniów, z 
tego do klas I-III: 118 uczniów; do klas IV–VIII: 202 
uczniów, a do oddziałów przedszkolnych: 73 dzieci. 

Warto wspomnieć, że uczniowie klas IV – VIII realizują zdal-
ne nauczanie. W tym celu około 30 uczniów korzysta z table-
tów, które zakupiła Gmina w ramach programu „Zdalna szkoła”. 
Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego uczniowie zakończyli 
I semestr roku szkolnego 2020/2021. 55 uczniów klas I – III 
oraz 24 uczniów klas IV – VIII zostało wyróżnionych za wyniki 
w nauce. „Złote Sówki” otrzymało 31 uczniów, a „Diamentowe 
Sówki” otrzymało 7 uczniów z klas I – III. W klasach IV- VIII – 
„Złote Sówki” otrzymało 14 uczniów, a „Diamentowe Sówki” 
– 8 uczniów. Przypominamy, że „Diamentowe Sówki” są nagro-
dą dla uczniów, którzy w trakcie etapu edukacyjnego po raz 
trzeci dostają nagrodę Wzorowego Ucznia.  W trybie stacjonar-
nym w budynku A szkoły, naukę realizują uczniowie klas I- III 
oraz przedszkolaki.
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Singletrack to nowa atrakcja 
dla rowerzystów
W październiku 2020 roku Burmistrz Miasta Le-
szek Orpel uroczyście otworzył pierwszy w po-
wiecie treningowy tor rowerowy zwany Single-
track wybudowany w Parku Północnym. 

Ta jednokierunkowa ścieżka leśna przeznaczona jest dla 
amatorów mocnych wrażeń rowerowych. Tor o długości po-
nad 3 kilometrów składa się z trzech tras, oznakowanych w 
zależności od stopnia trudności na: niebiesko, czerwono i na 
czarno. Biegnie nad Promenadą Słoneczną w kierunku Par-
ku Aktywności “Czarodziejska Góra”. Ponadto zawiera ele-
menty do ćwiczeń poprawiających technikę jazdy w formie 
dwóch pętli o szerokości od 1 do 1,2 metra. Na zakrętach sze-
rokość toru dochodzi nawet do 2 metrów i zawiera naturalne 
przeszkody, takie jak muldy, korzenie i kamienie. Wykonane 
zostały także takie elementy jak: banda z oparciem i drew-
niane przeszkody tak zwane kładki. Tor od samego początku 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem rowerzystów.

Cała inwestycja kosztowała ponad 165 tysięcy złotych.
Warto nadmienić, że w najbliższych planach inwestycyj-

nych jest także budowa kolejnych odcinków Singletracka 
biegnących w kierunku ulicy Wałbrzyskiej, która przebie-
gnie ponad serpentynami. Umożliwi to stworzenie pętli ro-
werowej wokół Jedliny-Zdroju. Obecnie trwają uzgodnienia 
z Nadleśnictwem oraz prace projektowe.

WOŚP w Jedlinie -Zdroju 

DOKARMIAJMY TAK,
ABY NIE ZASZKODZIĆ !

NIE DOKARMIAĆ PTACTWA WODNEGO CHLEBEM! 

W organizację 29 finału WOŚP w Jedlinie-Zdroju, który był dedykowany la-
ryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy włączyli się pracownicy i 
uczniowie szkoły, przy której utworzono sztab #6177. Szefem sztabu był 
Robert Hulewicz, oraz Maja Drapich. wsparty wolontariatem uczniów, z 
których największa grupę stanowili uczniowie klasy 8a. Kwesta była pro-
wadzona dwutorowo zarówno stacjonarnie- wolontariusze kwestujący z 
puszkami na terenie miasta Jedlina- Zdrój, jak również zbiórka płatności w 
formie online za pośrednictwem e-skarbonki.

Wielu z nas podczas rodzinnych spacerów nad zbiorniki wodne decyduje się 
na dokarmianie ptactwa wodnego, lecz niewiele osób wie, jak prawidłowo 
to robić, aby nie wyrządzić zwierzętom krzywdy. Pierwsza i najważniejsza 
zasada brzmi: 

Warto wspo-
mnieć, że w 
zorganizowa-
niu wydarzenia 

pomogły instytucje i osoby 
prywatne współpracujące 
ze szkołą, w tym: Centrum 
Kultury, Urząd Miasta, Ze-
spół Pałacowo-Hotelowy 
Jedlinka, Komisariat Policji 
w Głuszycy, Salon fryzjer-
ski Kreo. Organizatorom 
udało się pozyskać przed-
mioty i vouchery, które 
podczas kiermaszu na 
świeżym powietrzu przy 
hotelu Jedlinka udało się 
spieniężyć, tym samym za-
silając konto WOŚP. Dużą 

atrakcją i zainteresowa-
niem podczas finału okaza-
ły się alpaki i lamy z Zespo-
łu Pałacowo-Hotelowego 
Jedlinka, które przyciągały 
spacerowiczów. Wspólna 
inicjatywa na terenie na-
szego miasta pozwoliła 
łącznie zebrać kwotę w wy-
sokości 10.807,87 złotych 
z czego 8.988.87 złotych 
stanowi wpływ z kwesty i 
przychodów w kiermaszu, 
a 1.819,00 złotych, to kwo-
ta zebrana drogą elektro-
niczną. Pieniądze zostały 
przekazane fundacji WOŚP 
za pośrednictwem mBanku 
w Wałbrzychu. 

Wszystkim darczyńcom 
i zaangażowanym serdecz-
nie dziękujemy! 

Chleb podczas tra-
wienia wytwarza 
kwas chlebowy, 
który powoduje za-

kwaszenie układu pokar-
mowego ptactwa, w efekcie 
prowadząc do biegunek, a 
także bardzo poważnej cho-
roby - kwaśnicy żołądka. 

Chleb zawiera ponadto sól, 
a ta zaburza gospodarkę 
wodną organizmu, co może 
prowadzić nawet do śmierci 
zwierzęcia. Ptactwo wodne 
karmimy zbożem oraz su-
rowymi bądź gotowanymi 
bez soli, drobno pokrojo-
nymi warzywami. Ptaki lu-

bią ziarna kukurydzy, orze-
chy, gotowane ziemniaki, 
ugotowaną kaszę, suszone 
niesłodzone owoce, świeże 
jabłka, marchewkę ,niesolo-
ną słoninę, płatki zbożowe, 
otręby, ziarna zbóż - goto-
wane i osuszone. Pamiętaj-
my o tym! 

Śmieci – nasz wspólny problem

Dlatego tak ważne jest dla nas mieszkańców Jedliny-Zdroju, 
aby wszyscy zamieszkujący w naszym mieście złożyli deklara-
cję i regularnie ponosili opłatę za gospodarowanie odpadami. 
Za każdego kto się uchyla od jej płacenia opłatę poniosą jego 
sąsiedzi i pozostali mieszkańcy!

Jeżeli zamieszkujesz w Jedlinie-Zdroju, pamiętaj aby złożyć 
deklarację!

Jeżeli w Twojej nieruchomości zamieszkują osoby, które nie 
złożyły deklaracji, to poinformuj o tym Zarządcę budynku lub 
Urząd Miasta, bo za taką osobę płacą pozostali mieszkańcy.

Według raportu Głównego Urzędu Statystyczne-
go Polacy produkują coraz więcej śmieci. Każdy 
mieszkaniec wytwarza rocznie ponad 400 kg od-
padów, a koszty ich zagospodarowania są coraz 
wyższe. 

Posprzątaj po swoim psie!!!
Sprzątanie po swoim pupilu to nie dobra wola, lecz obowią-

zek. Wywiązywanie się z tego obowiązku to zarówno kwestia 
utrzymania czystości w miejscach publicznych, jak i oznaka 
dobrego wychowania i przejaw troski o zdrowie innych ludzi 
oraz zwierząt. Chętnie przebywamy na świeżym powietrzu, w 
miejscach czystych i estetycznych. Niestety, często uroki spa-
cerów psują pojawiające się na chodnikach i skwerach psie 
odchody, co szczególnie widoczne jest w okresie wiosennym, 
gdy topniejący śnieg odkrywa niemiłe „niespodzianki”.  

Psie odchody można wrzucać nie tylko do pojemnika na od-
chody dla psów, ale także do ulicznego kosza na śmieci lub do 
pojemnika na odpady zmieszane.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Amor – według Słownika 
Języka Polskiego to słowo 
zdefiniowane jest w bardzo 
prosty sposób – bożek mi-
łości. Aby szerzej zagłębić 
się w jego znaczenie należy 
wpłynąć na przestwór inter-
netowego oceanu wiedzy. 
Otóż imię to jest pocho-
dzenia łacińskiego z kręgu 
imion teoforycznych. Wy-
wodzi się od rzymskiego 
boga miłości, syna Wenery, 
utożsamianego z greckim 
Erosem. Warto nadmienić, 
że jest ono pod względem 
semantycznym personifika-
cją „miłości”. Mitologiczny 
Amor jest częstym tematem 
w sztuce, przede wszystkim 
w literaturze i rzeźbie, np. 
Amor i Psyche, Triumfujący 
Amor, Wychowanie Amora. 
Okazuje się również, że trzej 
święci nosili to imię, które 
we Francji, ich ojczyźnie, 
przybierało rozmaite formy: 
Amor lub Amour. Przedsta-
wiamy zwięźle wszystkich. 
Na przykład Amor - męczen-
nik miał należeć do słynnej 
Legii Tebańskiej, ale w cza-
sie jej masakrowania był 
chwilowo nieobecny. Mę-
czeństwa miał więc doznać 
nieco później. Z kolei Amor, 
opat, pochodził z Akwita-
nii. Urodził się około r. 694. 
Był najpierw mnichem w 
Saint-Maur-des Fossés. Po-
tem razem ze św. Pirminem 
wyprawił się na głoszenie 
Ewangelii do Frankonii. Z ko-
lei Amor z Bilsen (pod Ton-
geren, Tongres w Limburgii) 
znany jest z późnego Żywo-
ta (BHL 392), sporządzone-
go przez Ekberta, diakona 
z Li-ge. Żył w IX stuleciu. 
Najpierw mieszkał w pobli-
żu grobu św. Serwacego w 
Maastricht, potem przeniósł 
się do Bilsen (Münsterbilsen) 
i tam zmarł. Dla nas Amor to 
po prostu ten mały bożek z 
łukiem i strzałą zakażoną mi-
łością. Od Amora pochodzi 
zwrot „zbierać się na amory”. 
I ten zwrot idealnie pasuje 
do zbliżającego się święta 
zakochanych, czyli „Walenty-
nek”. Piszemy o nim szerzej 
w Temacie Tygodnia. Miłej 
lektury i udanego święta! 

Redaktor Naczelny

REKLAMA R0066/21

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Wypełniacze
a szczepionka na COVID-19

    Od pewnego czasu na świe-
cie trwa akcja szczepień przeciw 
Covid-19. Wraz z wzrastającym 
odsetkiem zaszczepionych ob-
serwuje się także liczbę powikłań 
poszczepiennych. Wśród nich 
znalazł się stan zapalny tkanek i 
skóry u osób, u których wcześniej 
podano kwas hialuronowy.

    Czy w takim razie zabiegi z 
zakresu medycyny estetycznej 
mogą być przeciwskazaniem do 
szczepień przeciwko Covid-19?

    Odnotowane i jedyne 
przypadki pozwalające ocenić 
to ryzyko pochodziły z próby 
szczepionki Moderna. U trzech 
spośród 15184 uczestników, 
którzy otrzymali co najmniej 
jedną dawkę szczepionki wystą-
pił obrzęk twarzy lub warg, któ-
ry powiązano z zastosowaniem 
wypełnienia kwasem hialuro-
nowym. Te informacje skłoniły 
American Society for Dermatolo-
gic Surgery do wydania wytycz-
nych określających ich potencjal-
ne ryzyko i znaczenie kliniczne.

    Wspólne stanowisko w tej 
sprawie wystosowały również 
polskie towarzystwa naukowe, 
które zajmują się medycyną este-
tyczną i dermatologią. W oświad-
czeniu czytamy, że: ,,zabiegi z 
zakresu medycyny estetycznej w 
żadnym wypadku nie są przeciw-
skazaniem do wykonania szcze-
pienia przeciwko COVID-19”, a ,,z 
medycznego punktu widzenia 
powstałe objawy można wyjaś-
nić opóźnioną reakcją immuno-
logiczną na wypełniacz – kwas 
hialuronowy. Reakcję taką ob-
serwuje się w rzadkich przypad-
kach u osób o pewnych predys-
pozycjach na skutek pobudzenia 
układu immunologicznego (w 
tym wypadku była to szczepion-
ka). Sytuacja ta może pojawić się 
w dużej rozpiętości czasowej. U 
tych pacjentów istnieje często 
tego typu reakcja o charakte-
rze immunologiczno-zapalnym 
również przy innych zabiegach. 
Syndrom ten w literaturze nazy-
wany jest ASIA (Autoimmune/
Inflammatory Syndrom Induced 
by Adjuvants)” – wytłumaczono.

REKLAMA R0065/21
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Szaniawski (Teatr Drama-
tyczny) zbiera porcelanę, a 
w naturalnym z nią zesta-
wie trudną, odepchniętą w 
ciemne kąty, historię sierot 
po wałbrzyskim przemyśle. 

W niedalekiej przyszłości 
to wszystko pojawi się jako 
tło działań, gdzie za tę ga-
łąź odpowiedzialna będzie, 
znana wałbrzyskim fanom 
teatru, Małgorzata Macie-
jewska.

Ale to pierwsza część 
większej opowieści.

O projekcie rozmawiam z 
panią Nikolą Olszak, peda-
gożką teatru. 

„Przy okazji kolejnych 
rezydencji artyści przyj-
rzą się historii innych, cał-
kiem upadłych zakładów: 
„Polsport” i „Kalkomanii”. 
Nieistniejące już dzisiaj za-
kłady, które dawały pracę i 
kształtowały tożsamość lo-
kalnej społeczności, staną 
się pretekstem do stworze-
nia opowieści o ludziach po-
mijanych we współczesnej 
narracji historycznej miasta”. 

- Jak zbierane są materiały 
i historie?

„Od czasu ogłoszenia 
zbiórki porcelany otrzyma-
liśmy już kilkanaście telefo-
nów i odebraliśmy z teatral-
nej portierni wiele kartonów 
wypełnionych porcelaną, za 
co serdecznie dziękujemy! 
Niektóre osoby, które po-
darowują nam te zestawy 
dzielą się przy okazji swoją 
historią związaną z porcela-
ną – telefonicznie lub mailo-
wo. Zbieramy te historie, aby 
stworzyć archiwum dotyczą-
ce wałbrzyskiej porcelany 
oraz aby opublikować je w 
programie online do spek-
taklu. Te historie, anegdoty 
i opowieści zwykłych ludzi, 
najczęściej kobiet, staną się 
z kolei kanwą autorskiego 

tekstu dramatycznego Mał-
gorzaty Maciejewskiej”. 

- Czy to nie jest otwiera-
nie świeżo zabliźnionej rany, 
grzebanie w pamięci zawo-
du, jaki spotkał miasto? Ja-
kiej od niego spodziewacie 
się odpowiedzi?

„Po kilku rozmowach 
przeprowadzonych z były-
mi pracownicami i pracow-
nikami, mamy poczucie, że 
historia wałbrzyskich za-
kładów porcelany to temat 
porzucony – osoby zaanga-
żowane w jej produkcję chcą 
opowiadać o tym czasie i w 
większości wspominają go 
dobrze, są też zdziwieni, że 
kogoś mogą ciekawić te hi-
storie. Chcemy to zmienić 
– chcemy, aby nie czuli się 
pominięci w historii naszego 
jednak przemysłowego mia-
sta. Uważamy, że szczegól-
nie dlatego warto o tym mó-
wić i dawać przestrzeń do 
dyskusji dla mieszkańców. 
Mamy nadzieję, że spektakl 
ośmieli do takich rozmów w 
większym gronie.”

- W jakim miejscu jest 
teraz, pani zdaniem, Wał-
brzych?

„Tożsamość Wałbrzycha w 
ostatnich latach na nowo się 
ugruntowuje, widać coraz 
więcej lokalnych inicjatyw. 
Zauważam to szczególnie 
jako osoba, która po stu-
diach w dużym mieście, wró-
ciła do Wałbrzycha. Jednak 
wiele z tych inicjatyw wciąż 
skupia się przede wszystkim 
na górnictwie - w mieście 
powstał Pomnik Pamięci 
Górnictwa Wałbrzyskiego 
oraz dokonano rewitalizacji 
przestrzeni pokopalnianych. 
Chcielibyśmy, żeby dzięki 
naszym projektom w mie-
ście powrócono do rozmów 
o innych gałęziach przemy-
słu i pracownicach i pracow-
nikach, którzy przepracowali 
w tych zakładach po kilkana-
ście lat. Zwracamy przy tym 
uwagę, że to przede wszyst-
kim kobieca historia, o której 
w mieście zapomniano”.

Mówiłem już jak lubię 
osadzone lokalnie historie?

Państwo wiedzą.
Spotkajmy się za jakiś czas 

w teatrze.

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU 
OTWIERA SIĘ DLA WIDZÓW

Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu nareszcie otwiera 
swoje drzwi i zaprasza 14 lu-
tego o godz. 12:30 na spektakl 
„Akademia pana Kleksa” w ad-
aptacji i reżyserii Karoliny Ma-
ciejaszek – przeznaczony dla 
widzów od 7. roku życia. 

Witajcie w naszej bajce… i po-
znajcie niezwykle ekscentrycz-
nego nauczyciela – pana Ambro-
żego Kleksa oraz jego uczniów. 
Nauka u kogoś, kto potrafi czy-
tać w myślach, unosić się w po-
wietrzu, z małych rzeczy zrobić 
duże czy gotować z kolorowych 
szkiełek, musi być nadzwyczajną 
przygodą. 

Akademia to miejsce, gdzie 
wszystko staje się możliwe. Wy-
starczy otworzyć odpowiednie 
furtki, by znaleźć się w krainach 
znanych bajek. Zamiast nudnej 
edukacji, pan Kleks proponuje 
lekcje latania, bajania, kleksogra-
fii i dość nietypowej geografii z 
globusem w roli piłki. 

Akademia to przestrzeń nie 
tylko dla nieograniczonej wyob-
raźni, ale także wolności. To azyl 
dla wszystkich wykluczonych, 
słabeuszy i dziwaków, którzy nie 
potrafią odnaleźć się we włas-
nym środowisku. To miejsce, 
gdzie każdy czuje się jak u siebie: 
dobrze i bezpiecznie. To przede 

wszystkim szkoła, gdzie najważ-
niejsze są potrzeby dziecka i roz-
wój jego osobowości, a nie rygo-
rystyczna nauka. Pytanie tylko, 
czy taka szkoła przetrwa… 

„Akademia pana Kleksa” to 
rozśpiewane przygody, które 
zyskują na atrakcyjności dzię-
ki nowym aranżacjom znanych 
piosenek. Dzieci z pewnością 
rozpoznają utwory Brzechwy, a 
dorośli wrócą do dziecięcych lat. 

UWAGA! W związku z CO-
VID-19 przypominamy, że pod-
czas wszystkich spektakli lub 
innej wizyty w Teatrze widzowie 
zobowiązani są do zakrycia ust i 
nosa. Obowiązek ten nie dotyczy 
dzieci do 4. roku życia. 

BILETY:
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12. 

roku życia)

KASA BILETOWA TEATRU, 
tel. 74 666 73 41, czynna w dni:

- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed 

spektaklem
- niedziele/ godz. 11:00 – 

14:00

KUP BILET ON-LINE – bilety.
teatrlalek.walbrzych.pl  (prefero-
wana forma zakupu)
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Rajmund  
Nazwisko: Felusiak 
Data urodzenia: 15 września 1979 roku 
Pseudonim sportowy: brak 
Klub: Klub Taekwondo TAIPAN  
Największy dotychczasowy sukces?
Z moich osobistych wyników chciałbym wspomnieć o 4. 
miejscu w Pucharze Świata w Olten w Szwajcarii w 1999 
roku. Ponadto byłem kilkukrotnym Mistrzem i Wicemi-
strzem Polski, a także wielokrotnym Mistrzem Dolnego 
Śląska. Osobiście największym moim osiągnięciem jest stworzenie klubu Taekwon-
do, który istnieje niemal 30 lat w dwudziestu ośrodkach na Dolnym Śląsku, a także 
doprowadzenie wielu moich podopiecznych do czarnych pasów, oraz wychowanie 
instruktorów, którzy prowadzą swoje sekcje. Mam na myśli na przykład Jarosława 
Włochala – IV dan, czy Michała Maderę – III dan. Przez te wszystkie lata wychowali-
śmy wielu zawodników, którzy są w reprezentacji kraju, dzięki czemu między innymi 
zwiedzają cały świat. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Myślę, że jak większość osób, które ćwiczyły sztuki walki,  pierwszym idolem był Bruce 
Lee. To za jego sprawą i filmu „Wejście Smoka” rozpoczął się w Polsce bum na sporty 
walki. Obecnie bardzo podziwiam Roberta Kubicę. Raz, że bardzo lubię Formułę 1, 
która jest moją drugą ulubioną dyscypliną sportu, a dwa, że szanuję go za to, iż zdołał 
się podnieść po tak poważnym wypadku i wrócić do uprawiania poważnego sportu. 
Dlaczego Taekwondo?
Jako mały chłopiec uwielbiałem boks, jednak moja mama nie pozwoliła mi go upra-
wiać pozwalając zarazem wybrać inny sport walki. Karate mnie nie przekonało, bo nie 
można uderzać w twarz (śmiech), a ja przecież byłem zapatrzony w boks. W tamtych 
czasach w Wałbrzychu poza boksem było karate, które mi się nie podobało, a także 
Taekwondo, które wybrałem i tak już zostało. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Mam VI dan, dlatego moim celem jest zdobycie VII dana. Chciałbym jednak podkre-
ślić, iż największą motywacją jest trenowanie dzieci, obserwowanie jak dzięki spor-
towi pozytywnie się zmieniają, dorastają. Bo Taekwondo to nie tylko sztuka walki, 
ale jak nazwa wskazuje sztuka jako taka, a więc sposób bycia i życia, to pokonywanie 
słabości oraz ułomności. Nie ma dla mnie większej radości jak obserwowanie dziecka, 
które może jest słabe, nie ma talentu, a zarazem jest bardzo pracowite i w ciągu kilku 
lat wyrasta na czołowego zawodnika w kraju. Dlatego moim celem jest, aby umie-
jętności nabywane w klubie moi podopieczni przekładali na codzienne życie. Przy 
okazji gorąco zachęcam do udziału w naszych treningach. Po szczegóły zapraszam na 
stronę: www.taipan.pl lub pod numerem telefonu 724-144-724. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Uwolnić potencjał
lokalnych klubów!
O profesjonalizacji polskiej pił-
ki nożnej, cokolwiek to na prze-
strzeni ostatnich kilkudziesię-
ciu już lat znaczyło i jakkolwiek 
było to u nas rozumiane, słysze-
liśmy praktycznie od początku 
przemian ustrojowych w Polsce. 
Wielu przeciętnych obserwato-
rów powie, że w końcu dogoni-
liśmy Europę bo opakowane to 
wszystko na poziomie Ekstra-
klasy i coraz częściej 1 Ligi jest 
już naprawdę po europejsku 
a czasem nawet tę mityczną 
Europę przeganiamy. Bardziej 
wnikliwi kibice i eksperci pod-
niosą zarzuty, że do profesjona-
lizmu w wielu kwestiach to Eks-
traklasie jeszcze daleko. I będą 
mieli oczywiście rację, ale to te-
mat na inną dyskusję. Przez lata 
do tej profesjonalizacji dążono, 
ale dotyczyło to futbolu na naj-
wyższym szczeblu. Kluby miały 
zmienić się w sportowe spółki 
akcyjne, działać jak przedsię-
biorstwa, zarabiać itp.  Jednak-
że równolegle stała się rzecz 
bardzo niedobra - zapomniano 
o lokalnych klubach, LZS-ach, 
drużynach występujących  w A 
i B klasie, ligach okręgowych. 
Wszyscy zachłysnęli się ha-
słem, że w kapitalizmie sport to 
biznes, a to, co na „prowincji” 
to dziadostwo, relikt PRL, leśne 
dziadki itd... Nikt nie zauważył 
jak ważną rolę sportową, ale 
też społeczną takie kluby mogą 
pełnić i nikt nie przedstawił po-
mysłu na ich funkcjonowanie 
w nowej rzeczywistości (i mam 
tu na myśli zarówno kwestie fi-
nansowania jak i sprawy organi-
zacyjne). Takie kluby też powin-
ny się profesjonalizować! Ale 
oczywiście w tym przypadku 
profesjonalizacja nie oznacza 
tego samego co w przypadku 
klubów Ekstraklasy, 1 czy 2 Ligi 
- czyli zarabiania pieniędzy. Na 
tym szczeblu profesjonalizacja 
to sprawne działanie non-profit 
w celu właściwego wykorzysty-
wania dotacji gminnych na roz-
wój kultury fizycznej, szkolenie 
dzieci i młodzieży jako konku-
rencja dla prywatnych akade-
mii (bo dlaczego nie?!), pomoc 
instruktorom i trenerom w zdo-
bywaniu kwalifikacji zawodo-
wych, szkolenia dla działaczy 
takich klubów w zakresie pozy-
skiwania sponsorów i szeroko 
rozumianego marketingu bo 
przy dobrych pomysłach można 
tworzyć ciekawe projekty z lo-
kalnymi przedsiębiorcami z ko-
rzyścią dla obu stron! Wówczas 
całośc nie będzie się sprowa-
dzała do meczu i pomeczowego 
festynu z kiełbaskami i piwem 
lecz będzie przyczyniać się do 
wymiernego rozwoju piłki noż-
nej w Polsce.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Mimo trudnych warunków zimowych lokalne zespoły rozegrały pierwsze spotkania kontrolne. W sobotę Zdrój Jedlina-
-Zdrój pokonał Górnika Nowe Miasto 3:2, a następnie po trzech trafieniach Damiana Chajewskiego Górnik Wałbrzych zwycię-
żył Karolinę Jaworzynę Śląska 4:0. Bohaterem pierwszego z wymienionych sparingów okazał się Meksykanin Edwin Valen-
cia-Rodriguez, autor dwóch goli dla ekipy z uzdrowiska. 

Nadciąga meksykańska fala

Aż 20 zawodników do swej 
dyspozycji miał w sobotni 
wieczór trener Marcin Doma-
gała. Nic zatem dziwnego, iż 
szkoleniowiec Górnika mógł 
sprawdzić dwie praktycznie 
różne jedenastki. Pojedynek 
toczył się pod wyraźne dyktan-
do wałbrzyszan, wśród których 
prym wiódł Damian Chajewski, 
zdobywca hattricka. Najpierw 

„Chajek” celnie przymierzył z 
rzutu karnego, następnie popi-
sał się fantastycznym uderze-
niem z rzutu wolnego z ponad 
20 metrów, aby na koniec sku-
tecznie sfinalizować akcję indy-
widualną. Pewną wygraną bia-
ło-niebieskich ustalił Sławomir 
Orzech, który ładnie uderzył 
głową. W kolejnym spotkaniu 
kontrolnym, do którego dojdzie 

jutro o godzinie 15.30 na płycie 
bocznej Aqua-Zdroju niepo-
konany lider klasy A podejmie 
Olimpię Kowary.

Górnik Wałbrzych – Karolina 
Jaworzyna Śląska 4:0 (2:0)

Bramki: Damian Chajewski 3, 
Sławomir Orzech

Górnik (do przerwy): Walu-
siak, Rosicki, Orzech, Smoczyk, 
Grudziński, Biskup, Frączek, Ko-
bylański, Niedźwiedzki, Sobie-
sierski, Chajewski 

Górnik (po przerwie): Brze-
ziński, Frączek, Dudek, Za-
remba, Marciniak, Orzech, Bu-
dzyński, Rzeszotko, zawodnik 
testowany, Jakacki, Chajewski 
(K. Michalak). Trener: Marcin 
Domagała 

Edwin zawojuje „okręgów-
kę”?

Wydarzeniem wcześniejsze-
go meczu na Aqua-Zdroju, w 
którym Zdrój Jedlina-Zdrój po-
konał Górnika Nowe Miasto 3:2, 
był występ Edwina Valencii-Ro-
drigueza (na zdjęciu w biało-
-zielonym stroju). Historyczny 
występ możemy dość pewnie 
dodać, bowiem jak pamięcią 
sięgamy, nie przypominamy so-

bie, aby kiedykolwiek w historii 
naszego regionu w lokalnej dru-
żynie zagrał Meksykanin (!). I to 
był naprawdę świetny mecz w 
wykonaniu 23-latka, który zdo-
był dwie bramki dla „Mineral-
nych”, a jego ekipa do przerwy 
prowadziła z Górnikiem 3:0. 

Jak się dowiedzieliśmy, Ed-
win pochodzi z miasta Puebla w 
środkowym Meksyku, w którym 
uprawiał piłkę nożną w grupach 
młodzieżowych, aby następnie 
podjąć naukę w miejscowej po-
litechnice. Jego umiejętności 
piłkarskie nie są przypadkowe, 
gdyż ojciec Meksykanina jest 
trenerem zespołów młodzieżo-
wych w Puebla. Zapewne wielu 
Czytelników zadaje sobie py-
tanie – skąd Edwin wziął się w 
naszym regionie? Odpowiedź 
jest prosta – przyjechał za ser-
cem, gdyż ze Szczawna-Zdroju 
pochodzi jego dziewczyna. Jako 
inżynier pracuje w jednej z firm 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, ale na co dzień 
ciągnie go do piłki, stąd decyzja 
o podjęciu treningów w Zdroju. 
.  

Bartłomiej Nowak 

Czas na przełamanie  
Nie wiedzie się w rywalizacji o miejsca 1-8 III ligi ekipie MKS-u Basket Szczawno-Zdrój. W drugim spotkaniu tej fazy „Mineral-

ni” nieznacznie przegrali w Legnicy z miejscowym Basketem 73:76. 
Kiepsko kolejną rundę 

zmagań o awans do II ligi 
rozpoczęli koszykarze ze 
Szczawna-Zdroju. Po pierw-
szej, dość bolesnej porażce u 
siebie z WKK Wrocław 64:82, 
w następnej kolejce Basket 
minimalnie przegrał z wyżej 
sklasyfikowanym Basketem 
Legnica 73:76. 

Do Legnicy nasi udali się 
w mocno osłabionym skła-
dzie, bo bez pauzującego za 
trzy przewinienia techniczne 
Michała Kaczugi oraz Ma-
teusza Frankiewicza. Warto 
również przypomnieć, iż ja-
kiś czas temu z zespołem po-
żegnali się Mateusz Podejko 
oraz Marcin Jeziorowski, 
którzy dołączyli do I-ligowej 
Doral Zetkama Nysy Kłodzko. 
W tej sytuacji na parkiecie 

awaryjnie pojawił się trener 
Bartłomiej Józefowicz, któ-
ry mimo upływających lat 
wciąż imponuje chociażby 
precyzją przy rzutach z dy-
stansu – tym razem popular-
ny „Józek” zdobył 9 punk-
tów, wszystkie po celnych 
„trójkach”. 

Przez większą cześć cza-
su pojedynek toczył się pod 
pewne dyktando miejsco-
wych. Dość napisać, iż w 
trzeciej kwarcie gospodarze 
prowadzili różnicą nawet 
20-punktów. Wydawało się, 
iż szczawieńska ekipa nie 
ma co marzyć o sprawieniu 
niespodzianki, gdy napraw-
dę niewiele zabrakło, aby 
nasi doprowadzili do remi-
su, a zarazem dogrywki. W 
czwartej bowiem kwarcie 

przyjezdni zaczęli wyraźnie 
odrabiać straty. - Niestety, 
w ostatnich sekundach za-
brakło nam szczęścia. Mam 
na myśli nietrafione osobi-
ste oraz niecelną „trójkę” z 
otwartej pozycji, co skutko-
wało naszą porażką. I choć z 
jednej strony pozostał nie-
dosyt, bo 2 punkty były w 
naszym zasięgu, to z drugiej 
jestem zadowolony z posta-
wy moich podopiecznych, 
którzy zdołali postraszyć 
legniczan - podsumował tre-
ner Józefowicz. 

Już jutro MKS wraca do 
uzdrowiska, aby rozegrać 
drugi w tej części rozgry-
wek pojedynek we własnej 
hali. W samo południe Bas-
ket zmierzy się z SMK Lubin, 
którego szkoleniowcem jest 

doskonale znany w naszym 
regionie Radosław Czerniak. 
Mimo dwóch porażek fawo-
rytem sobotniej potyczki 
zdają się być chłopcy Józe-
fowicza, którzy w tabeli o 2 
punkty wyprzedzają swego 
najbliższego przeciwnika. 

II runda III ligi 
KS Basket Legnica – MKS 

Basket Szczawno-Zdrój 
76:73 (26:17, 12:15, 24:20, 
14:21)

MKS Basket: Łukasz Ma-
karczuk 15 (3x3), Adam Adra-
nowicz 13, Łukasz Kołaczyń-
ski 12, Mateusz Stankiewicz 
12 (1), Bartłomiej Józefowicz 
9 (3), Kuba Niziński 6 (1), 
Bartosz Kosior 4, Aleksander 
Sulikowski 3 (1). Trener: Bar-
tłomiej Józefowicz 

Bartłomiej Nowak 
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Jajko czy kura
Bywają takie dni, w których 
zastanawiamy się nad sen-
sem rywalizacji w sporcie 
amatorskim. Każdy marzy 
o laurach, o zwycięstwach, 
ale tak naprawdę zaledwie 
niewielki odsetek młodych 
sportowców jest w stanie 
dojść tak wysoko, by wyle-
wając na arenach sporto-
wych hektolitry potu, za-
rabiać na życie. Co w takim 
razie musiałoby się zadziać, 
żeby powielić sukcesy tych 
najlepszych?

Często słyszymy, że kluczem 
do sukcesu jest właśnie cięż-
ka praca, talent, no i oczywi-
ście odrobina szczęścia. Zło-
żoność tego problemu jest 
jednak dużo bardziej skom-
plikowana. Dlaczego? Trzeba 
sobie jasno powiedzieć, że 
nie każdy z młodych piłkarzy 
będzie kolejnym Robertem 
Lewandowskim. Nie każdy 
siatkarz będzie grał tak jak 
Mariusz Wlazły. Nie każdy fan 
koszykówki będzie w stanie 
naśladować Marcina Gortata. 
Gdyby tak było, wystarczyło-
by robić dokładnie to samo, 
co wspomniane gwiazdy, a 
osiągnęlibyśmy dokładnie to 
samo. Wciąż nasuwa się jed-
nak pytanie: „dlaczego?”.

I tu problem z odpowiedzią 
również jest duży. Jak bo-
wiem można zrozumieć fakt 
zdobywania laurów przez 
jednego i   bycia przeciętnym 
przez drugiego? Sportowiec, 
który nie osiąga wybitne-
go sukcesu, a jest uznany 
za wielki talent w młodości, 
często jest poźniej postrze-
gany negatywnie, w kontek-
ście rozczarowania. Jednakże 
i ten sportowiec wkłada w 
trening mnóstwo wysiłku, tak 
jak największe gwiazdy. Nie 
otrzymuje jednak nagrody 
w   postaci medali, pucharów, 
nagłówków gazet. 

Zdarzają się sytuacje, w któ-
rych problemem jest w odpo-
wiednim czasie podejmowa-
nie odpowiedniej decyzji. To 
jednak nie zmienia faktu, że 
w teorii wygrać może każdy. 
W praktyce wygrywają nie-
liczni. Czasem zastanawiamy 
się czy aby nie jest to temat 
z natury: co było pierwsze: 
jajko czy kura? Jeśli tak, to 
każdy z nas na tak zadane py-
tanie odpowie sobie inaczej.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Górą był zespół
Koszykarze Górnika zagrali bardzo zespołowo i bez żadnych problemów odprawili z kwitkiem kolejnego rywala, 

który zawitał do hali Aqua Zdrój Arena.
Od początku meczu go-

spodarze grali wyjątkowo 
skutecznie i, co ważne, 
wysoki procent celnych 
rzutów, uzyskali wszyscy 
zawodnicy zespołu trenera 
Łukasza Grudniewskiego. 
Wysoka wygrana w pierw-
szej i zwykle słabo granej 
kwarcie numer 3, dała dru-
żynie duży komfort gry.

- Widać progres w naszej 
grze. Bardzo ciężko zapraco-
waliśmy na to zwycięstwo, 

realizując założenia z tre-
ningów. Zagraliśmy po obu 
stronach parkietu, płynnie 
i w ataku, i w obronie. Po-
kazaliśmy dużo charakteru, 
dlatego jestem bardzo za-
dowolony z wyniku – mówił 
trener Łukasz Grudniewski.

Szkoleniowiec Górnika 
cieszył się z wyrównanej 
formy drużyny, ale zwrócił 
również uwagę na doskona-
łą skuteczność Krzysztofa 
Jakóbczyka.

- Jeżeli ktoś zwątpił w 
jego umiejętności, to był w 
błędzie. Nikt nie jest ma-
szyną, Krzysiek nie może 
grać na świetnym poziomie 
przez dziesięć miesięcy se-
zonu – tłumaczył słabsze 
występy zawodnika w po-
przednich spotkaniach.

Szybkie tempo meczu, 
wysoka skuteczność oraz 
emanująca pewność siebie 
sugerują, że forma biało-

-niebieskich rośnie. Kolejny 
mecz już 13 lutego o godzi-
nie 17:00. Rywalem Górni-
ka będzie wymagający So-
kół Łańcut. 

Górnik Trans.eu Wał-
brzych – KS Księżak Ło-
wicz 98:74 (31:17 | 22:20 | 
27:16 | 18:21).

JZ

Wśród Orlików, najlepszą 
okazała się ekipa Górnika 
Nowe Miasto Wałbrzych, 
która po całym dniu rywa-
lizacji w końcowej klasy-
fikacji wyprzedziła KAP I z 
Kamiennej Góry oraz go-

spodarza imprezy, Victorię 
Wałbrzych. Pozytywne wra-
żenie na trenerach zrobili 
jednak również zawodnicy 
innych drużyn. Piłkarzom 
Due Soccer Świebodzice 
zabrakło bardzo niewiele 

by zająć miejsce na podium. 
Kilka ciekawych spotkań 
zagrali zawodnicy Football 
Academy Żagań. Dużo ser-
ca na boisku zostawili też 
zawodnicy takich drużyn 
jak Gryf Świdnica, Diament 
Wałbrzych czy Górnik Bo-
guszów Gorce.

- Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe me-
dale, najlepsi zawodnicy w 
każdym zespole otrzymali 
upominki, najlepsze zespo-
ły puchary. Wszyscy uczest-
nicy ugoszczeni zostali 
ciastem, przygotowanym 
przez mamy naszych za-
wodników, którym bardzo 
dziękuję za przygotowanie 
takiej ilości ciast. Turniej 
stał na wysokim poziomie, 
a w meczach o miejsce 3 i 

5 decydowały rzuty karne 
– mówił po turnieju Miro-
sław Furmaniak.

Końcowa kolejność tur-
nieju:

1.GÓRNIK NOWE MIASTO 
WAŁRZYCH
2.KAP I KAMIENNA GÓRA
3.VICTORIA WAŁBRZYCH
4.DUE SOCCER ŚWIEBODZI-
CE
5.AP II KAMIENNA GÓRA
6.FOOTBALL ACADEMY ŻA-
GAŃ
7.GRYF I ŚWIDNICA
8.GRYF II ŚWIDNICA
9.DIAMENT WAŁBRZYCH
10.GÓRNIK BOGUSZÓW-
-GORCE

JZ

W turnieju na Górnym 
Śląsku wystąpiło 15 drużyn. 
Wałbrzyszanie trafili do 
grupy C, gdzie musieli zmie-
rzyć się z przedstawiciela-
mi z Opola, Częstochowy i 
Nysy. W pierwszym spotka-
niu PWSZ pokonał Uniwer-
sytet Humanistyczno-Przy-
rodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie. Później 
przyszła jeszcze wygrana z 
Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Nysie, by na 
koniec fazy grupowej ulec 
Politechnice Opolskiej.

Zdobyte 6 punktów po-
zwoliło jednak wystąpić w 
ćwierćfinale, gdzie PWSZ 
Wałbrzych okazał się lepszy 
od reprezentacji Akademii 
Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu. Wygrana 
dała już co prawda awans 
do turnieju finałowego, ale 

wałbrzyszanie w katowi-
ckich półfinałach zwietrzyli 
swoją szansę na medal. Po 
przegranej w półfinale, po-
została walka o brąz.

Wyniki PWSZ Wałbrzych 
w turnieju:

PWSZ Wałbrzych – UH-P 
Częstochowa 8:5

PWSZ Wałbrzych – PWSZ 
Nysa 9:2

PWSZ Wałbrzych – Poli-
technika Opolska 2:5

Awans z 2 miejsca w gru-
pie C:

1/4 | PWSZ Wałbrzych – 
AWF Wrocław 5:1

1/2 | PWSZ Wałbrzych – 
UP Wrocław 2:5

Mecz o 3 miejsce:
PWSZ Wałbrzych – Uni-

wersytet Zielonogórski 5:5 
(k. 2:1)

Skład PWSZ: Konrad An-
druszko, Daniel Borowiec, 
Jakub Filipczak, Szymon 
Kopacz, Piotr Krawczyk, 
Mateusz Krzymiński, Dawid 
Marut, Jakub Nowicki, Pa-
weł Smoleń, Szymon Stec, 
Michał Szydełko, Szymon 
Tragarz

Awans uzyskały 4 najlep-
sze reprezentacje zawodów:

1. Uniwersytet Przyrodni-
czy we Wrocławiu

2. Uniwersytet Śląski
3. PWSZ Wałbrzych
4. Uniwersytet Zielono-

górski.
JZ

Zdjęcie użyczone FB AMP 
półfinał D – Katowice 2021 /

autor: ME Photo/

Nówka wygrywa Puchar 
Za nami turniej o Puchar Prezesa PUKS Victorii Wałbrzych. W piątej już edycji rywalizowali piłkarze w kategorii Orlika. W 

zawodach w Hali Wałbrzyskich Mistrzów wzięło udział 10 zespołów. 

PWSZ awansował do finałów!
Stało się! Męska reprezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu wystąpiła w Katowicach w półfinało-

wym turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu. Podopieczni trenera Kamila Jasińskiego stanowili dla nas swoistego 
rodzaju zagadkę, której rozwiązania jesteśmy coraz bliżej.
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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 R0067/21 REKLAMA R0068/21

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

(1): Panie/Panowie niepełnosprawni 
do fabryki kosmetyków (praca siedzą-
ca). Wałbrzych 734 108 163 

KUPIĘ

(7) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery z lat 

50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

NIERUCHOMOŚCI

(4): KUPIĘ MIESZKANIE ZA GO-
TÓWKĘ, DO REMONTU MOŻE 
BYĆ ZADŁUŻONE W WAŁBRZY-
CHU LUB BOGUSZOWIE. TEL. 
574 593 333

USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

(10) Remonty łazienek, układanie 
glazury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanalizacyj-
ne. Tel. 537 159 025

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

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-

MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

(7) PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

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

(7) Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 

Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, 
czynne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

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

(9) HYDRAULIK, ELEKTRYK – 
DOKŁADNIE. TEL. 577 670 837

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 12.02.2021 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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