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Deszcze niespokojne
W poniedziałek na nasze telefony komórkowe trafiły alerty o
następującej treści: „Uwaga! Dziś
(13.10) i jutro intensywne opady deszczu. Możliwe nagłe wezbrania rzek i potoków. Przygotuj
się na podtopienia. Stosuj się do
poleceń służb”. Jeszcze kilka miesięcy temu Polska zmagała się z
suszą, dziś zmaga się z intensywnymi kilkudniowymi opadami
deszczu.
Niesprzyjająca aura sprawia, że wody
w rzekach i innych zbiornikach wodnych drastycznie wzrosły, coraz częściej dochodzi do lokalnych podtopień.
W ciągu tygodnia odnotowano bardzo
wysoki stan wody na Strzegomce, Czyżynce i Cieklinie w gminie Stare Bogaczowice. W samym Wałbrzychu woda
szybko wypełniła nieckę na ulicy Wysockiego, a także utrudniła ruch na ulicy
Świdnickiej. Nieprzejezdne były także
ulica Andersa i II Armii. Miało to również
wpływ na opóźnienia kursów komunikacji miejskiej. W regionie intensywne
opady deszczu doprowadziły do podjęcia decyzji o awaryjnym zrzuceniu
wody z Jeziora Bystrzyckiego poprzez
otwarcie zapory w Lubachowie. Woda
wydostająca się z otwartych wrót zapory płynęła z prędkością ponad dwustu metrów sześciennych na sekundę.
Skutkiem intensywnych opadów było
zakomunikowanie trzeciego, najwyż-

szego stopnia zagrożenia hydrologicznego, które obowiązuje w okolicach
Wałbrzycha, a także Świebodzic, Świdnicy oraz Dzierżoniowa, jak również
Szczawna-Zdroju. W dodatku na terenie
całej Kotliny Kłodzkiej ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Z kolei
w Świebodzicach został przekroczony
stan ostrzegawczy na rzece Pełcznica.
W powiecie świdnickim również sytuacja była niepokojąca. W miejscowości
Strzelce pobliski strumień wylał na tyle,
że zalał drogę, a także podtopił okoliczne gospodarstwa. Z intensywnymi
opadami deszczu zmagają się nasi południowi sąsiedzi. W przygranicznych
miejscowościach również piętrzy się
woda w ściekach wodnych. W Skalnym

Miasteczku – jednej z największych
naturalnych atrakcji turystycznych regionu doszło do podtopień szlaków na
tyle, że postanowiono zamknąć teren
dla zwiedzających.
Od 14 października Straż Pożarna
interweniowała ponad 70 razy. Jak podaje oficer prasowy kpt. Tomasz Kwiatkowski – głównie interwencje dotyczyły
podtopień i wypompowywania wody, a
także usuwania konarów drzew. Służby
pożarnicze interweniowały: 24 razy w
Wałbrzychu, 10 razy w Czarnym Borze,
18 razy w Mieroszowie, 9 razy w Sokołowsku, 10 razy w Starych Bogaczowicach, 3 razy w Głuszycy. Z kolei w Jaczkowie wylał potok Lesk, zalewając dwa
gospodarstwa, w tym obiekty mieszkalne. W tej miejscowości interweniowało
13 zastępów Straży Pożarnej .
PAS

Kolejne "nakrętkowe" pojemniki
Polska w obostrzeniach
temat tygodnia str. 8

120 sekund sensacji
sport str. 12-13

To, że mieszkańcy gminy Świdnica mają ogromne serca wiadomo nie od dziś. Od lat udowadniają fakt ten poprzez swoje działania
i zaangażowanie w akcje charytatywne. W ostatnim czasie odbyło
się wiele imprez, pikników, turniejów, podczas których zebrano
spore kwoty na leczenie potrzebujących. To jednak nie jedyny
sposób, w jaki nasi mieszkańcy
niosą bezinteresowną pomoc.
Nie tylko w Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju czy Strzegomiu stanęły pojemniki na plastikowe nakrętki. Okazuje
się, że od kilku miesięcy w miejscowościach: Lubachów, Boleścin, Pszenno,
Słotwina i Grodziszcze także pojawiają się kolejne wielkie, metalowe pojemniki w kształcie serca, do których
społeczność sołecka, ale także odwiedzający te miejscowości, przyjezdni
- wrzucają plastikowe nakrętki. Łatwo
zaobserwować można, że „serduszko-

we” pojemniki szybko się wypełniają,
a ich zawartość skupowana jest przez
firmy, które później poddają zakrętki
recyklingowi. Pieniądze uzyskane w
ten sposób, przekazywane są na cele
charytatywne. Ale przypominamy, że
potrzebna jest ogromna ilość zakrętek,

aby zebrać adekwatne do potrzebnej
pomocy sumy. Znając dobroć wspaniałych mieszkańców gminy Świdnica wierzymy, że ich wkład w akcję pozwoli na
jej sukces.
Red./JW.
foto:GŚ

2 Co? Gdzie? Kiedy?
rozmowa tygodnia
Magdalena Haber,

prezes Instytutu Badań Historycznych i Krajoznawczych -wydawcy miesięcznika „Odkrywca” i kwartalnika „Archeologia Żywa”,
organizatora I Spotkania z „Odkrywcą” po latach: „Zamek Książ
w kompleksie RIESE”.
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„Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.”
Sławomir Mrożek
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Imieniny:
Ambrożego, Gawła

Dzień Papieża
Jana Pawła II

PIĄTEK

19:00 OSFS: Panie i panowie! Eugeniusz Bodo Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
19:00 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” - Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

www.30minut.pl

Imieniny:
Juliana, Łukasza

PAŹDZIERNIK

18

Dzień Poczty Polskiej
(Dzień Listonosza)

NIEDZIELA

12:00 Spektakl pt. „Nasza Wiktoria roku 20-go”
- Pałac Struga, wstęp wolny
15:30, 18:00 Spektakl familijny: „_on_line__ ” Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica
18:00 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” - Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
Imieniny:
Piotra, Ziemowita
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Spotkanie zostało zainspirowane przez czytelników i
sympatyków „Odkrywcy”. Co
roku w maju spotykamy się na
konferencji organizowanej w
różnych miejscach Polski. Jej
celem jest pokazanie historii
i „skarbów” danego regionu.
Konferencje są bardzo lubiane.
Jednak wszyscy często wspominają I konferencję sprzed
14 lat w Zamku Książ. Te wspomnienia stały się inspiracją.
14 lat temu Sala Balowa
Zamku Książ, mówiąc popularnie, „pękała w szwach”.
Tylu było uczestników. W
obecnym czasie pandemii
nie można było sobie na to
pozwolić. Ale to chyba nie
jedyna różnica między tymi
spotkaniami?
Nowością były panele dyskusyjne z bardzo konkretnymi
wypowiedziami. Rzecz w tym,
że teraz wiedzieliśmy dokładnie
o czym mówimy i wiedzieliśmy
dokładnie kogo chcemy wysłuchać. Poza tym przez ostatnie 14 lat każdy z prelegentów
oraz wielu uczestników prowadziło prace badawcze i poszukiwawcze, a 14 lat to kawał
czasu na to, aby odnaleźć wiele
dokumentów
archiwalnych,
wykonać nowe badania terenowe. Na obecnym spotkaniu
nie było już tak wielu znaków
zapytania, co miało miejsce w
czasie poprzedniej konferencji.
W każdym wykładzie, prelekcji,
mało tego, podczas wypowiedzi w prywatnych dyskusjach,
które trwały bez przerwy przez
trzy dni, powoływano się na to,
co zawarte jest w dokumentach, w archiwach oraz na to,
co ustaliły profesjonalne badania. Tego 14 lat temu nie było.
Tamta konferencja była taka
bardziej „gdybająca”.
Tym razem mniej chyba
mówiło się o sensacjach. Za
nami takie doświadczenie
jak złoty pociąg, którego jak
się okazało nie ma.
Złoty pociąg rozbudził i jednocześnie wystudził wszelkie
emocje. Obecnie każdy boi się
podać jakąkolwiek sensację nie

popartą dokumentami, profesjonalnymi badaniami. Nikt
nie chce narazić się na zarzut,
że mówi jakby chciał odkryć
kolejny złoty pociąg. Pasjonaci
Riese ścigają się w prezentowaniu do ilu i jakich dokumentów archiwalnych dotarli, jak je
mogą wykorzystać do poparcia
swoich teorii. To było widać
podczas ostatniego spotkania
w Książu. Starają się także korzystać z najnowocześniejszych
metod badawczych. Czasy, kiedy ktoś z dokumentem wyciągniętym z archiwum szedł w teren i robił odwierty czy wykop,
minęły.
Wkroczyło kolejne pokolenie, które zasiliło nie tylko
grono uczestników, ale i prelegentów.
To pokazały niedzielne prelekcje poświęcone nowoczesnym metodom badawczym.
Były to prelekcje na miarę XXI
wieku, albo i dalej. Dotyczyły
wykorzystania np. scaningu laserowego w badaniach prowadzonych przez eksploratorów.
Ten wykład prowadził dr hab.
Tomasz Lipecki z AGH, geodeta specjalizujący się wdrażaniu
nowoczesnych geodezyjnych
rozwiązań technicznych
w
kopalniach. Był wykład Aleksandra Żelazko specjalisty z
zakresu nawigacji, topografii i
działań sieciocentrycznych systemów dowodzenia opartych
na mapach cyfrowych, który
uczył się tego wszystkiego od
najlepszych, uczestnicząc w
misjach pokojowych na Bliskim
Wschodzie.
Gdzie planujecie przyszłoroczną konferencję podsumowującą?
Majową konferencje planujemy w Szczecinie. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na
schrony Szczecina. A jest ich
sporo. Aktualne informacje
będziemy zamieszczać m.in.
na naszej stornie internetowej
www.odkrywca.pl oraz profilu
FB.
Dziękuję za rozmowę,
Anna Waligóra - Stupnicka

SOBOTA

Imieniny:
Lucyny , Małgorzaty

Międzynarodowy Dzień
Naprawy

11:00 Wycieczka z przewodnikiem (bezpłatna).
Start: Zagórze Śląskie - Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego „Akwarium” – kładka na Jeziorze
Bystrzyckim - Zamek Grodno, informacje tel.:
74 6643871
11:00, 13:00 Zwiedzanie Zamku Książ z księżniczką Anną i księciem Bolko
12:00 III BIEG O SZABLĘ DĄBROWSKIEGO - Park
Zdrojowy przy Hali Spacerowej. (3 kat. wiekowe zawodników). Zapisy w biurze zawodów od
g. 10:30. Wpisowe tylko dorośli
15:00 – 17:00 Soboty z Geo-Zabawą – warsztaty dla dzieci - Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego, Zagórze Śląskie, zapisy tel.:
603655031
17:00 IV Koncerty Ziemi Świdnickiej - Pałac w
Makowicach (wstęp wolny)
17:00 Tajemnice herbu Świebodzic” – spotkanie z dr. Januszem Kujatem - Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 13, Świebodzice
18:00 „Przyszedł mężczyzna do kobiety” - Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 Karol Ochodek Trio - koncert -’’Pod pretekstem’’ Art Cafe, Wałbrzych
20:30 Nocne zwiedzanie Zamku Książ - Czarna
Chmara

Narodowy Dzień
Pamięci Duchownych
Niezłomnych

09:00 – 17:00 Bezpłatne badania w kier. osteoporozy i słuchu – Szczawno Zdrój, deptak
przy ul. T. Kościuszki (obok Hali Spacerowej),
konieczna rejestracja tel.: 22 746 33 95
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WTOREK

Imieniny:
Felicjana, Ireny
Międzynarodowy Dzień
Szefa Kuchni

09:00, 11:00 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 Wieczory z kinem rosyjskim „GRAFFITI”
2006 - Galeria Fotografii, Rynek 44, Świdnica
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ŚRODA

Imieniny:
Celiny, Urszuli
Dzień Bez Skarpetek

09:00, 11:00 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
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CZWARTEK

Imieniny:
Filipa, Kordiana

Dzień Praw Rodziny

9:30, 11:45 „Akademia Pana Kleksa” - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
16:00 XXIX Przegląd Piosenki Turystycznej i
Ekologicznej “Na szlaku” - Młodzieżowy Dom
Kultury, ul. Nauczycielska 2, Świdnica
18:00 Gala Wiedeńska – koncert - Sala Teatralna ŚOK, Rynek 43, Świdnica
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PRACA
w Niemczech
dla kobiet i mężczyzn

 sortowanie surowców wtórnych
 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 kierowca kat. C
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Województwo
Dolnośląskie

Wiadomości z regionu

PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Koleje Dolnośląskie kupują nowe pociągi.
Sześć hybrydowych Impulsów II dołączy do floty przewoźnika
To kolejne nowe składy, po
elektrycznych Elfach 2, które niedługo wyjadą na tory
Dolnego Śląska. Będą szybkie, wygodne, nowoczesne i
ekologiczne. Wartość sześciu
elektryczno-spalinowych pociągów to prawie 170 mln zł.
Według zapewnień producenta, firmy NEWAG S.A., pierwszymi z nich podróżni pojadą
już w połowie przyszłego roku.
Pociągi spełniają wszystkie obowiązujące normy emisji spalin. To doskonałe rozwiązanie do wykorzystania
na trasach kolejowych, które nie są zelektryfikowane w całości.
- Zakup sześciu hybrydowych Impulsów II to w tej chwili największy kontrakt
na tego typu pojazdy w Polsce. Zdecydowanie i mocno stawiamy na transport
szynowy. Stopniowe przejmowanie linii
kolejowych oraz powiększanie floty o
nowoczesne i ekologiczne pociągi to
ważne elementy naszej strategii rozwoju
kolejowego transportu pasażerskiego –
zapewnia Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Specjaliści zdecydowali,
jaki kształt powinien mieć
nowy szpital onkologiczny,
by był jak najbardziej funkcjonalny i przyjazny dla pacjentów. Planowany termin
uruchomienia placówki to
2025 rok, a profesjonalną pomoc otrzyma w niej około 30
tys. osób rocznie
Nowoczesny budynek Dolnośląskiego Centrum Onkologii stanie
przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu na działce o powierzchni 22
hektarów. Inwestycja realizowana
jest przez Samorząd Województwa
Dolnośląskiego. W ramach pierwszego etapu projektowania, konsorcjum trzech firm Graphit Sp. z o.o.,
N+ Parametric Design Mieszko Niedźwiedzki i ECM Group Polska S.A.
przygotowało 3 propozycje koncepcji funkcjonalno-użytkowych przyszłego szpitala, z których specjaliści
wyłonili tę najbardziej optymalną.
- Wybraliśmy koncepcję funkcjonalno- użytkową, która najlepiej
spełnia nasze oczekiwania względem
Nowego Szpitala Onkologicznego.
Przy wyborze kierowaliśmy się przede
wszystkim funkcjonalnością i użytecznością budynku, aby zapewnić pacjentom najwyższy komfort i ułatwić
przemieszczanie się – mówi Marcin
Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Głównym atutem wybranej
koncepcji jest trzon budynku. Jego
usytuowanie pozwoli na scentralizowanie najważniejszych funkcji
Centrum w taki sposób, aby skrócić drogę i ułatwić dostęp każdego
oddziału, położonego w jednym z
trzech skrzydeł, do sal operacyjnych
rozmieszczonych na dwóch piętrach
szpitala.
- Naszym priorytetem jest utworzenie w stolicy Dolnego Śląska bardzo

Hybrydowe Impulsy II dla Kolei
Dolnośląskich to trzyczłonowe, wygodne pociągi przystosowane do obsługi osób z ograniczoną możliwością
poruszania się. Każdym z nich będzie
mogło wygodnie podróżować około
315 pasażerów. Składy zostaną wyposażone w klimatyzację i bezprzewodowy, ogólnodostępny internet. W trakcji
elektrycznej rozwijają prędkość aż 160
km/h, a w spalinowej – do 120 km/h.
Nowe pociągi pojadą na trasie
Trzebnica – Wrocław – Sobótka – Świdnica, gdzie będą mogły wykorzystać
swój dwusystemowy napęd. Linia kolejowa nr 285 pomiędzy Wrocławiem
a Sobótką i Świdnicą jest obecnie w
trakcie rewitalizacji, co pozwoli na
przywrócenie na niej ruchu regularnych połączeń pasażerskich po około
20 latach. Zgodnie z zapowiedziami
PKP PLK prace mają zostać ukończone
w przyszłym roku. Rewitalizacja współfinansowana jest ze środków unijnych.
To kolejna już w tym roku umowa
na zakup nowoczesnych pociągów.
Pod koniec września Koleje Dolnośląskie zamówiły od bydgoskiej PESY pięć
5-członowych elektrycznych Elfów 2.
- Cieszy mnie, że dzięki umowie
koalicyjnej pomiędzy Bezpartyjnymi

Samorządowcami oraz Prawem i Sprawiedliwością Koleje Dolnośląskie stale
rozwijają swoją ofertę przewozową.
Zakup 11 nowych pociągów zostanie
dofinansowany w ramach umowy z
Centrum Unijnych Projektów Transportowych kwotą ponad 85 mln zł - mówi

Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.
Samorząd województwa swoją
politykę eliminacji wykluczenia transportowego realizuje także poprzez
przejmowanie i modernizację linii
kolejowych nieużytkowanych często

przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
Inwestycja w tabor jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Znamy koncepcję nowego
Dolnośląskiego Centrum Onkologii
silnego ośrodka onkologicznego, zapewniającego kompleksową opiekę
pacjentom. Chcemy również, aby koordynował on leczenie nowotworów
w całym regionie – zapewnia Cezary
Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląskie Centrum Onkologii
powierzchnią zabudowy dorówna
obszarowi wrocławskiego Rynku.
Lekarze i pacjenci do dyspozycji
będą mieli około 100 tys. m2. Na 25
oddziałach szpitalnych znajdzie się
15 sal operacyjnych i stanie ponad
700 łóżek. Lekarze będą wykonywać
ponad 10 tys. zabiegów i 200 tys.
świadczeń ambulatoryjnych rocznie, a profesjonalną pomoc i dostęp
do najnowocześniejszego sprzętu
medycznego uzyska 30 tys. pacjentów. Koncepcja przewiduje budowę
około 1,3 tys. miejsc parkingowych i
29 stojaków dla rowerów. Koszt inwestycji to 700 mln zł, z czego 300
mln zł pochodzi z budżetu państwa.
Nowa placówka połączy w jedno
dotychczasowe Dolnośląskie Centrum Onkologii, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych i
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc.
- Jednostki te realizując świadczenia wobec pacjentów korzystają z
podobnej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej. Nowy szpital umożliwi
optymalne wykorzystanie wspólnego
potencjału, co będzie niezwykle korzystne dla naszych pacjentów. Inwestycja zapewni synergię dotychczas
realizowanych świadczeń, wyraźnie
rozszerzy możliwości diagnostyczno-terapeutyczne, kadrowe, infrastruk-

turalne i sprzętowe, co nie jest możliwe w obecnej, rozproszonej lokalizacji
– tłumaczy dr Adam Maciejczyk,
dyrektor Dolnośląskiego Centrum
Onkologii.
Obecnie DCO, DCChP oraz DCTK
są zlokalizowane w starej, XIX-wiecznej, zabudowie. Ograniczenia lokalowe powodują brak możliwości
rozszerzenia działalności tych trzech
szpitali.
- Dziś placówki koncentrują się
jedynie na części zakresu świadczeń,
co nie sprosta wyzwaniom onkologicznym XXI wieku. Nowotwory stają
się, poza kardiologią, głównym problemem zdrowotnym społeczeństwa –
dodaje dr Maciejczyk.

W skali kraju na nowotwory złośliwe każdego roku zapada około
180 tys. osób. Przewiduje się, że za 5
lat liczba ta wzrośnie do ponad 200
tys. zachorowań.
Nowe Dolnośląskie Centrum Onkologii będzie funkcjonowało w unitowym systemie leczenia. Unit, rozumiany jako jednostka organizacyjna,
to zespół lekarzy, którzy zajmują
się kwalifikacją, doborem strategii
leczenia i kontrolą po jego zakończeniu pacjentów chorujących na
dany nowotwór. W tym systemie
niezwykle istotny jest także układ
funkcjonalno-przestrzenny danego
obszaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu
terapie stają się bardziej zindywidualizowane i skuteczniejsze.

W DCO pacjenci otrzymają pełen
zakres nowoczesnego i kompleksowego leczenia onkologicznego
oraz pulmonologicznego w trybie
stacjonarnym i ambulatoryjnym od
diagnostyki, poprzez indywidualnie dobraną terapię, aż do wsparcia
psychologicznego chorych oraz ich
rodzin.
Obecnie trwają dalsze prace nad
projektem nowego szpitala. Jego
ostateczny kształt poznamy na początku przyszłego roku, kiedy dopracowana zostanie koncepcja architektoniczna zawierająca między
innymi ostateczną koncepcję bryły i
jej detali, a także rozwiązania instalacyjne i opis możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
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Akcja „Truck & bus” Ukradł drzewo
Nieprawidłowości związane z czasem pracy kierowców, przekroczeniem
limitu prędkości, niewłaściwym działaniem tachografu, a także niewłaściwym
zabezpieczeniem
ładunku, to tylko przykłady zaniedbań kierowców
jakie ujawnili policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Wałbrzychu podczas dwóch dni działań pn.
„Truck & bus”.
W dniach 12 i 13 października 2020 roku funkcjonariusze
Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przeprowadzili akcję na
terenie miasta Wałbrzycha oraz
powiatu wałbrzyskiego, która
miała na celu ujawnianie i eliminowanie z ruchu niesprawnych
technicznie samochodów ciężarowych oraz autobusów. Funkcjonariusze sprawdzali także, czy
kierujący przestrzegają przepisów związanych z wykonywa-

niem transportu drogowego
osób i rzeczy. W wyniku działań
mundurowi skontrolowali 98 pojazdów, w tym 32 autobusy oraz
23 pojazdy ciężarowe. Efektem
pracy było ujawnienie między
innymi czterech naruszeń dotyczących czasu pracy kierowców,
w tym pięć związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości, a także jedno wykroczenie dotyczące nieprawidłowego
zabezpieczenia ładunku. Natomiast sześć uchybień było związanych ze stanem technicznym
pojazdów. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami lub
brakiem aktualnych badań technicznych, policjanci zatrzymali
22 dowody rejestracyjne. Jeden
pojazd nie został dopuszczony
do dalszej jazdy. Funkcjonariusze sporządzili również 1 decyzję
administracyjną.

We wtorek 13 października nad ranem pracownicy wykonujący wycinkę
drzew w miejscowości
Stary Julianów zjawili się,
by kontynuować swoją
pracę. Jednak na miejscu
zorientowali się, że przez
noc część pozostawionych
przy drodze wojewódzkiej
drzew zniknęła.
Powiadomieni o kradzieży
policjanci pierwszego komisariatu szybko ustalili, że za przestępstwo odpowiada 60-latek
– mieszkaniec tej miejscowości
– i jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego. Przypominamy, że do kradzieży doszło
pomiędzy 12 a 13 października,
po zakończeniu przez pracowników wykonujących wycinkę
drzew dnia pracy. Pozostawionym bez opieki przy drodze

drewnem ktoś ostatecznie się
zainteresował. Kiedy następnego
dnia pracownicy zorientowali się,
że brakuje 10 wyciętych drzew,
powiadomili policję. Dzielnicowi
pierwszego komisariatu szybko
dotarli do jednej z posesji w Starym Julianowie, gdzie znaleźli
część skradzionego mienia. Do
wyjaśnienia sprawy zatrzymali
również 60-latka, który oświadczył, że postanowił zabrać drewno ze sobą i wywieźć na znajdujące się nieopodal pole. Za
popełnione przestępstwo grozi
mu kara pozbawienia wolności
do lat 5. Funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę należącą do
sprawcy w kwocie 1 tysiąca złotych na poczet przyszłej kary.
Red.
Źródło i foto:
www.walbrzych.policja.gov.pl

Red.
Źródło i foto:
www.walbrzych.policja.gov.pl
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Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu.
Posiadamy 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. Zapraszamy wszystkie osoby starsze,
bez bliskich oraz mające trudności z czynnościami dnia codziennego. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, potrzebujesz opieki oraz pomocy, a
przy okazji chcesz miło i kreatywnie spędzić czas
- skontaktuj się z nami! Zachęcamy do niewiążącej wizyty w Domu Dziennego Pobytu „Oaza
Seniora” oraz do zapoznania się z pełną ofertą.
Nasz personel chętnie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne sprzęty, sale itp.
Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość
skorzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy samochodem, który przywiezie Państwa
do „Oazy Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy
o punktualność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się
zajęcia z terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie
przybliży ich specyfikę.
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie
się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fizjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt
rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyj-

sekund
Szczawno Zdrój
Sukcesy tenisistów

W miniony weekend na kortach w Szczawnie - Zdroju
rozegrano wojewódzki turniej
klasyfikacyjny w kategorii do
lat 14 – Młodzik. W turnieju
chłopców bezkonkurencyjny
okazał się Krystian Pniewski z
KT Szczawno Zdrój, który w finale pokonał Kevina Pabisiaka
SPS Solutions Miłosz Golec. W
deblu zwyciężyła szczawieńska para Pniewski - Mataczyński pokonując w finale parę
Pabisiak - Karczewski. W turnieju dziewcząt najlepsza była
Jessica Pabisiak SPS Solutions
Miłosz Golec, która w finale
pokonała Klaudię Owcarz KT
Szczawno Zdrój.

Świdnica
Doceniony skarbnik

Skarbnik miasta Świdnica,
Kacper Siwek został ponownie doceniony przez jury w
ogólnopolskim
rankingu
Dziennika Gazety Prawnej
„Perły Samorządu” i drugi raz
z rzędu otrzymał tytuł najlepszego wśród głównych księgowych w kategorii miast do
100 tys. mieszkańców. Skarbnikiem miasta Świdnica jest
od marca 2016 roku.

R0494/20

ne 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 bezpośrednim wyjściem z budynku), pozwalający na spędzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz parasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przebywać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.
Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo
też korzystać częściowo, w wybrane dni tygodnia
Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Pobytu „Oaza Seniora”?
Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fundacji - pod numerem telefonu 663 171 113 lub
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego,
który jest dostępny na stronie internetowej Fundacji Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji
skontaktuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia zgłoszenia i omówienia warunków
uczestnictwa.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do
niezobowiązującej, zapoznawczej wizyty w
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul.
Hetmańska 5g na Podzamczu.
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sekund
Mieroszów
Nagrodzeni nauczyciele

Z okazji zbliżającego się Dnia
Edukacji Narodowej przyznano Nagrody Burmistrza Mieroszowa w uznaniu osiągnięć w
pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Nagrody otrzymali: Iwona Schienke
- dyrektor Przedszkola Mieroszów, Katarzyna Miłosz - p.o.
dyrektora PSP Mieroszów, Danuta Wypych - dyrektor PSP w
Mieroszowie, Grażyna Lektarska - dyrektor i Magdalena Mirosz-Ciernia - nauczyciel PSP w
Kowalowej, Katarzyna Wolska i
Daria Gulbinowicz, nauczyciele
ZS-P SP w Sokołowsku.

Świdnica - Burkatów
Zebrano pieniądze

Piknik Charytatywny zorganizowany przez sołectwo Burkatów zebrał na leczenie Asi
Malinowskiej 27 542,85 zł. Jak
mówią organizatorzy, podziękowania należą się uczestnikom imprezy, którzy swoimi
funduszami wsparli cała akcję.
Młoda mieszkanka Burkatowa jeszcze do niedawna była
pełną energii osobą, niedoścignioną na górskich wycieczkach. Teraz walczy o zdrowie,
a na swojej drodze spotyka
wielu ludzi o dobrych sercach,
chętnych do niesienia pomocy.
REKLAMA
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Sztuka bez granic
„Im Puppenhaus” (polski tytuł „W Domu u Lalek”)
to spektakl przygotowany
przez licealistów I LO w
ramach projektu Jugendbox finansowanego przez
niemieckie Ministerstwo
Kultury. Jego premiera odbyła się 6 października na
deskach szkolnej sceny.
Zrealizowany w krótkiej, barwnej i wyrazistej formie tytuł
wydaje się idealną propozycją
dla widzów młodszych, jednakże
przez okoliczności długotrwałej pandemii zmęczony dorosły
widz także może zatopić się z radością w nadzwyczajnym świecie, zapominając o niezbyt kolorowych realiach.
Przedstawienie nawiązuje do
historycznych konwencji tea-

tralnych, jak np. koncepcji sceny
pudełkowej, realistycznej przestrzeni, zasady trzech jedności
(miejsca, czasu i akcji) czy przerysowanej gry aktorskiej. Obraz
wykorzystuje narzędzia teatru
tańca i formy. Całość zainspirowana została utworem Ferenca
Liszta pt. "Totentanz", który wielokrotnie towarzyszy aktorom na
scenie.
Na premierę spektaklu młodzi twórcy zaprosili m.in. Danutę Marosz – Dyrektor Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu
i Sebastiana Majewskiego – Dyrektora Artystycznego Teatru
Dramatycznego w Wałbrzychu,
a także przedstawicieli Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA
SZPARA

Październik wyszeptuje swoje pełne mroku opowieści skręcając nerwy ślimakowe ludzkiego ucha w coraz bardziej
zawiłe labirynty, z których nie
ma ucieczki. Ich główne wątki
gęstnieją, brudząc swoim osadem wnętrze duszy, niczym
zbyt długo parzona herbata
odciskająca piętno na nieświadomej niczego, kruchej przezroczystości szklanek, przez
którą jeszcze niedawno przebijało miękkie światło. Ciągle nas
dziwią chwiejące się na krawędzi dnia ciemności, choć z takim samym niedowierzaniem
traktujemy jasne wieczory dni
przeszłych, które migoczą nam
nadal zuchwale pod powiekami, nieustraszone, mimo że
ostatecznie skończone. Popołudniowy półmrok skrada się
niepostrzeżenie, delikatnie jak
kot, otulając nas swoją nieprze-

niknioną materią niepozwalającą się ruszyć.
Pocałunek Judasza, do którego otwieramy usta naiwnie
ośmieleni
pomarańczowym
kalejdoskopem barw lśniących
w gasnącym słońcu, martwym
punkcie niespełnionych obietnic lata. Na razie jesteśmy i
trwamy, jakby nie zdarzyło się
nic. Ze sklepów zniknęły już
kuse bermudy i miękkie jak futro kota plażowe ręczniki. Ich
miejsce zajęły szpalery różnokształtnych kolorowych zniczy,
o krzyżach podświetlanych
ledami. W tym sezonie prawdziwy płomień świecy jest już
passé. Warto zapamiętać, bo
po piętach depcze nam jedno z
najbardziej ulubionych świąt w
tym kraju. Miejsce zniczy szturmem przejmą siwe brody Mikołajów, podczas gdy ze sklepowych głośników rozanielą
się ponad naszymi głowami
niebiańskie chóry kolęd. Po raz
kolejny zakpi sobie z nas czas pędzących przez coraz gęstsze
ciemności, przez trzy kolejne
kręgi dantejskiego piekła. Ilu
z Was zatrzymuje się w tej pogoni za i tak już utraconym, by
poczuć ciepło jesiennej mżawki na swojej skórze lub woń
pierwszych palonych ognisk o
brzuchach pełnych jesiennych
liści?
Oby do światła. Zawsze do
światła.
R0495/20
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Studio Espresso gościło w kawiarnii „Pod pretekstem” Art Cafe w wałbrzyskim Śródmieściu

z Krzysztofem Śmiszkiem
z doktorem nauk prawnych, posłem na Sejm RP rozmawiał Paweł Szpur
Skąd pomysł, by w swoim życiu zająć się organizacjami pozarządowymi i równouprawnieniem? Czy faktycznie jest tak,
że te nierówności są na każdej
płaszczyźnie?
Przede wszystkim uważam, że
to co mówi Polska Konstytucja
czyli to, że każdy jest równy, że
nikt nie może być dyskryminowany. To, że jesteśmy różni, ale
równoprawni spowodowało, że
chciałem jako prawnik zacząć
w praktyce realizować te zapisy
konstytucyjne. Dlatego zaangażowałem się w organizacje pozarządowe. Dlatego poświęciłem
swoją wiedzę i czas, żeby pomagać na przykład kobietom, które
są wyrzucane z pracy, które mniej
zarabiają w porównaniu z kolegami. Pomagać osobom z niepełnosprawnościami, które doznają tej
nierówności. Uważam w ogóle, że
w Polsce mamy za mało dyskusji,
a jeśli ją mamy, to ona odbywa się
na nieodpowiednim poziomie i
jest bardzo krzywdząca jeśli rozmawiamy o prawach kobiet czy
o prawach mniejszości. Zresztą
ta tematyka przywiodła mnie do
sejmu. Ja od dziesięciu miesięcy
jestem posłem.
O tym także zaraz porozmawiamy.
Tym zajmuję się także w sejmie.
Tak naprawdę to jest wewnętrzny
brak zgody na niesprawiedliwość.
Wewnętrzny brak zgody na to,
że wszyscy jesteśmy Polakami,
wszystkie jesteśmy Polkami, a z
jakiegoś powodu nie mamy równego startu, równego dostępu do
tego, co powinniśmy mieć.
Jest Pan autorem książek
m.in. o mobbingu w pracy. Czy
dzisiaj w dobie pandemii koronawirusa nierówne traktowanie
pracowników przez pracodawców jest widoczne?
Tak, to jest widoczne i niestety,
pandemia czy trudności gospodarcze, ale nie zawsze trudności

gospodarcze, są wykorzystywane
przez pracodawców po to, żeby
na przykład pozwolić sobie na obcięcie wynagrodzenia pracownikowi albo po prostu pozbycie się
tego pracownika z miejsca pracy.
Niejednokrotnie okazuje się, że
wykorzystuje się instrumentalnie
okoliczności zewnętrzne, żeby
pogorszyć sytuację pracowniczą
pracowników. Do mnie także zgłaszają się osoby, głównie kobiety,
które mówią, „no tak, mamy rzeczywiście pandemię od kilku miesięcy, jest trudniej, ale nie jest na
tyle trudno, żeby nas zwalniać czy
obcinać pensje”. Proszę zobaczyć
jak traktowane są dziś stewardessy. One dziś mają chyba siedemdziesiąt procent mniej pensji.
I nikt o tym głośno nie mówi.
Nikt o tym nie mówi. Głównym
pretekstem są trudności gospodarcze i niby pandemia. Do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele,
ale do omówienia jest jeszcze wiele bardzo ważnych kwestii.
Czy w tym przypadku możemy powiedzieć o dyskryminacji
między płcią żeńską a męską?
Czy faktycznie w firmie na tym
samym stanowisku osoby różnej płci otrzymują różne wynagrodzenie?
To już nawet nie jest pogląd,
to jest fakt, który potwierdzony
jest badaniami Polskiego Urzędu
Statystycznego czy Najwyższej
Izby Kontroli, ale także organów
Unii Europejskiej. W Polsce mamy
tak, że średnio kobiety zarabiają
mniej o siedemnaście procent od
kolegów, wykonując tę samą pracę na tym samym stanowisku. To
znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że mamy jakiś błąd w systemie albo być może mamy jeszcze
gdzieś funkcjonujące w naszych
umysłach uprzedzenia albo stereotypy, które powodują, że dwie
osoby wykonujące tą samą pracę
mają różne wynagrodzenia. To
jest sprzeczne z polskim prawem i

Ten bukiet kwiatów dedykujemy
Pani Małgorzacie Szparze,
autorce kolumny "Pod powierzchnią"

Tydzień temu opublikowaliśmy przez pomyłkę
ten sam tekst, który zamieszczony został
w 816 wydaniu Tygodnika 30 minut.
Naszą literacką autorkę najmocniej przepraszamy
i zamieszczamy dla Niej bukiet kwiatów.
Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę z faktu, że czytelnikom
czekającym na kolejny tekst Pani Małgosi, nie sprawiliśmy
zawodu, ponieważ każdy artykuł autorki można
czytać z zachwytem bez końca.

mamy coraz więcej postępowań
sądowych, które właśnie dotyczą
dyskryminacji płacowej z uwagi
na płeć.
O co najczęściej pytają Pana
studenci na wykładach?
Studenci pytają o wszystko, ale
szczególnie w ostatnich latach
pytają o to, jak rzeczywistość codzienna w praktyce dotycząca
praworządności, funkcjonowania
sądów i organów sprawiedliwości
ma się do tego co mamy zapisane
w konstytucji.
Zderzenie dwóch rzeczywistości?
Ja bym powiedział, że rozjazd.
To jest rozjazd dwóch rzeczywistości. Mamy w konstytucji zaREKLAMA

pewniony trójpodział władzy,
mamy w konstytucji zapewnioną niezawisłość i niezależność
sądów i sędziów. A w praktyce
widzimy jak od kilku lat jest rozmontowywanie, jak lekceważone
są podstawowe standardy niezależności sądowej. Taki student
prawa z trzeciego czy czwartego
roku ma naprawdę duży problem,
żeby zrozumieć jak zastosować te
wszystkie teoretyczne rzeczy, które nabywa w trakcie procesu edukacyjnego, jak wdrożyć to w praktyce w system, który się rozjeżdża.
To będzie wyzwanie cywilizacyjne
i będziemy pamiętać te problemy
i rozwiązywać te problemy nie
przez lata, a przez dziesiątki lat.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz
gość opowiada o pracy posła, w
tym o złożonych interpelacjach.
Dowiemy się również o sprawie
interwencji budowy chlewni w
Dolinie Baryczy. Zeskanuj kod i
oglądaj pełen wywiad.
Oglądnij pełny wywiad
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DZIELNICOWI WSPIERAJĄ
Jednym z głównych zadań
dzielnicowych jest pomagać, chronić i służyć wsparciem. Wiedzą o tym również
dzielnicowi gminy Świdnica,
pełniący swoją codzienną
służbę na posterunku policji
w Słotwinie. To oni najlepiej
znają mieszkańców, bowiem
w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mają z
nimi najczęściej bezpośredni kontakt.
Okazuje się, że wielu seniorów
zna swojego dzielnicowego i darzy go zaufaniem. Dlatego każde

Informacje 7

od 18 lat
razem z Wami

działanie funkcjonariuszy poza
posterunkiem policji jest okazją,
aby wspierać mieszkańców gminy
w uzyskaniu niezbędnej wiedzy
przed zagrożeniami. W minioną
sobotę, 10 października podczas
pikniku charytatywnego w Burkatowie, odbyło się spotkanie seniorów z dzielnicowym st. sierż.
Rafałem Jaroszem. Uczestnicy
wydarzenia, a wśród nich osoby
starsze, wysłuchali ważnych porad jak nie stać się ofiarą oszustów
stosujących metodę „na wnuczka,
czy policjanta”. Warto podkreślić,
że podczas spotkania szczegó-

łowo omówiony został sposób
działania sprawców i wskazane
zagrożenia.
W aspekcie trwającej pandemii koronawirusa przestrzegamy
przed osobami podszywającymi
się pod służby sanitarne oraz inne
instytucje i organizacje mające
na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa, czy też
zajmujące się jego leczeniem. Pamiętajmy! Policja nigdy nie prosi
o przekazanie pieniędzy, a numer
telefonu na terenie całej Polski
rozpoczyna się od prefixu 47 xxx
xxxx - apelują mundurowi.
Red./JW
foto:Gmina Świdnica
Czy grozi nam kolejny
kryzys gospodarczy?
Zgodnie z przewidywaniami nadciąga druga fala koronawirusa.
Niestety, obserwowałem z niepokojem jak wielu obywateli potraktowało wcześniejsze poluzowania
obostrzeń jako powrót do całkowitej normalności sprzed epidemii,
nie zachowując zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego - utrzymywania odpowiedniego dystansu
społecznego, mycia i dezynfekcji
rąk czy noszenia maseczek. Mimo
wszystko uważam, że druga fala
koronawirusa nie będzie aż tak dotkliwa społecznie i gospodarczo jak
fala wiosenna. Choćby dlatego, że
jesteśmy jako państwo lepiej przygotowani i mądrzejsi o nabyte doświadczanie - metody przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa
i kryzysu gospodarczego nim wywołanego. Aby ograniczyć drugą

falę COVID-19, od 10 października
rząd wprowadził na terenie całego kraju zasady bezpieczeństwa
- obowiązkowe zakrywanie nosa
i ust w przestrzeni publicznej, na
nowych zasadach można przebywać w lokalach gastronomicznych,
brać udział w zgromadzeniach
publicznych i imprezach okolicznościowych, gdzie obowiązują
limity osób a wydarzenia kulturalne mogę odbyć się z udziałem
25% publiczności. Sądzę, iż dzięki
temu jesienna fala obejdzie się
bez administracyjnego paraliżu
czy drastycznego lockdown’u,
który zamroziłby po raz drugi naszą gospodarkę i wpędził Polskę
w głęboki kryzys na długie lata.
Byłby to cios dla wielu firm podnoszących się z recesji po radykalnym zamknięciu w okresie marzec
- maj a wywołane tym załamanie
gospodarcze skutkowałby setkami
upadłości, bankructw, lawinowym
przyrostem bezrobotnych oraz
krachem finansów publicznych, dla
których czwarty kwartał i tak nie
jest łatwy ze względu na duże wydatki przeznaczone na ożywianie
gospodarki. Spodziewam się natomiast czasowego ograniczania w
funkcjonowaniu administracji publicznej i lokalnych lockdown’ów w
zależności od skali epidemii w danym rejonie, gałęzi przemysłu czy
branży. Wyhamuje to oczywiście
popyt konsumencki oraz czasowo
wprowadzi utrudnienia dla danego sektora przemysłu dotkniętego
epidemią, ale nie spowoduje tak
drastycznego zamrożenia, które
mogłoby okazać się katastrofą dla
polskiej gospodarki.
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OGŁOSZENIE

Wałbrzych, dnia 09.10.2020 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
przy ul. Grodzkiej 44/20, piętro VI, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi 121 500,00 zł, wadium – 6 075,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni.
Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu
się z pracownikiem Administracji Osiedla tel. 74 66-56-966 do 969.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 26.10.2020 r.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg.
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto uznaje się datę wpływu środków na
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 26.10.2020 r. Wpłacone wadium, w
przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty
uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały
przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż
następnego dnia po dacie przetargu.
W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod
rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika
Spółdzielni).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż

do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny
wyższej od ceny wywoławczej.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas sporządzone) świadectwo charakterystyki energetycznej powyższego lokalu mieszkalnego, o
którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019.1186 z późniejszymi
zmianami).
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – w terminie
do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.
Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 66-56-957 lub osobiście w pok. Nr 21 oraz
pod nr tel. 74 66-47-253 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

8 Temat tygodnia
Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

/mjablonski.fotografia/
/dron.walbrzych.fotografia/

Stara Kopalnia
część nieodrestaurowana

Polska w obostrzeniach
W wielu miejscach na świecie odnotowuje się coraz większą liczbę zakażeń na COVID-19. Nie inaczej jest w Polsce. Ministerstwo Zdrowia codziennie informuje o aktualnych stanach osób zakażonych i liczbie zgonów. Zakażenie koronawirusem stało się
obecnie przyczyną ponad miliona zgonów na świecie.
II fala
Można już śmiało stwierdzić,
że pierwsza fala epidemii, która
przypadła w Polsce od marca do
około lipca, już za nami. Od końca sierpnia epidemiolodzy alarmowali o nadejściu drugiej fali.
Wcześniejsze doświadczenia pokazują, że większość z nas przechodzi COVID-19 bezobjawowo,
jednak w praktyce te osoby są
najgroźniejszymi
nosicielami
wirusa. Dlatego tak ważne jest
przestrzeganie wprowadzanych
zasad. Wyniki ostatnich badań sugerują również, że wcześniejsze
zakażenia innymi koronawirusami, mogą prowadzić do lżejszego
przechodzenia COVID-19, jednak
nie gwarantują odporności na
samo zakażenie. Warto również
zauważyć, że niektórzy eksperci
REKLAMA
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sądzą, że dobrym pomysłem na
ograniczenie ryzyka jest zaszczepienie się na grypę, ponieważ
zmniejsza to ryzyko zakażenia
patogenem grypy, która daje podobne objawy do COVID-19. Zdaniem specjalistów, Europa jest
znacznie lepiej przygotowana do
drugiej fali koronawirusa niż do
pierwszej. Za przykład podaje się
łatwiejszy dostęp do maseczek
czy środków dezynfekujących.
Wprowadzenie stref
12 września w Polsce wprowadzono strefy regionalnych restrykcji służące przeciwdziałaniu
rozprzestrzeniania się koronawirusa: zieloną, żółtą i czerwoną.
I tak: w strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4
metry kwadratowe w przypadku
R0498/20

imprez takich jak: targi, wystawy,
kongresy czy konferencje. Natomiast w siłowniach jest limit osób
- jedna na 7 metrów kwadratowych. W kinach czy teatrach może
być 25 procent publiczności.
Liczba osób biorących udział w
imprezach rodzinnych nie może
przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. Natomiast w strefie czerwonej obowiązuje m.in.
zakaz organizowania kongresów
i targów, działania sanatoriów,
wesołych miasteczek czy parków
rozrywki. W siłowniach określono
limit osób - jedna na 10 metrów
kwadratowych. W kinach może
być 25 procent publiczności. W
kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50
procent obłożenia budynku, na
zewnątrz limit wyniesie 150 osób.
Liczba osób biorących udział w
uroczystościach rodzinnych i w
weselach została ograniczona do
50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej
konieczne staje się zakrywanie
nosa i ust. Polska znalazła się w
strefie żółtej, co oznacza również
obowiązkowe noszenie maseczek, zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz. Maseczkę lub przyłbicę można zdejmować tylko w
swoim mieszkaniu lub w domu i
na otaczającym go terenie. Wszędzie indziej maseczki lub przyłbice należy nosić przez cały czas, za
wyjątkiem spożywania posiłku.
Co warto wiedzieć?
Aby pacjent został skierowany
na test na koronawirusa, może
wystąpić u niego tylko część
objawów charakterystycznych
dla SARS-CoV-2: utrata węchu i
smaku, wysoka gorączka, kaszel,
duszności, ból mięśni. Zgodnie z

www.30minut.pl
najnowszymi przepisami, lekarze
rodzinni mogą kierować do izolacji osoby, u których podejrzewa
się albo już potwierdzono zakażenie koronawirusem. Warto zaznaczyć, że lekarz rodzinny może
zdecydować, że konkretna osoba
kwalifikuje się do kwarantanny
oraz na test na koronawirusa już
na podstawie teleporady. Lekarze
rodzinni mają obowiązek zgłosić
obecność osób bliskich, wśród
nich członków rodziny, osoby, u
której podejrzewa się albo potwierdzono zakażenie Covid-19.
W przypadku pacjenta, który jest
w stanie samodzielnie się przemieszczać, lekarz przekazuje mu
informację o punktach pobrań, w
których można wykonać badanie
i informację o zakazie przemieszczania się środkami publicznego
transportu. W sytuacji skierowania pacjenta do odbycia izolacji
w warunkach domowych, lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej,
udziela pacjentowi - nie wcześniej niż w ósmej dobie jej odbywania - porady albo teleporady,
podczas której dokonuje oceny
stanu zdrowia. Od czwartku, 15
października w godz. 10 do 12
w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów.
Dotyczą one osób powyżej 60.
roku życia.
Urzędy ograniczają pracę
Jak informuje rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Edward Szewczak: "w
związku z radykalnym wzrostem
zakażeń koronawirusem Urząd
Miejski w Wałbrzychu ponownie
działać będzie w ograniczonym
zakresie. Od 13 października
(wtorek), podobnie jak w marcu
i kwietniu, budynki urzędowe
pozostaną otwarte wyłącznie dla
klientów, których wizyta została
wcześniej umówiona. Informacje nt. konieczności umówienia
wizyty i numery telefonów pojawią się na stronie miasta www.
um.walbrzych.pl oraz drzwiach
wszystkich budynków urzędu.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników część z nich przejdzie
na pracę zdalną. Tym niemniej
wszystkie komórki organizacyjne
magistratu powinny pracować
bez zakłóceń".
Zebrał i opracował
Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://zdrowie.radiozet.pl
twojezdrowie.rmf24.p
https://tech.wp.pl
https://polskatimes.pl
https://www.gazetaprawna.pl
https://portal.abczdrowie.pl
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Maseczka – ten rzeczownik jest już nam tak
dobrze znany, że odnosimy
wrażenie jakby na co dzień
przylgnął nam do twarzy.
Oczywiście
Encyklopedia
PWN definiuje leksem „maska” w różny sposób, m.in.
jako: zasłona na twarz (albo
część twarzy) z otworami
na oczy, nakładana podczas
maskarady, obrzędów ludowych lub przez aktorów
w teatrze; też: osoba z tak
zasłoniętą twarzą, pozorowane zachowanie mające
ukryć prawdziwe zamiary i
uczucia, twarz zniekształcona, zastygła w jakimś grymasie, odlew twarzy ludzkiej,
osłona twarzy chroniąca ją
przed działaniem szkodliwych substancji lub przed
urazami; też: osłona na nos
i usta zapobiegająca rozsiewaniu zarazków. Ten ostatni
opis jest nam bardzo bliski.
Niektórych z nas, mimo obowiązku noszenia maseczki w
miejscach publicznych, ucieszy fakt, że twórcą tej ochrony na usta i nos był wybitny
chirurg Jan Mikulicz-Radecki, założyciel dwóch szkół
chirurgicznych,
polskiej
w Krakowie i niemieckiej
we Wrocławiu, przez okres
swojego życia związany z
naszym regionem. W Pełcznicy koło Świebodzic miał
letnią rezydencję. Pochowany jest wraz z żoną i rodziną
na cmentarzu w Świebodzicach. Wielu jednak denerwuje fakt obowiązkowego
noszenia maseczek czy przyłbic w miejscach publicznych. Często nie wierzymy
w to, że koronawirus jest tak
niebezpieczny i zabójczy, jak
o nim piszą. Okazuje się, że
większość z nas przechodzi
zakażenie
bezobjawowo.
Może być tak, że chorujemy
lub chorowaliśmy na COVID-19, ale tego w ogóle nie
odczuliśmy. I właśnie między innymi z tego powodu
musimy nosić maseczki. Bo
nie mamy pewności, czy to
akurat nie my jesteśmy nosicielami tego wirusa. W ten
sposób chronimy nie tylko
siebie, ale przede wszystkim
innych.
Redaktor Naczelny

Piątek, 16 października 2020
www.30minut.pl

ŚWIDNICCY POLICJANCI
KONTROLUJĄ
Zagrożenia związane z
pandemią koronawirusa
nie słabną. W związku ze
wzrostem zachorowań na
Covid-19, w całym kraju
wprowadzono kolejne obostrzenia i nakazy. Świdniccy policjanci w czasie
codziennej służby sprawdzają czy mieszkańcy stosują się do obowiązujących
regulacji prawnych.
Od 10 października wszystkie powiaty trafiły przynajmniej
do tak zwanej żółtej strefy. W
związku z tym obowiązują nowe
przepisy dotyczące walki z pandemią koronawirusa nakazujące
między innymi zakrywanie nosa
i ust w przestrzeni publicznej: w
sklepie, autobusie, ale także na
wolnym powietrzu. Policjanci
są przede wszystkim tam, gdzie
może być w jednym miejscu
więcej osób. Funkcjonariusze
obserwują i reagują na wszelkie
przypadki naruszenia prawa.
W sytuacji rażącego lekceważenia obowiązujących ograniczeń można spodziewać się
zdecydowanej reakcji ze strony
funkcjonariuszy. Dodatkowo z
policyjnych radiowozów należących do świdnickiej komendy
usłyszymy komunikaty o zasadach zachowania w czasie pan-

demii Covid-19. Jak informuje
Oficer Prasowy KPP Świdnica
sierż. szt. Magdalena Ząbek, Policjanci Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy nadal będą
uświadamiać mieszkańców powiatu świdnickiego jak ważne
jest przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, które w znacznym stopniu ograniczyć mogą
rozprzestrzenianie się Covid - 19.
Pamiętajmy, że nieprzestrzeganie tych obostrzeń może narazić
inne osoby na utratę zdrowia i
życia. W sytuacji rażącego lekceważenia obowiązujących ograniczeń możemy spodziewać się
zdecydowanej reakcji ze strony
funkcjonariuszy.
Red.
Źródło i foto:
www.swidnica.policja.gov.pl
Przypominamy! W przypadku
interwencji podjętej przez policjantów można zostać pouczonym, ukaranym mandatem w
wysokości 500 złotych, a także
może być skierowany wobec nas
wniosek do sądu lub sporządzona informacja do sanepidu.
Należy pamiętać, że od indywidualnej oceny interweniującego funkcjonariusza zależy, jakie
będą konsekwencje takiej kontroli.
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TERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:

ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
• PODZAMCZE,
PIASKOWA
GÓRA,
ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21
•

OKNA, DRZWI, ROLETY
 20-letnie doświadczenie, a nie firma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji

PROMOCJA

TRZECIA
SZYBA W OKNIE

GRATIS

OKNA

montaż gratis

U NAS TANIEJ!

•

Wydarzenia 9

od 18 lat
razem z Wami

Nie prześpij niższych cen Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

DRZWI

już od 950zł
z montażem

Drogowy wandal
Policjanci
Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu zatrzymali 12
października po południu
52-letniego
mieszkańca
miasta Wałbrzycha, który
kierowanym przez siebie
samochodem osobowym
na jednym z parkingów
na Podzamczu uszkodził
prawidłowo zaparkowany
pojazd.
Funkcjonariusze
ustalili, że sprawca miał ponad 2,5 promila alkoholu w
organizmie.
Funkcjonariusze
otrzymali
informację o zdarzeniu około
godziny 12:30 w poniedziałek
12 października. Kierujący samochodem osobowym miał
na Podzamczu uderzyć swoim
pojazdem w inny zaparkowany
pojazd, a następnie oddalić się
z miejsca kolizji. Kiedy policjanci przyjechali na ulicę Husarską,
sprawca ponownie przyjechał
samochodem na parking. Wtedy
to policjanci ruchu drogowego
sprawdzili jego stan trzeźwości.
Okazało się, że 52-latek jest kompletnie pijany. Badanie wykazało
w jego organizmie 2,5 promila
alkoholu. Mundurowi odebrali
mężczyźnie prawo jazdy, a sa-

mochód odesłali lawetą na parking strzeżony. Podejrzany o popełnienie przestępstwa w ruchu
drogowym 52-latek stanie teraz
przed sądem. Za jazdę pod wpływem alkoholu, a także spowodowanie kolizji drogowej grozi mu
teraz kara pozbawienia wolności
do lat 2, wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka
grzywna.
Red.
Źródło i foto:
www.walbrzych.policja.gov.pl
Wałbrzyscy policjanci po raz
kolejny przypominają! Jeżeli
wiedzą Państwo, że osoba chce
jechać pojazdem, a wcześniej
spożywała alkohol, uniemożliwijmy jej to. Należy także powiadomić Centrum Powiadamiania
Ratunkowego pod numerem
alarmowym 112, które przekaże informację Policji, a dyżurny
najbliższej jednostki wyśle na
miejsce zdarzenia patrol. Bardzo
ważny jest brak społecznego
przyzwolenia na tego typu zachowania, które w ostateczności mogą zakończyć się poważnym wypadkiem drogowym. Na
szczęście w ukazanym przypadku doszło jedynie do drobnej
kolizji.

WYKRADŁA ZE SKLEPU
Policjanci pierwszego
komisariatu
zatrzymali
wczoraj 62-letnią kobietę, która na początku tego
miesiąca w Szczawnie-Zdroju dokonała kradzieży sklepowej. Wartość
strat oszacowana została
na kwotę dwóch tysięcy
złotych. W konsekwencji
mieszkanka Wałbrzycha
stanie teraz przed sądem,
za co grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5.
Do zdarzenia doszło 1 października w jednym ze sklepów
przy ulicy Kościuszki w Szczawnie-Zdroju. Jak poinformował
Komendant Miejski Policji w
Wałbrzychu nieznana wówczas
kobieta wyniosła z terenu sklepu wyroby alkoholowe, krem
do ciała oraz paczki różnego

rodzaju papierosów, nie płacąc
za nie. Straty właściciel sklepu
wycenił na łączną kwotę 2 tysięcy złotych. Poinformowani o
przestępstwie funkcjonariusze
zespołu operacyjno-rozpoznawczego Komisariatu Policji I w
Wałbrzychu podczas pracy operacyjnej ustalili ostatecznie, kto
jest odpowiedzialny za kradzież
i zatrzymali 62-latkę w poniedziałek przed południem przy
ulicy Kombatantów w Wałbrzychu. Podejrzana przyznała się
do popełnionego czynu i złożyła wyjaśnienia. Teraz za kratami
więzienia może spędzić nawet
5 lat.
Red.
Źródło:
www.walbrzych.policja.gov.pl

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA
BEŚLERZEWSKA

Nie trzeba szczególnie śledzić informacji, aby dostrzec,
że jest swego rodzaju konflikt
wśród propozycji na ratowanie nas przed katastrofą klimatyczną. Centrum tego sporu to sprawa energetyki. Są
tacy, którzy uważają, że rozwiązaniem jest energia jądrowa i są tacy, którzy uważają,
że powinniśmy inwestować w
odnawialne źródła energii, w
skrócie nazywane OZE.
Pierwsza sprawa to fakt, że
energii potrzebujemy coraz
więcej i musi być ona pozyskiwana inaczej niż ze spalania. I
atom, i OZE do takich należą,
to dlaczego nie wybrać obu?
Bez dwóch zdań ogromne
reaktory jądrowe zaspokoiłyby wszelkie potrzeby energetyczne tego świata, jednak
jest wiele „ale”. Po pierwsze –
jeśli chcemy uratować się, to
musimy zużywać wszystkiego mniej, także energii. Tylko
kompleksowa zmiana naszego życia jest w stanie przynieść skuteczne rozwiązanie.
Po drugie, reaktory są stabilne do czasu awarii. W świecie, gdzie klimat będzie coraz
bardziej „szalał” nikt nie jest w
stanie zapewnić, że do awarii
nie dojdzie (z braku wody, tsunami itp.). Po trzecie to czas
powstawania tych reaktorów
– optymiści mówią o 10 latach, ale rzeczywistość weryfikuje te założenia, najczęściej
decydują tu pieniądze, bo nie
ukrywajmy, na atom potrzeba
fortuny. No i zostaje sprawa
odpadów – są niebezpieczne,
nie ma 100% pewnych warunków na ich przetrzymywanie i
taka „błahostka” – przetrwają
niewyobrażalną liczbę lat i jak
o tym poinformować przyszłe
pokolenia, że są to zagrażające
ich życiu substancje? Kwestia
pozyskiwania pierwiastków
koniecznych dla elektrowni
jądrowej też jest bardzo nieekologiczna i daleka od sprawiedliwości społecznej.
Mówiąc najkrócej, jeśli zdecydujemy się za część pieniędzy, które możemy przeznaczyć na atom, zainwestować
w OZE, to bezpiecznie zdążymy zmienić naszą energetykę
i zahamować zmiany klimatu.
Bo działać trzeba już, nie za
dekadę czy dwie. Wówczas
będzie za późno.
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Co ćwierka w sieci...
Edward Szewczak
@edoszewczak
Na pl. Magistrackim stanęła wystawa dokumentująca Bałtycką Odyseję czyli akcję
sprzątania bałtyckich plaż. Wystawa to cześć kampanii #mnieplastiku organizowanej przez #CreditAgricole. Robi wrażenie! Brawo @przybylskipp #Wałbrzych
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Ministerstwo Cyfryzacji
@MC_GOV_PL
Milion Polaków ze STOP COVID – #ProteGOSafe Było DDM. Jest DDMA, czyli dystans, dezynfekcja, maseczki, aplikacja. Ta aplikacja to STOP COVID – #ProteGOSafe. Do dziś pobrało ją 1 009 840 Polaków. Im więcej z nas będzie z niej korzystać,
tym lepiej.
12:22 PM · 14 paź 2020

10:41 AM · 13 paź 2020

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
GÓRNIK TRANS.EU WAŁBRZYCH
@gornikkosz

91 -79 to liczby naszego trzeciego zwycięstwa. Inauguracja sezonu w Wałbrzychu, udana. Dziękujemy znacznej większości kibiców za dostosowanie się do zasad które wynikają z obistrzeń COVID-owych.

@MuzeumWalbrzych
Spotkanie w ramach projektu „Wałbrzych miastem porcelany - historia i teraźniejszość” zakończyło się pełnym sukcesem. Dziękujemy naszym wspaniałym Prelegentom i wszystkim Gościom za uczestnictwo w spotkaniu :-) Do zobaczenia.
11:06 AM · 13 paź 2020

9:57 AM · 11 paź 2020

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych
Nasz dyrektor sportowy nie próżnuje - do zespołu dołączyli Konrad Orłowski i
Grzegorz Minkiewicz! Obaj ostatnio byli wolnymi agentami, a poprzednio występowali w drużynach młodzieżowych @MksZdroj ! Witamy i życzymy powodzenia!
6:27 PM · 11 paź 2020

WalbrzyskaSSE
@WalbrzyskaSSE
W sobotę w @SzczawnoZdroj odbył się Turniej Piłkarski INVEST-PARK CCC U9 &
U10 Tournament, którego @WalbrzyskaSSE była sponsorem tytularnym. Do rywalizacji przystąpiły 32 drużyny z terenu całego województwa dolnośląskiego.
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom
3:21 PM · 12 paź 2020
REKLAMA

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez
Kupujemy 6 nowych pociągów hybrydowych IMPULS II dla Dolnoślązaków! Kontrakt zawarty między @KolejeD a @NewagSa o wartości 170 mln zł to w tej chwili
największy kontrakt na tego typu pojazdy w Polsce. Na Dolnym Śląsku stawiamy na
kolej i walkę z wykluczeniem transportowym!
1:41 PM · 13 paź 2020

InValbrzych
@InValbrzych

W Wałbrzychu inwestorzy prześcigają się w nowych realizacjach mieszkaniowych. W dzielnicach: Podzamcze, Piaskowa Góra, Poniatów i Rusinowa powstają
nowe budynki wielorodzinne i domki jednorodzinne. O szczegółach będziemy
informować na stronie http://invalbrzych.pl
6:12 PM · 13 paź 2020
R0500/20
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120 sekund sensacji

sport na zimno

Mecz, który z góry miał ustalone zakończenie. Dysproporcja sił Górnika w stosunku do reszty stawki jest tak
duża, że wysokie wyniki nikogo nie powinny dziwić. Zaczęło się jednak inaczej. Cudownie dla gości. Po bramce
Mocydlarza, Podgórze przez 120 sekund było na prowadzeniu.

W dobie korony sukcesy
cieszą szczególnie
Zdarzają się takie chwile, o których długo będziemy pamiętać. W
ostatnią sobotę, żyliśmy
nie tylko lokalnymi wydarzeniami, ale też pojedynkiem Igi Świątek
w finale Rolland Garos.
Czekaliśmy na mecz Polski z Włochami w Lidze
Narodów. Wszystko w
dobie koronawirusa.
Iga swój mecz wygrała
pewnie i pomimo braku
centralnego szkolenia w
tenisie ziemnym, udało
się zawodniczce osiągnąć życiowy sukces już
w wieku 19 lat. BRAWO!
To pokazuje, że mamy
utalentowaną młodzież,
która jeśli tylko pozwoli
się jej pracować według
aktualnych
trendów,
ma szanse wybić się na
szczyt.
Polacy z Włochami zagrali nieźle. Bardzo podobali
mi się Moder i Walukiewicz. CI nieco starsi, ale
wciąż młodsi od Lewego
też pokazali, że potrafią
się dopasować. Jóźwiak,
Kędziora.
Pozytywnie
mnie to zaskoczyło. Tylko
wynik z dużym niedosytem.
W Wałbrzychu przegrały
siatkarki, wygrali koszykarze. Górnik zmiażdżył
Podgórze, choć zaczęło
się od 120 sekund sensacji. Nowe Miasto zagrało
w siatkówkę z Sudetami. Zagłębie przegrało w
Walimiu. Działo się dużo.
Każdy mecz zaskakiwał.
Wynik
odzwierciedlał
boiskowe
wydarzenia.
Oby tak było i w kolejnym tygodniu i kolejnym.
Oby na szczycie listy z
sukcesami znalazła się
również pozycja: Wygraliśmy z COViD-19.

JZ

Później wszystko wróciło już do normy. Do-

skonałą grą w ofensywie
popisał się Damian Cha-

jewski. W bardzo szybkim
czasie uzyskał hattricka.
Swoje dorzucił Krawczyk
i gospodarze na przerwę
schodzili prowadząc 4:1.
Po zmianie stron Chajewski dał sygnał do ataku. Gol z 47 minuty tylko
utwierdził wszystkich w
przekonaniu, że nic złego
Górnika w tym meczu już
nie spotka. Bramkę zdobył
Hallyson. Później w krótkim czasie dwie Sobiesierski i Sławomir Orzech.
Na koniec Niedźwiedzki i

proch podopiecznym trenera Marcina Domagały
skończył się na 13 trafieniach.
Górnik Wałbrzych –
Podgórze Wałbrzych 13:1
(4:1)
22’ 26’ 36’ 47’ 84’ Chajewski, 34’ Krawczyk, 52’
Hallyson, 67’ 71’ Sobiesierski, 78’ 81’ Orzech, 85’
Niedźwiedzki – 20’ Mocydlarz
JZ

Chełmiec to brzmi dumnie

MKS Aqua Zdrój przestał istnieć! Wydaje się, że z perspektywy czasu jest to naturalna decyzja. W środowisku,
kibicowskim od dawna było słychać, że najlepszym rozwiązaniem dla wałbrzyskiej drużyny byłoby wrócić do
korzeni. Chełmiec dawał poczucie przynależności do czegoś wielkiego. Dziś tego wielkiego w naszym mieście,
bardzo nam brakuje.
Koło ratunkowe, jakie w
pewnym momencie rzuciło Aqua Zdrój, musiało
w końcu pęknąć. Epidemia przyspieszyła tempo zmian. Dzisiaj sprawą
nadrzędną jest zapewnienie drużynie prawa gry na
poziomie II ligi, ale już w
nowych strukturach prawno-organizacyjnych. Jakie
są na to szanse?
- To trudne pytanie, w
obecnej sytuacji sporo
zespołów - około 1/3 - nie
przystąpi do rozgrywek
II ligi, zatem wszystko w
gestii PZPS, aby umożliwił start na tym szczeblu
KPS Chełmiec Wałbrzych.
Przepisy pozwalają na
taki manewr, jeżeli więcej niż 75% zawodników
przechodzi do innego klubu – mówi Fabian Kurzawiński.
KPS Chełmiec Wałbrzych to brzmi dumnie,
szczególnie, jeśli przypomnimy sobie sukcesy
z przeszłości. Pod tym
sztandarem, rodziły się
takie perełki jak choćby
Bronisław Bebel, Krzysztof Janczak czy Krzysztof
Ignaczak. Dla Chełmca
trybuny zapełniały się
po brzegi. Z Chełmcem
kojarzą się same dobre
wspomnienia.
Mistrzostwa Polski, gra o Puchar
Polski, gra w Europie. Sukcesy grup młodzieżowych
i ta wspaniała atmosfera.

Namiastkę tego mieliśmy
podczas turniejów kadetów, juniorów. Podczas
barażów z drużyną z Żagania.
Pomimo trudnej sytuacji kibice wciąż marzą
o grze na samym topie.
Dla nich najważniejsze
będzie jednak nie tyle,
szybkie wdrapanie się na
szczyt, co delektowanie
się dłuższym pobytem
wśród najlepszych.
- Na dzień dzisiejszy
możemy tylko pomarzyć
o ekstraklasie w Wałbrzychu. O I lidze również. W
pierwszych sezonach nowej rzeczywistości skupimy się na pracy z młodzieżą, z której zawsze
siatkarski Wałbrzych słynął oraz stabilizacji struktur klubu tak, aby nawią-

zać do historii i tradycji
Chełmca Wałbrzych, którego w 1956 roku współtworzył mój dziadek Mieczysław – tłumaczy Fabian
Kurzawiński.
Ostatni
zauważalny
sukces wałbrzyskiej siatkówki to mistrzostwo kraju w rozgrywkach I ligi w
2015 roku. W ciągu tych
kilku lat dużo radości dali
nam młodzi zawodnicy.
Szóste miejsce w kraju i
kilka świetnych występów w ostatnim sezonie
pokazało, że z młodzieżą w Wałbrzychu pracuje
się dobrze. Należy, więc
zrobić wszystko żeby jej
wyniki przełożyły się na
rozgrywki seniorskie.
który w porozumieniu
z władzami miasta zrezygnował z prowadzenia drugoligowego klubu siatkar-

skiego MKS Aqua-Zdrój
Wałbrzych.
Towarzyszą
temu starania o formalne
przejęcie praw do gry zespołu w II Lidze Siatkówki
Mężczyzn przez stowarzyszenie KPS Chełmiec-Wałbrzych.
Powodzenie tych planów oznacza, że w sezonie 2020/2021 zespół
prowadzony przez trenera Fabiana Kurzawińskiego mógłby wystartować
w II lidze pod historyczną
nazwą CHEŁMIEC WAŁBRZYCH. W przekonaniu
inicjatorów tego zamierzenia klub KPS Chełmiec
Wałbrzych przy wsparciu
finansowym miasta zapisze nową kartę w historii
wałbrzyskiej siatkówki.
JZ
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Wieści z tenisowych kortów
Mimo niekorzystnej aury oraz obostrzeń związanych z koronawirusem tenisowe turnieje odbywają się jak dotąd bez większych przeszkód. Za nami kolejne udane występy młodych graczy ze Szczawna-Zdroju, a przed nami sobotnie podsumowanie
tegorocznej edycji Amatorskiej Ligi Tenisa, nad którą patronat objęła Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park”.

W miniony weekend korty szczawieńskiego Klubu
Tenisowego gościły uczestników wojewódzkiego turnieju klasyfikacyjnego w
kategorii do lat 14. Na starcie tradycyjnie nie zabrakło
przedstawicieli gospodarzy, którzy rozdawali karty
w zmaganiach młodzików.
Wśród chłopców najlepszy
okazał się Krystian Pniew-

ski (KT Szczawno-Zdrój),
który w pojedynku o miejsce na najwyższym stopniu
podium okazał się lepszy
od Kevina Pabisiaka, reprezentującego SPS Solutions
Miłosz Golec. Jeśli chodzi
o grę podwójną, to w grze
podwójnej nasi tenisiści
również nie mieli konkurencji. Zwyciężyła bowiem
para Pniewski – Franciszek

Mataczyński, która w finale odprawiła duet Pabisiak
– Karczewski. W turnieju
dziewcząt triumfowała dobrze znana w uzdrowisku
Jessica Pabisiak z SPS Solutions Miłosz Golec, która
w decydującej o końcowym
sukcesie rywalizacji pokonała Klaudię Owcarz z KT
Szczawno-Zdrój.
Amatorzy na finiszu
Dobiega końca tegoroczna edycja Amatorskiej
Ligi Tenisa Ziemnego, za
organizacją której od ponad 20 lat stoi Wałbrzyski Klub Tenisowy „Atri
Wałbrzych”, a którą w tym
roku wsparł możny sponsor, bo za takiego należy
uznać Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną
„Invest-Park”. Od maja do

końca września na klubowych kortach walczyło 50
zawodników w singlu oraz
niemal 40 par w deblu.
Oficjalne zakończenie ligi
zaplanowano na jutro na
godzinę 12 w Parku Sobieskiego, podczas którego najlepsi uhonorowani
zostaną pucharami i nagrodami rzeczowymi. Nie
chcemy uprzedzać faktów
związanych z klasyfikacją
końcową, dlatego w tym
miejscu przypomnimy jedynie, iż po czterech z pięciu miesięcy rozgrywek na
czele singlistów plasował
się Piotr Pożarski, a wśród
deblistów 1. miejsce należało do pary Raczkowski –
Sadowski.
fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Nic się nie stało! Górniku nic się nie stało!
W takich słowach liczna grupa kibiców żegnała koszykarzy Górnika po zakończeniu środowego, wyjazdowego spotkania z WKK
Wrocław. Niestety, choć przez trzy kwarty wałbrzyszanie dyktowali warunki derbowej potyczki, to ostatecznie schodzili pokonani. Po zaciętej walce nasi przegrali 70:75.
Po serii trzech zwycięstw
biało-niebiescy
zanotowali
pierwszą porażkę w rozgrywkach Suzuki I ligi. Porażkę tym
boleśniejszą, iż poniesioną w
konfrontacji z wrocławskim
WKK. Konfrontacji, która jak
wspomnieliśmy, przez długi
czas toczyła się pod dyktando Bartłomieja Ratajczaka i
spółki. Dość poinformować,
iż po świetnym początku nasi

wygrywali 6:1, aby po 10
minutach prowadzić 20:15.
W drugiej ćwiartce chłopcy
Grudniewskiego cały czas
utrzymywali 3, 5-punktową
przewagą, jednak tuż przed
zejściem na przerwę Jakub
Koelner trafił z dystansu i
na półmetku spotkania było
33:32 dla gości.
Początek drugiej połowy
należał do miejscowych. Co

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię: Edward
Nazwisko: Baczewski
Data urodzenia: 14 marca 1964 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: KB Faurecia Wałbrzych (biegi)
Największy dotychczasowy sukces?
Najważniejszą dla mnie imprezą była Boguszowska
Setka, w której aż piętnaście razy stawałem na podium, a sześć razy byłem najlepszy. Do tego dochodzą starty w maratonach, we Wrocławiu zająłem 9.
miejsce, a w Toruniu byłem trzeci. Mam za sobą także
udział w lokalnych imprezach, chociażby w Półmaratonie Wałbrzych czy biegach pod
ziemią w kopalni w Bochni.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Za młodu zapatrzony byłem w wałbrzyskich lekkoatletów. Mam tu na myśli Andrzeja
Kupczyka, uczestnika Olimpiady w Monachium w 1972 roku, Krzysia Wesołowskiego
– naszego długodystansowca, czy Kazia Niemierkę, również zawodnika Górnika Wałbrzych, a potem zasłużonego krzewiciela sportu w naszym regionie.
Dlaczego biegi?
Pochodzę z biednej rodziny i z tego powodu wszędzie chodziłem pieszo lub jeździłem na
rowerze. Mój kontakt ze sportem rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 6. Choć byłem
chudziutki, to jak pamiętam, wygrałem bieg na 1000 metrów lub 3 kilometry. Mój talent
został jednak dostrzeżony, gdyż w wieku około 15 lat dołączyłem do Górnika, gdzie trenowałem pod okiem ś.p. Jana Nowaka. Z drugiej strony tak na serio zacząłem uprawiać
sport dopiero w wieku 35 lat. Biegałem albo jeździłem na rowerze dosłownie wszędzie,
a więc między innymi do jak i z pracy czy na wczasy do Sławy.
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Dwa lata temu byłem na pograniczu życia i śmierci, gdy pękły mi tętniaki w mózgu. Jak
przyznali lekarze, przeżyłem głównie dlatego, że mam bardzo silny, wytrenowany organizm. Dość powiedzieć, że do tej pory mam tętno poniżej 40 uderzeń na minutę. Jestem
nieskromny w moich celach, ale marzę o tym, aby w wieku 60 lat wystartować w Mistrzostwach Polski weteranów, a następnie Mistrzostwach Europy i Świata. Lekarze bowiem
powiedzieli, że jeszcze będę biegał, dlatego wciąż mam kilka marzeń do zrealizowania.
Przy tej okazji chciałbym gorąco podziękować wszystkim osobom, które były ze mną w
tych trudnych chwilach, a w szczególności Jarkowi Cieśli, Grażynie i Mirkowi Kaczugom,
Zbyszkowi i Sabinie Strużyk, Rysiowi Klimasowi oraz Dariuszowi Tarasiukowi.
fot. użyczone

prawda w 23 minucie mieliśmy remis 39:39, ale w kolejnych minutach lepiej spisywali się wrocławianie, którzy
wygrywali 46:39, a po chwili
46:41. Do remisu, tym razem
po 51, w 28 minucie dwoma
osobistymi doprowadził Maciej Koperski, który przed końcem trzeciej kwarty zdobył
jeszcze 4 punkty, 2 „oczka”
dołożył Karol Kamiński, na co
rywale zareagowali skutecznym wejściem pod kosz Piotra
Niedźwiedzkiego. Efekt - po
30 minutach Górnik Trans.eu
prowadził 57:53.
Niestety, ostatnia ćwiartka okazała się najsłabsza w
wykonaniu wałbrzyszan. Odwrotnie do zespołu WKK, który od stanu 57:57 przeszedł
do punktowej ofensywy. Niby
przewaga przeciwnika nie
wykraczała poza 3 „oczka”,
jednak Górnicy nie potrafili
znaleźć sposobu na zmniejszenie straty. Trudno jednak,
aby było inaczej, skoro biało-

-niebiescy zupełnie zatracili
gdzieś wcześniejszą skuteczność, a dodatkowo nie wykorzystywali rzutów wolnych,
co skutkowało niewielką, ale
gorzką porażką 70:75.
Kolejny sprawdzian Górników już jutro. W spotkaniu V
kolejki nasi podejmą Grupę
Sierleccy – Czarnych Słupsk.
Początek o godzinie 17 w hali
Aqua-Zdrój.
Suzuki I liga
IV kolejka
WKK Wrocław – Górnik
Trans.eu Wałbrzych 75:70
(15:20, 17:13, 21:24, 22:13)
Górnik Trans.eu: Koperski
17 (2x3), Jakóbczyk 12, Bojanowski 11 (2), Ratajczak 8,
Cechniak 6, Zywert 5, Malesa
5 (1), Wróbel 4, Kamiński 2.
Trener: Łukasz Grudniewski
fot. archiwum
Bartłomiej Nowak

Dobrosław
Kowalski
futbol po mojemu....

Niech kadra wyjdzie
ze strefy komfortu!
Patrzyłem na kadrę Jerzego
Brzęczka w meczach z Finlandią i Włochami i generalnie
nie wygląda to źle. Tzn. można powiedzieć, że potencjał
jest naprawdę duży. Drużyna
próbuje grać wypracowanymi schematami, widać w tym
wszystkim jakiś zamysł. Pytanie tylko, czy ta taktyka i sposób gry jest pełnym wykorzystaniem tego potencjału? O
tym poniżej. Czekam na spotkanie z Bośnią (tekst niestety muszę oddać przed nim).
Będzie ono ważne z tego
względu, że da odpowiedź na
pytanie, czy nasza kadra jest
w stanie już na dobre grać na
jakimś średnim, ale naprawdę solidnym poziomie, czy
jednak jesteśmy dalej w stanie chaosu i, jak mawia nasz
legendarny bramkarz, gramy
„na udo - czyli raz się udo a
raz nie udo”.
A jaki jest w tej chwili najważniejszy aspekt, aby ta
drużyna się rozwijała i była
więcej niż „solidnym średniakiem”?
Potencjał jest, chwała selekcjonerowi za stawianie na
młodych zawodników - takiego dopływu świeżej, młodej krwi nie było dawno. Ale
selekcjoner i za nim piłkarze
muszą opuścić strefę komfortu a jeszcze lepiej, jak ostatnio słyszałem bardzo mądre
stwierdzenie, nie wyjść ze
strefy komfortu, ale poszerzyć ją. Jak wspomniałem na
początku, gramy fajne akcje,
ale są one takie „książkowe”.
Bardzo dobrze, że to wychodzi, ale mamy potencjał na
coś więcej. I nie można się na
tym minimum zatrzymywać,
potrzeba trochę więcej finezji w naszej grze, ryzyka i niesztampowości. Oczywiście
na początku może nie wychodzić lecz trzeba się odważyć
- wyjść i poszerzyć właśnie
strefę komfortu. I jeszcze
jedna rzecz z tym związana
- nie ma świętych krów! Ma
być konkurencja. Do niedawna mówiło się o największym
potencjale wśród zawodników atakujących na świecie a
tymczasem na dobrą sprawę
zostaliśmy z jednym napastnikiem. I gole Piątka i Milika
z Finlandią nic nie zmieniają.
Dlatego odważniej stawiajmy
na takiego Walukiewicza (w
tym przypadku Sebastiana).
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

14 Kultura / Uroda
Wokół piękna

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Pierś do przodu
Biust to niewątpliwie atrybut kobiecości. Jego kształt,
wielkość, jędrność zmienia się
w trakcie naszego życia i wiążę się ze spadkiem lub wzrostem wagi ciała, ciążą, karmieniem piersią, menopauzą
oraz naturalnym starzeniem
się. Czynniki te powodują
pojawienie się problemów
tzw. luźnej skóry, rozstępów,
wiotkości. To jak się okazuje
ma znaczny wpływ na spadek
atrakcyjności oraz pojawienie
się kompleksów wśród wielu kobiet. Dlatego niektóre z
nas decydują się na plastykę
piersi, operacyjne powiększanie lub zmniejszanie biustu
oraz na nieinwazyjne zabiegi, które możemy wykonać
w klinice medycyny estetycznej. Do tych ostatnich, z
których możemy skorzystać
u specjalisty należy zaliczyć
mezoterapię czy dermapen,
które polegają na pobudzeniu włókien kolagenowych.
Wpływają na jędrność skóry
oraz pomagają uporać się z
rozstępami. Ponadto możemy skorzystać z zabiegów
takich jak masaż próżniowy
Icoone czy terapia zimnem,
które dają efekt naturalnego
ujędrnienia oraz odmłodzenia
skóry. Warto również pamietać o systematycznym dbaniu
o skórę biustu w domowym
zaciszu poprzez stosowanie
odpowiednich kosmetyków,
masaż oraz zimne prysznice
wpływające na jędrność skóry. Mówiąc o biuście, nie sposób nie wspomnieć o samobadaniu piersi oraz badaniu
obrazowym. To jest znacznie
ważniejsze niż pielęgnacja. To
podstawa w regularnej kontroli oraz profilaktyce chorób.
Warto o tym pamietać oraz
mówić szczególnie teraz w
październiku – miesiącu walki
z nowotworem piersi u kobiet.
Dlatego dbajmy i badajmy się,
bo wczesne wykrycie zmian
umożliwia wyleczenie.
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TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

12 – 18 października 2020
„PRZYSZEDŁ MEŻCZYZNA
DO KOBIETY”
Tekst: Siemion Złotnikow
Przekład: Andrzej Wanat
Konsultacja reżyserska: Piotr
Ratajczak
Obsada: Irena Wójcik, Piotr Tokarz
Bohaterami sztuki Siemiona
Złotnikowa są mocno doświadczeni przez życie, rozpaczliwie
szukający ciepła i zrozumienia
dojrzali ludzie. On – nieśmiały i zakompleksiony aptekarz
po przejściach. Ona – udająca
oschłą i zdystansowaną – kobieta
z przeszłością. Ich znajomość zaczyna się fatalnie. Zaaranżowane
spotkanie już na wstępie przebiega nie tak, jak miało. Rozczarowanie od początku. Ale może
warto spróbować?
„Przyszedł mężczyzna do kobiety” to przedstawienie realizowane przez Irenę Wójcik i Piotra
Tokarza w ramach Wolnej Sceny
Inicjatyw Aktorskich.
GRAMY:
16.10 / PIĄTEK / GODZ. 19:00 /
DUŻA SCENA
17.10 / SOBOTA / GODZ. 18:00
/ DUŻA SCENA
18.10 / NIEDZIELA / GODZ.
18:00 / DUŻA SCENA
„108 KOSTEK CUKRU”
Tekst: Zuzanna Bojda na podstawie powstańczego pamiętnika Ireny Sierakowskiej
Reżyseria: Agata Puszcz
Scenografia i kostiumy: Karolina Mazur
Muzyka: Krzysztof Kaliski
Video: Przemysław Jeżmirski
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Lekcje stepowania: Dariusz
Dudzik
Inspicjent: Anna Solarek
Występuje: Irena Sierakowska
Spektakl w reżyserii Agaty
Puszcz powstał na kanwie pamiętnika odnalezionego w gruzach Warszawy tuż po Powstaniu.
Adaptacji intymnego dziennika
podjęła się Zuzanna Bojda. Kameralne przedstawienie opowiada o prawdziwej historii
jednostki uwikłanej w wielkie
wydarzenia oraz prawdziwych
emocjach towarzyszących odkrywaniu rodzinnej tajemnicy.
Dwie Ireny – Współczesna Irena Sierakowska i Irena Sierakowska, która zginęła w Powstaniu
Warszawskim, są ze sobą spokrewnione, ale nigdy się nie poznały. Mimo to wiele je łączy, o
wiele więcej niż tylko imię.

Bohaterka jest pewna, że
mieszka w niej coś, co potrzebuje
nazwania – rozpoczyna więc poszukiwania. Szuka tak długo, aż
wpada na trop – małe pudełko
z pamiątkami, pudełko pamięci.
W tym pudełku znajduje się
częściowo zwęglony pamiętnik
pisany przez Irenę Sierakowską
w sierpniu 1944 roku, którego
fragmenty nadal jeszcze można
odczytać.
Monodram powstał w ramach
Wolnych Scen Inicjatyw Aktorskich.
GRAMY:
15.10 / CZWARTEK / GODZ.
19:00 / SCENA KAMERALNA
REZERWACJA BILETÓW:
Biuro Współpracy z Publicznością / tel. 74 648 83 01 (do 03);
http://bilety.teatr.walbrzych.pl/
Obok spektakli warto zapoznać się także z działalnością
teatru w wersji on-line, czyli SZANIAWSKI. FM
Podcasty Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
Przed nami finał projektu
SZANIAWSKI. FM I ostatnie premiery podcastów teatralnego
internetowego radia!
Już teraz macie dostęp do
wszystkich
dotychczasowych
odcinków bezpłatnie na platformach SOUNDCLOUD i SPOTIFY
– więcej info na stronie!
SZANIAWSKI.FM to pierwszy
w całości radiowy i internetowy
projekt Teatru Dramatycznego
- pełen empatycznych podcastów, ciepłych i mądrych głosów
teatralnych przyjaciół, a także
wypełniony po brzegi autorską
muzyką. Najbliższe premiery i
wydarzenia:
PODCAST KAROLA NEPELSKIEGO
PREMIERA 16.10.2020 / GODZ.
19:00
Kompozytor Karol Nepelski
– laureat Grand Prix 1. Festiwalu Muzyki w Teatrze REZONANS

– tworzy dla Was bardzo wyjątkowy podcast w całości poświęcony pamięci Krzysztofa Pendereckiego.
Nepelski wplata swoje własne
kompozycje pomiędzy wspomnienia i anegdoty dotyczące
mistrza. Mamy szansę posłuchać wyjątkowej muzyki, która z
pewnością nie pozostawi nikogo
obojętnym. Opowieść Karola o
jego relacji mistrz-uczeń, pozwoli nam poznać Krzysztofa Pendereckiego z zupełnie niespodziewanej strony.
PODCAST
KAROLINY
BRUCHNICKIEJ
PREMIERA 17.10.2020 / GODZ.
19:00
Jedna z najmłodszych aktorek w naszym zespole – Karolina
Bruchnicka – opowie o swoim
powrocie do rodzinnego Wałbrzycha. Mianowana niedawno
ambasadorką miasta aktorka
skupi się na kierunkach rozwoju
i przyszłości swojej małej ojczyzny. Karolina opowie, jak przeżyła pandemię, jakie produkcje
filmowe i teatralne była zmuszona odłożyć na bliżej nieznaną
przyszłość i wreszcie, co fascynującego wydarzyło się w jej życiu
w tym czasie.

Weźmiemy jednak perkusistę. To dodatkowe koszty, ale
zawsze lepiej wszystko brzmi
i ma siłę przebicia, czy budzenia przysypiającej publiczności. Jesteśmy po generalnej
próbie, teraz już upewnieni,
że wszystko w piosenkach leży
jak ulał, ale z myślami, że coś
da się zrobić jeszcze lepiej.
Gramy na miejscu, więc i tak
mniejsze ryzyko i sporo znajomych. Nazwisko nieznane z
telewizji to ryzyko poniesienia
organicznie na sobie konsekwencji braku ludzkiej ciekawości i bardzo płytkiej chęci
poznawania świata.
Kilka dni wcześniej organizator dopytuje czy na pewno
chcemy, bo sprzedały się trzy
bilety. Trafia mnie szlag. Gramy na miejscu. Dla tych, którzy mówili, że tak bardzo chcą
usłyszeć. Tylko po to robimy te
rzeczy. Może zapomnieli.

Podcast wzbogaci kącik lektury prasy teatralnej oraz rozmowa
z bardzo szczególnym gościem –
Prezydentem Wałbrzycha Romanem Szełemejem.

Decydujemy, chcemy, ryzykujemy. Nigdy nie myśleliśmy
o tym jak o biznesie. Bilety miały pomóc w realizacji marzeń,
w inwestycji, ułatwić logistykę.

Zachęcamy do odsłuchu
zarówno premierowych, jak i
wcześniejszych nagrań!

Dojazd - tym razem tylko
przez dwie dzielnicę, więc nie
myślę o paliwie. Wypakowujemy kilkadziesiąt kilogramów
sprzętu o wartości kilkunastu
tysięcy złotych. Półtorej godziny montowania, ustawiania,
coś nie działa, kolejne pół godziny pożarte przez szukanie
przyczyny.
Test dźwięku, realizator
jest zawodowcem, dodatkowo uprzejmym i pomocnym.
Mamy szczęście, to rzadkie połączenie. Dołożył swój sprzęt o
wartości kilkudziesięciu tysięcy, może stu.

17 października zapraszamy
wszystkich na FINAŁ projektu do
Teatru! Będzie okazja wspólnie
posłuchać podcastów, a także
spotkać się z ich twórcami.
Projekt SZANIAWSKI.FM dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Kultura w sieci.

Zaglądamy na salę. Planujemy zacząć z dziesięciominutowym opóźnieniem.
Liczę zajęte krzesła. Trzy,
pięć, dziesięć, dwanaście,
osiemnaście, dwadzieścia...
Dobrze. Dziś nie musimy
dokładać z oszczędności na
czarną godzinę.
Za chwilę nowe ograniczenia. Rząd bawi się w najlepsze.
Pandemia.
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KUPIĘ
(2) Kupię Starocie: odznaczenia,
medale, zegarki, figurki i patery z lat
50 i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła
kolorowego i inne. Tel: 500834769

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

REKLAMA

Do wynajęcia mieszkanie - kawalerka, Wałbrzych Szczawienko. Tel. 724
719 433

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

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

USŁUGI
(3) SZAFY WNĘKOWE,
GARDEROBY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981
(10) ANTENY SATELITARNE –
montaż, naprawy i ustawianie w najlepszej cenie i najkrótszym czasie.
Tel. 606 937 229
(3) MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE -TANIO!

(3) PRZEPROWADZKI
KOMPLEKSOWE
MIESZKAŃ,
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT
KAS PANCERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66;
502 308 696
(10)
HYDRAULIK,
ELEKTRYK,
DROBNE
SPAWANIE METALU – SOLIDNIE.
TEL. 795 632 130

WSZYWANIE
ESPERALU
TEL.
74 841-54-66
74 665-66-88

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM
TEL. 607 218 533

WYNAJMĘ

PRACA

R0502/20

ALARMY-KAMERY-MONTAŻ
ZDALNY PODGLĄD
KAMER
LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS
ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH
tel.608 44 22 04

(3) 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 74660-38-43

Sprzedam ziemniaki prosto od rolnika, odmiana GALA i VINETA. Tel.
795 602 683

Ogłoszenia drobne 15

od 18 lat
razem z Wami

SKUP AUT
UWAGA KONKURS !

ZA GOTÓWKĘ

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

CAŁYCH

Wystarczy, że w piątek 16.10.2020 punktualnie o godz.11:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem
McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

I USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086

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

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

Alarmy-immobilizery
samochodowe
sprzedaż montaż
naprawa
Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych
Montaż świateł
do jazdy dziennej
ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

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
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REKLAMA
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Przywrócimy każdy obiekt, w którym wykryto zarażenie
koronawirusem do bezpiecznego stanu w ciągu 24 godzin.
Odkażanie powierzchni już od 1 zł za m2*

Eksperci w ochronie przed czynnikami biologicznymi
Jedyna ﬁrma w regionie z Europejskim certyﬁkatem CEPA oraz Członek
Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji

Ubezpieczenie ﬁrmy 1 000 000,00 PLN
Dezynfekcja elektrostatyczna & Ozonowanie & Zamgławianie Termiczne / ULV

Tel. 697-511-004 email: biuro@protect24h.pl

*Dowiedz się więcej na Protect24h.pl/antycovid i zamów darmową wycenę.

