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Bezprawny kij i atrakcyjna marchewka 
Właśnie z takimi skrajnie róż-

niącymi się przepisami doty-
czącymi szczepień przeciw CO-
VID-19 mieliśmy do czynienia w 
Wałbrzychu. O ile same propo-
zycje zmian prawa miejscowego 
były sformułowane jasno i pre-
cyzyjnie, o tyle skrajne emocje 
społeczne wokół nich sięgały 
zenitu.

Przypominamy
29 kwietnia Rada Miasta Wałbrzy-

cha przyjęła uchwałę o obowiązko-
wym szczepieniu przeciwko Covid-19 
wszystkich mieszkańców i osób pra-
cujących w mieście. Sprawa urosła do 
niebagatelnych rozmiarów, gdyż za-
równo Prezydent dr Roman Szełemej, 
jak i jego współpracownicy otrzymy-
wali groźby, a sam włodarz został ob-
jęty ochroną policji. Wyłączono rów-
nież prezydencki profil na Facebooku. 
Nastroje społeczne w mieście, zarów-
no po stronie zwolenników szczepień, 
jak i antyszczepionkowców sięgały 
zenitu. Aktualnie toczy się postępo-
wanie dotyczące internetowej agresji. 
W sprawie sprawdzenia zgodności 
uchwały z przepisami interweniowali 
u Wojewody lokalni samorządowcy.

Obowiązkowe szczepienia nie-
zgodne z Konstytucją!

Poinformował o tym Wojewoda 
Dolnośląski, Jarosław Obremski pod-
czas konferencji prasowej: "Intencje 
tej uchwały były wzniosłe i służące 
walce z pandemią koronawirusa. [...] 

Merytorycznie na pewno podzielam 
zdanie, że pogląd Rady Miejskiej Wał-
brzycha, że czym więcej osób będzie 
zaszczepionych, tym lepiej dla naszej 
ekonomii, naszego zdrowia, zdrowia 
psychicznego, edukacji". Wojewoda 
podkreślił, że jego zdaniem więcej 
uda się zdziałać perswazją, nie przy-
musem. Zwrócił także uwagę, że Rada 
Miejska ma tendencję do uzurpacji 
praw, do których nie ma mocy, przy-
pominając uchwałę o plastiku. - "To są 
regulacje, które mogą być regulacja-
mi centralnymi. Niestety Rada Miejska 
zachowuje się trochę jak Parlament, 
nie Rada Miejska, mimo dużych suk-
cesów Wałbrzycha, trzymam kciuki 
za Wałbrzych, nie jesteśmy miastem-
-państwem" - mówi dalej Wojewoda.

Jak nie kij - to marchewka
Miejskie atrakcje 50% taniej dla 

zaszczepionych. Prezydent Roman 

Szełemej poinformował o nowej ak-
cji promocyjnej. Tak Wałbrzych chce 
przyspieszyć tempo szczepień. Aby 
skorzystać z rabatu trzeba posiadać 
potwierdzenie szczepienia, a wystar-
czy już zaświadczenie o przyjęciu 
pierwszej dawki. To dobra okazja dla 
wałbrzyszan, którzy nigdy nie odwie-
dzili jeszcze flagowych produktów 
eksportowych miasta, zgodnie z za-
sadą "cudze chwalimy, swego nie zna-
my". Do akcji przystępują więc: Teatr 
Lalki i Aktora, Aqua Zdrój, Stara Kopal-
nia, Zamek Książ, Muzeum Porcelany i 
Palmiarnia. Oprócz tego przewidziane 
są jeszcze dwa starania: nagrody rze-
czowe oraz gwarancja bezpieczeń-
stwa podczas odwiedzania atrakcji, 
czy urzędów - zespoły obsługujące 
będą zaszczepione.

PL/PAS
foto:PL

Wałbrzyska policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo przeciwko Sebastianowi D. - byłemu zastępcy burmistrza 
Boguszowa-Gorc, oraz przeciwko Wioletcie W.-R. Postawiono im zarzuty popełnienia przestępstw na szkodę Boguszowa-Gorc.
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z Michałem Borzemskim
organizatorem Turnieju Alkatraz
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kalendarium

MAJ

21
PIĄTEK

Imieniny:
Magdy, Grzegorza

Europejski Dzień Sąsiada

MAJ

25
WTOREK

Imieniny:
Wiktora, Tymoteusza

Dzień Dojazdu
Rowerem do Pracy

 Imieniny:
Julii, Emila, Ryty

Dzień Teścia

MAJ

26
ŚRODA

MAJ

27
CZWARTEK

,,Dramatem życia jest to, że starzejemy się zbyt szybko,
a mądrzejemy zbyt późno.”

Benjamin Franklin

MAJ

22
SOBOTA

Imieniny:
Eweliny, Filipa, Angeliki

Dzień Matki

Imieniny:
Oliwiera, Jana

Dzień Diagnosty
Laboratoryjnego

Imieniny:
Michała, Iwony, Jana

Światowy Dzień Żółwia

MAJ

23
NIEDZIELA

11:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
17:00  Podsumowanie projektu SZANIAWSKI.FM. 
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
19:00 i 21:00 Spektakl ,,Cudowne i pożyteczne. O 
seksie”. (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
21:00  Nocne Zwiedzanie - Biała Dama (Zamek Książ 
Wałbrzych).
20:00-22:00  Nocne zwiedzanie górnicze prace (Stara 
Kopalnia w Wałbrzychu).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
18:00 i 20:00 Spektakl ,,Przyszedł mężczyzna do 
kobiety” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
11:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:30 Spektakl ,,Żabcia i ropuch” (Teatr Lalki i Ak-
tora Wałbrzych).
18:00 i 20:00  Spektakl ,,Niech prawo będzie z 
wami” (albo co warto wiedzieć o konstytucji na 
wypadek rządów złodziei, furiatów i fundamenta-
listów) ( Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
12OC 16OC 15OC 15OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Zuzanny, Joanny

Dzień Ślimaka

MAJ

24
PONIEDZIAŁEK
9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu.

Nowe miejsce, otwar-
te oficjalnie we wtorek 18 
maja, w okolicach skrzy-
żowania ulicy Źródlanej i 
Monte Cassino, jest efek-
tem działania i obywateli, 
i Wałbrzyskiego Budżetu 
Obywatelskiego.

Koszt robót to kwota 180 
612,29 złotych brutto, natomiast 
koszt całej inwestycji wyniósł 
197 992,19 złotych brutto. -To 
jest idea, która skutecznie budu-
je wśród mieszkańców przeko-
nanie, że są gospodarzami dziel-
nicy, podwórka, ulicy. Budżet 
umacnia wiarę, że wszystko jest 
możliwe, że można zrealizować 

coś, czego nie udawało się zro-
bić przez dziesięciolecia - mówił 
Prezydent Roman Szełemej o 
Budżecie Obywatelskim.

Siłownię zbudowano w bez-
pośrednim sąsiedztwie placu 
zabaw, który powstał wcześniej 
z pomocą tego samego narzę-
dzia. Mieszkańcy mają nowe, 
sportowe pomysły i są zachę-
ceni do ich realizacji, widząc, że 
dzielnica zaczyna funkcjono-
wać, pojawiają się nowi, młodzi 
mieszkańcy z dziećmi. Sprzyja 
temu dostępność mieszkań w 
tym rejonie. Podczas konferencji 
prasowej świeciło piękne słońce, 
orzeźwiało rześkie powietrze, a z 
drugiej strony ulicy spoglądała 
stara, kopalniana wieża szybu 
Tytus. Zachęcający wstęp do ak-
tywności.

PL

Już za miesiąc rusza naj-
lepszy turniej koszykówki 
ulicznej w mieście.

Czym różni się turniej 
ulicznej koszykówki od 
standardowego meczu ko-
szykówki?

W zasadzie gra pozostaje 
taka sama, polega na wrzu-
ceniu więcej koszy niż rywal 
:). Zmieniają się jednak jej 
warunki. Od samego grania 
na świeżym powietrzu, co już 
jest jakby sporą zmianą, jak i 
brakiem sędziów boiskowych, 
czyli w skrócie, zawodnicy 
sędziują sobie sami. W przy-
padku spornych akcji zawsze 
decyduje sędzia główny, który 
obserwuje mecz przy stoliku 
sędziowskim. Każdy turniej 
uliczny rządzi się swoimi pra-
wami, my gramy bez sędziów 
ale na dwa kosze, co wpływa 
na płynność i widowiskowość 
gry. Często jednak gdzie in-
dziej gra odbywa się na jeden 
kosz.

Kiedy zrodził się pomysł 
organizacji takiej imprezy w 
Wałbrzychu i ile edycji zor-
ganizowałeś?

Turniej organizowany jest 
od 2003 roku, czyli dokładnie 
18 lat. Edycji jednak było mniej 
ze względu na wypadki loso-
we np. przebudowa boiska. 
W tym roku będzie okrągła 15 
edycja. 

Kto może zagrać w turnie-
ju i jak wyglądały tegorocz-
ne zgłoszenia ?

Zgłosić się może każda 
chętna drużyna, warunkiem 
jest wiek - zawodnicy od 18 
lat. Niestety mamy ograniczo-
ną ilość miejsc, bo 15, ale chęt-
nych jest dużo więcej. Jako, że 
Turniej jest ogólnopolski z na-
prawdę wysokim poziomem 
gry, bardzo chcę, aby przy-
najmniej 8 drużyn było spoza 
Wałbrzycha - stąd będzie, ko-
lokwialnie mówiąc, selekcja. W 
przypadku dużego zaintere-
sowania nie wykluczam, rów-
nież dla drużyn z Wałbrzycha 
i okolic, eliminacji do Turnieju 
głównego w dzień poprzedza-
jący Alkatraz.

Dlaczego podczas turnie-
ju grają DJ-e?

Hip-Hop i koszykówka na 
tzw. ulicy to integralna część. 
Zawsze kiedy wychodziło się 
na boisko, często towarzyszył 
nam jakiś magnetofon a z 
głośników słychać było Hip-
-Hop. Tak było od pierwszego 
Turnieju i u nas. Świetnie się to 
przyjęło i trwa do dzisiaj. 

Jakich znanych zawodni-
ków zobaczymy w tegorocz-
nej edycji?

Zapowiedziało się kilku li-
gowych graczy, zapisy trwają 
do końca maja. Na razie nie 
chcę zdradzać kogo zobaczy-
my :).  

Czy oprócz koszykówki 
będzie coś jeszcze? Jakieś 
dodatkowe atrakcje?

W tym roku oprócz same-
go grania na Turnieju będę 
chciał reaktywować konkurs 
wsadów. Są już pomysły jak go 
uatrakcyjnić. Przed laty sztuką 
pakowania piłki do kosza po-
pisywali się na Alkatraz najlep-
si w kraju i - mam nadzieję, że 
również w tym roku - pojawi 
się czołówka polskich dunke-
rów. Znajdą się również kon-
kursy dla kibiców oraz atrakcje 
dla najmłodszych. 

Ile czasu poświęciłeś na 
organizację tegorocznej im-
prezy? Czy było to trudne w 
dobie pandemii?

Dzisiaj niestety najwięk-
szym problemem dla organi-
zacji Turnieju jest pandemia 
oraz pogoda. Są to dwa czynni-
ki, na które nie mamy wpływu. 
Turniej, jak mówiłem wyżej, 
jest jeszcze w fazie przygoto-
wań, dostosujemy się do tego, 
co będzie można zrobić. Pra-
cuje nad tym kilku zaufanych 
ludzi, żeby tegoroczna edycja 
była wyjątkowa. Bardzo chcie-
libyśmy, aby podczas trwania 
Alkatraz postawić małą trybu-
nę oraz obarierkować boisko. 
Na pewno musimy znaleźć 
środki na wymianę obręczy 
oraz, jakby się udało, obydwu 
tablic. Organizacyjnie zajmuje 
to dużo czasu, ale przy two-
rzeniu takiego eventu to sama 
przyjemność. Z tego miejsca 
chciałbym prosić osoby zain-
teresowane chęcią wsparcia 
nas o kontakt poprzez fanpa-
ge Alkatraz. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur

Siłownia na świeżym powietrzu 
dla mieszkańców Konradowa.
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Gmina Boguszów-Gorce przyjazna rodzinie
Takie informacje to czy-

sta przyjemność. Gmina 
Boguszów-Gorce otrzy-
mała tytuł Samorząd PRO 
FAMILIA 2021. W dniu 13 
maja w Warszawie miała 
miejsce konferencja V4+ 
COALITION PRO FAMILIA, 
podczas której wyłoniono 
zwycięzców konkursu Mi-
nisterstwa Rodziny i Poli-
tyki Społecznej „Samorząd 
PRO FAMILIA 2021”. Gmina 
Boguszów-Gorce rywalizo-
wała z Piławą Górną oraz 
Bieruniem w kategorii GMI-
NA MIEJSKA do 20 tysięcy 
mieszkańców.

Po godzinie 11:00 obecny na 
konferencji pełniący funkcję Bur-
mistraz Miasta Boguszowa-Gorc 
Krzysztof Kumorek odebrał z rąk 
Prezesa Rady Ministrów Mate-
usza Morawieckiego oraz Mini-
ster Rodziny i Polityki Społecznej 
Marleny Maląg statuetkę, a na-
stępnie nagrodę - czek o warto-
ści 50 tysięcy złotych sponsoro-
wany przez partnera konkursu, 
Fundację Orlen dla Miasta Bo-

guszowa-Gorc. Ta konferencja 
była jednocześcnie spotkaniem 
Ministrów Grupy Wyszehradz-
kiej oraz innych państw europej-
skich zajmujących się sprawami 
rodzin.

Tytuł Samorząd PRO FAMILIA 
2021 został przyznany w pię-
ciu kategoriach: Gmina wiejska, 
Gmina miejsko-wiejska, Gmina 
miejska do 20 tysięcy mieszkań-

ców, Gmina miejska od 20 tysię-
cy do 100 tysięcy mieszkańców, 
Gmina miejska powyżej 100 
tysięcy mieszkańców. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem samorządów, ponieważ 
zgłosiło się do niego 236 gmin, 
które podzieliły się swoimi do-
tychczasowymi osiągnięciami 
oraz planami. Kierując się sumą 
punktów uzyskanych w pierw-
szym i drugim etapie, Kapituła 
Konkursu wyłoniła finalistów – 
po 3 samorządy w każdej kate-

gorii. Jak powiedziała Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej do-
ceniono te samorządy, które ro-
zumieją jak istotne jest inwesto-
wanie w rodziny, naszą wspólną 
przyszłość i którym już udało się 
stworzyć odpowiednie warunki 
do życia dla rodzin. Oprócz Bo-
guszowa-Gorc wśród nagrodzo-
nych gmin znalazły się Miejsce 
Piastowe, Pleszew, Otwock oraz 
Katowice.

PAS/Red.

Nowy szlak Rodzinny Dzień Mamy
Na Bukowej Górze przed-

stawiciele gminy Mieroszów 
wspólnie z przedstawicielami 
MEZIMĚSTI, TEPLIC NAD METUJÍ, 
ADRŠPACHU ustalili przebieg 
szlaku turystycznego im. Pavel 
Hečko. Szlak rozpoczyna się w 
MEZIMĚSTI i jest to pętla około 
48 km prowadząca przez gminę 
MIEROSZÓW, ADRŠPACH, TEPLI-
CE NAD METUJÍ. Jak podkreślają 
samorządowcy obu stron, w ten 
sposób chcą zachować pamięć o 
swoim przyjacielu, samorządow-
cu i wspaniałym człowieku PAV-

LE HEČKO. Przedstawiciele gmin 
transgranicznych dziękują bar-
dzo Nadleśnictwu Wałbrzych za 
wsparcie i pomoc przy realizacji.

Red.
Foto:GM

Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy Starych Bogaczowic 
będą świętować Dzień Mamy. Z tej okazji lokalni włodarze za-
praszają mieszkańców do rodzinnej gry terenowej.

Czy może być lepszy prezent niż radosne chwile w rodzinnym 
gronie? Oczywiście, że nie! Udział w grze jest bezpłatny ale obo-
wiązuje limit uczestników. Organizatorzy przygotowali także gry i 
zabawy z nagrodami prowadzone przez niezastąpioną grupę anima-
torów Kamayu Art. Wydarzenie odbędzie się zgodnie z zaleceniami 
aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów. Na terenie wydarzenia 
obowiązuje reżim sanitarny. Zapisy poprzez formularz internetowy 
dostępny na stronie www.gcbk.pl lub pod linkiem: 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdKpqtcoMeyu2.../viewform.

Red.

Świebodzice
Burmistrz bez prawka
Paweł Ozga, Burmistrz Świe-
bodzic dołączył do sporego 
grona kierowców, którzy 
stracili prawo jazdy z powo-
du nadmiernej prędkości w 
terenie zabudowanym. Sa-
morządowiec został przyła-
pany przez Policję na ulicy 
Esperantystów w Świdnicy. 
Burmistrz Świebodzic prze-
kroczył dozwoloną w tym 
miejscu prędkość o 50 km/h. 
Policjanci wystawili kierow-
cy mandat w wysokości 400 
złotych, a także wpisali 10 
punktów karnych. Samorzą-
dowiec stracił prawo jazdy 
na trzy miesiące.

Wałbrzych
Uchylić uchwałę
Społeczność Wałbrzycha 
„Wolni Wałbrzyszanie”, bo 
tak siebie określają autorzy 
pisma kierowanego do Pre-
zydenta Miasta Wałbrzycha 
i Rady Miasta wz żądaniem 
uchylenia uchwały o przy-
musie szczepień. - Domaga-
my się również oficjalnych 
przeprosin w lokalnych 
mediach za tę skandaliczną 
uchwałę. Daliśmy radzie mia-
sta i prezydentowi 7 dni na 
odpowiedź. Jeżeli nie spełnią 
naszych żądań, ruszamy z re-
ferendum w sprawie odwo-
łania władz miasta - oznaj-
miają inicjatorzy akcji.

Region
Szczepić obowiązko-
wo
Uważamy, że tylko obowiąz-
kowe szczepienia pozwolą 
na uzyskanie odporności 
zbiorowej, zmniejszenie 
liczby zachorowań, co po-
zwoli na stosunkowo szybki 
powrót do normalności, a 
także pełne otwarcie gospo-
darki - czytamy we fragmen-
cie listu samorządowców 
w sprawie wprowadzenia 
obowiązkowych szczepień 
w Polsce przeciw COVID 
-19 kierowanym do Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego (Roman Sze-
łemej Prezydent Wałbrzycha, 
Jacek Jaśkowiak Prezydent 
Poznania, Jacek Karnowski 
Prezydent Sopotu, Elżbieta 
Polak Marszałek Wojewódz-
twa Lubuskiego, Mieczysław 
Struk Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego).
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Polska wyludnia się
Choć jeszcze tego sobie nie potrafimy dobrze uzmysłowić, to jest naprawdę źle. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że w zeszłym roku ludność naszego kraju zmniejszyła się o ponad 
kilkanaście tysięcy obywateli. Według szacunków do 2050 roku liczba ludności spadnie o 
4,4 mln osób, a do 2080 roku o 7 milionów.

Zdjęcie tygodnia Zagórze Śląskie 
Foto: Karolina Truszkowska 

Co pokazują statystyki
38 milionów 208 tysięcy – to 

liczby, które obrazują wstępne 
dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Właśnie tyle wynosiła 
na koniec marca 2021 roku lud-
ność Polski. Oznacza to spadek 
aż o ponad 155 tysięcy przez 
ostatnich dwanaście miesięcy. 
Jeszcze nigdy po drugiej wojnie 
światowej Polska nie wyludniała 
się tak szybko. Jak wylicza Głów-
ny Urząd Statystyczny, w pierw-
szym kwartale tempo ubytku 
rzeczywistego w Polsce wyniosło 
-0,15 procenta. W konsekwencji 
oznacza to, że na każde 10 ty-

sięcy mieszkańców Polski ubyło 
15 osób. Warto wspomnieć, że 
rok temu analogiczna statystyka 
wynosiła "tylko" pięć osób, była 
więc o dwie trzecie niższa. Jed-
nak to, co najbardziej niepokoi, 
to dane dotyczące zgonów. W 
marcu zmarło 53 tysiące osób, 
co daje blisko 40-procentowy 
wzrost w porównaniu z danymi 
za marzec 2020.

Koronawirus potęguje
Zgodnie z oficjalnymi dany-

mi Ministerstwa Zdrowia od po-
czątku roku w Polsce do końca 
kwietnia potwierdzono blisko 

67 tysięcy zgonów z powodu 
koronawirusa. Z kolei najtragicz-
niejszym miesiącem pozostaje 
listopad 2020, kiedy to zareje-
strowano 66 tysięcy zgonów. 
Niestety kolejna fala epidemii 
koronawirusa sprawiła, że liczby 
te znowu wzrosły. Okazuje się 
również, że tygodniowo umie-
rało po około 12, 14, a nawet 16 
tysięcy ludzi, podczas gdy przed 
pandemią prawie w ogóle nie 
zdarzały się czterocyfrowe staty-
styki tygodniowe zgonów (poza 
jednym razem w 2019 roku i 
dwukrotnie w 2018).

Sytuacja w regionach
Demograf z Uniwersytetu 

Łódzkiego, profesor Piotr Szu-
kalski wyjaśnia przyczyny i kon-
sekwencje wyludniania okre-
ślonych obszarów Polski. Jak 
zaznacza naukowiec, poza do-
brze znaną już emigracją z tere-
nów wiejskich do miast, współ-
cześnie wyludniają się także 
małe i średnie miasta oraz duże 
ośrodki urbanistyczne. Ludzie 
przenoszą się z centrów miast do 
zacisznych peryferii, albo opusz-
czają miejsca, gdzie praca jest 
dostępna głównie w schyłko-
wych gałęziach gospodarki. Jak 
pokazują wyniki badań naukow-
ca w latach 1998–2019 liczba 
ludności spadła o przynajmniej 
5 procent w województwach: 
opolskim, łódzkim, śląskim, 
świętokrzyskim i lubelskim. Z 
kolei zmniejszająca się liczba 
ludności widoczna była w 2019 
roku w województwach: łódz-
kim, lubelskim, śląskim, warmiń-
sko-mazurskim. Warto podkre-
ślić, że największą depopulację 
badacz zauważył w Łodzi, ponie-
waż ubyło tam około 5 tysięcy 
osób, natomiast w Częstocho-
wie ponad 2 tysiące osób, a tak-
że i Sosnowcu - również około 2 
tysiące osób. Zdaniem profesora 
o depopulacji tych miast zdecy-
dowała przestarzała baza eko-
nomiczna oraz suburbanizacja, 
czyli wyludnianie się centrum i 
rozwój strefy podmiejskiej. Arty-
kuł prof. Szukalskiego nt. depo-
pulacji ukazał się w czasopiśmie 
„Demografia i Gerontologia Spo-
łeczna – Biuletyn Informacyjny".

Co z narodzinami?
Warto zaznaczyć fakt, że w 

zeszłym roku urodziło się wyjąt-

kowo mało nowych obywateli. 
Jak podają statystyki, 360 tysięcy 
nowych narodzin w 2020 roku to 
dwa razy mniej niż w latach pięć-
dziesiątych poprzedniego wieku 
i w ogóle najmniej od II Wojny 
Światowej, nie licząc lat 2002-
2004. Być może dzieci mogłoby 
być więcej, ale potencjalni rodzi-
ce najwidoczniej wstrzymywali 
się z płodzeniem potomstwa. 
Kolejnym dowodem na to, jak 
sytuacja w kraju ma wpływ na 
demografię, może być fakt, że 
w styczniu 2021, czyli dziewięć 
miesięcy po wprowadzeniu lo-
ckdownu zanotowano rekordo-
wo niską liczbę urodzeń.

Inne kraje Europy
Dobrym przykładem może 

być Hiszpania, która 30 lat temu 
miała podobną liczbę mieszkań-
ców, co Polska, a dziś liczy oko-
ło 46 mln mieszkańców. Z kolei 
w 1990 roku we Francji, tak jak 
w Wielkiej Brytanii, mieszkało 
około 20 mln ludzi więcej niż w 
Polsce, a obecnie około 30 mln 
więcej. Te przyrosty wynikają 
również z imigracji.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
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CZAS NA GŁUSZYCKI DZIEŃ DZIECKA
Zbliża się jeden z naj-

piękniejszych dni w roku, 
święto wszystkich dzieci 
- tych małych, i tych nie-
co starszych. Z okazji Dnia 
Dziecka Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód, Centrum Kul-
tury – Miejska Biblioteka 
Publiczna oraz Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Głuszy-
cy zapraszają na „Święto 
Radości” w sobotę 29 maja.
Organizatorzy zapraszają 

od godziny 15:00 na plac przy 
Centrum Przesiadkowym w 
Głuszycy. Rodzinna zabawa po-
trwa do godziny 19:00. Według 
imprezowego rozkładu jazdy o 
godzinie 15:00 „Święto Radości” 

otworzy widowisko teatralne 
„Awantura w Pacynkowie” w 
wykonaniu Teatru Bajka, który 
pojawi się jeszcze z przedsta-
wieniem „Leśne Ludki”. Poza tym 
będzie można zobaczyć pokaz 
sztuczek magicznych, a na dzie-
ci czekać będą ciekawe anima-
cje i zabawy w plenerze, wesołe 
konkursy, quizy i niespodzianki. 
Będzie można także zobaczyć 
wozy bojowe Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Głuszycy Górnej. 
Zachęcamy dzieci do przebrania 
się w kolorowe, bajkowe stroje! 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają!

Red.

Otwarty Walim
Czas poluzowania ob-

ostrzeń powoli zaczyna pozy-
tywnie odbijać się w lokalnej 
turystyce. Dobrym przykła-
dem tego, jak wyjść do tury-
sty, okazała się Gmina Walim. 

Centrum Kultury i Turystyki w 
Walimiu, w sobotę 15 kwiet-
nia 2021 roku zorganizowało 
na terenie Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego „Akwa-

rium” w Zagórzu Śląskim kon-
cert zespołu Nō.

Warto wspomnieć, że zespół 
wystąpił z autorskimi piosenka-
mi w stylu indie-folk, a atmosfe-
ra CORT i otaczająca przyroda 
doskonale komponowały się z 
tą muzyką. Ponadto, w trakcie 
koncertu odbyło się wręczenie 

podziękowań Michałowi Hada-
sikowi, przedstawicielowi Sce-
ny Pod Regałem. Pana Michała 
uhonorowano za organizację 
dwudniowego koncertu online, 
dla którego tłem był wspaniały 
Zamek Grodno.

Red. 
Foto: GW
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Demografia - według 
Encyklopedii PWN – leksem 
ten pochodzi z greki - de-
mos ‘lud’, gráphō ‘. Demogra-
fia jest dyscypliną naukową, 
która podejmuje się bada-
nia zjawisk ludnościowych, 
zmierzających do wykrycia 
prawidłowości, którym te zja-
wiska podlegają. Natomiast 
przedmiotem demografii jest 
populacja, tj. cała ludność 
zamieszkująca określoną jed-
nostkę terytorialną. Warto 
wskazać, że szczególną cechą 
zjawisk ludnościowych w uję-
ciu demografii jest ich swoisty 
biologiczno-społeczny cha-
rakter i uwarunkowanie. Pod-
stawowe z punktu widzenia 
reprodukcji ludności zdarze-
nia — urodzenia i zgony — są 
zdarzeniami biologicznymi, a 
mechanizm biologiczny jest 
istotą 2 zasadniczych cech 
strukturalnych populacji — 
płci i wieku; płeć i wiek, które 
charakteryzują skład demo-
graficzny populacji, wywierają 
też istotny wpływ na przebieg 
prawie wszystkich zjawisk 
ludnościowych. Ostatecznie 
jednak zjawiska ludnościowe 
wynikają z zachowań ludzi np. 
rozwody, planowanie rodziny, 
prokreacja etc., które nazywa-
ne zachowaniami demogra-
ficznymi, podlegają splotowi 
uwarunkowań społecznych. 
Dlatego demografia zmierza 
do ustalenia prawidłowo-
ści zjawisk ludnościowych 
w określonych warunkach, 
między innymi historycznych. 
Choć moje zajęcia z czasów 
studiów z przedmiotu demo-
grafia uważam za niezwykle 
nudne, to same czytanie ana-
liz demograficznych już nie. 
Dzięki badaniom naukowców 
z tej dziedziny możemy spraw-
dzić, co dzieje się chociażby z 
populacją Polaków. Polecam 
temat tygodnia, który wręcz 
delikatnie opisuje zbliżają-
cą się katastrofę dla naszego 
państwa. Może okazać się za 
pięćdziesiąt lat, że w wyniku 
starzejącego się społeczeń-
stwa zabraknie rąk do pracy 
przy opiece dla seniorów. Do-
brym przykładem radzenia 
sobie z tym zjawiskiem jest 
Hiszpania czy Wielka Brytania. 
Zatem „Quo Vadis”, Polsko? 

Redaktor Naczelny

sekund
Wałbrzych
Obwodnica na jesień
– Jesteśmy na ostatniej pro-
stej budowy zachodniej ob-
wodnicy naszego miasta. 
Mimo komplikacji, jestem 
przekonany, że budowa za-
kończy się jesienią tego roku. 
Wiem, że ta inwestycja to 
dzisiaj spore trudności dla 
mieszkańców, ale musimy 
jeszcze odrobinę wytrzymać 
– relacjonuje na swoim pro-
filu społecznościowym Pre-
zydent Miasta Wałbrzycha 
Roman Szełemej. Teraz od 
mobilizacji wszystkich zależy 
kiedy ta inwestycja się zakoń-
czy. Najbardziej krytyczna 
sytuacja jest na placu Grun-
waldzkim i w okolicach ulicy 
Żeromskiego. Przy odrobinie 
szczęścia pogodowego do 
jesieni powinniśmy budowę 
zakończyć - dodaje Prezy-
dent.

Jedlina-Zdrój
Dziennikarskie
szkolenie
Takie zajęcia będą odbywały 
się w czerwcu w Bibliotece 
w Jedlinie - Zdroju. Trwa na-
bór uczestników. Zajęcia po-
prowadzi redaktor Barbara 
Szeligowska, która od ponad 
dwudziestu lat związana jest 
z rozgłośnią Polskiego Radia 
Wrocław oraz z lokalnymi ga-
zetami i telewizjami. W pro-
gramie warsztatów są między 
innymi: pojęcie etyki dzienni-
karskiej: odpowiedzialność 
za słowa, kultura wypowiedzi, 
obiektywizm, poprawność ję-
zykowa; czy rola mediów we 
współczesnym świecie. Orga-
nizatorzy zapraszają osoby w 
wieku od 13 do 18 lat. Swoje 
zgłoszenie należy wysłać do 
18 maja (wtorek) na adres 
mailowy: imprezy@jedlina-
zdroj.eu.

Rybnica Leśna
Akcja sprzątania
Działania proekologiczne są 
bardzo ważne. Tym razem ak-
cja sprzątania w Sokołowsku 
zorganizowana przez radne 
Małgorzatę Czachor oraz Do-
minikę Zimnowodzką udała 
się. Warto wspomnieć, że Soł-
tys Zofia Przygoda zorganizo-
wała nasadzenia zieleni. Ak-
cja oczyszczania najdalszych 
zakątków gminy na terenie 
Rybnicy Leśnej przebiegła 
sprawnie przy udziale miesz-
kańców, przedstawicielki 
Rady Sołeckiej, z-cy Burmi-
strza oraz OSP Sokołowsko. 
Niechlubnie wśród śmieci na 
wielkiej skarpie prym wiodły 
opony letnie, zimowe oraz 
szyby samochodowe.

Były wiceburmistrz z zarzutami karnymi
Wałbrzyska policja pod 

nadzorem prokuratora pro-
wadzi śledztwo przeciwko 
Sebastianowi D. - byłemu 
zastępcy burmistrza Bogu-
szowa-Gorc, oraz przeciwko 
Wioletcie W.-R. Postawio-
no im zarzuty popełnienia 
przestępstw na szkodę Bo-
guszowa-Gorc.

Z informacji przekazanych 
przez Prokuraturę Rejonową w 

Wałbrzychu wynika, że były wi-
ceburmistrz Boguszowa-Gorc 
Sebastian D. oraz Wioletta W.-R. 
ze spółki mediowej VR Media, 
mieli narazić Gminę Boguszów-
-Gorce na straty o wartości 24 
600 zł. Sprawa dotyczy produkcji 
oraz emisji filmu promującego 
atrakcje turystyczne Boguszo-
wa-Gorc, który – według śled-
czych - nigdy nie został wyemi-
towany, nie został przekazany 
Urzędowi Miejskiemu w Bogu-

szowie-Gorcach, a co więcej… 
nigdy nie powstał!

- Podejrzani złożyli wyjaśnie-
nia i nie przyznali się do popeł-
nienia zarzucanych im czynów. 
Za popełnienie powyższych 
przestępstw grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności – infor-
muje Prokuratura Rejonowa w 
Wałbrzychu.

Red.

Ciekawiej w szkołach po pandemii 
Warsztaty, wycieczki, a 

także dodatkowa pomoc 
psychologiczna – samorząd 
województwa dolnośląskie-
go chce pomóc uczniom 
podstawówek w powrocie 
do normalnego funkcjono-
wania po okresie pandemii. 
Szczegóły nowego progra-
mu, finansowanego dzięki 
funduszom unijnym, przed-
stawili dziś Marszałek Ceza-
ry Przybylski i Wicemarsza-
łek Marcin Krzyżanowski.
- W ostatnich miesiącach dzie-

ci nie miały osobistego kontaktu 
ze szkołą, rówieśnikami i nauczy-
cielami, dlatego tym programem 

chcemy im to w pewien sposób 
wynagrodzić. Jestem przekona-
ny, że to wsparcie finansowe po-
może w przygotowaniu ciekawej 
oferty edukacyjnej dla naszych 
najmłodszych. W ten sposób za-
dbamy także o kształtowanie i 
wzmacnianie tożsamości regio-
nalnej, ponieważ planujemy za-
angażować we wspólne działania 
nasze jednostki kultury – wyjaś-
nia Marszałek Cezary Przybylski z 
Bezpartyjnych Samorządowców.

Przedstawiony dziś projekt 
dotyczyć będzie wszystkich szkół 
podstawowych w regionie. Wnio-
ski o dofinansowanie będzie 
można składać od 7 lipca, a spo-

rządzić taki wniosek będzie mógł 
organ prowadzący daną szkołę. 
Całkowita wartość projektu to aż 
25 milionów złotych, a pieniądze 
pochodzić będą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Głównym celem działań jest 
wsparcie uczniów szkół pod-
stawowych w zmniejszaniu ne-
gatywnych skutków pandemii 
koronawirusa, które zaistniały 
z powodu zamknięcia szkół i 
ograniczeń wprowadzonych w 
codziennym życiu ze względów 
bezpieczeństwa.

Red./UMWD
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Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalni

z ultramaratonistą i alpinistą rozmawiał Paweł Szpur

z Dariuszem Tęczą

Oglądnij pełny wywiad

Zaczynałeś ponad piętna-
ście lat temu. A kiedy zama-
rzyłeś o tym, że będziesz się 
wspinał po górach?

Sprostuję. Po górach zaczą-
łem już chodzić w wieku nasto-
letnim. Po naszych górach, bo ta-
kie możliwości były. Oczywiście 
czytałem, marzyłem i chciało mi 
się wspinać tam, gdzie moi idole, 
tacy jak: Kukuczka, Kurtyka i tym 
podobni. Ale warunki polityczne 
i finansowe nie pozwalały na to. 
Największa przygoda była w Ta-
trach. Jak już otworzyły się moż-
liwości, zacząłem tak naprawdę 
na poważnie marzyć i szukać 
możliwości wyjazdu w wyższe 
góry, czyli przynajmniej w Alpy.

Zaczęło się od Andrzejów-
ki?

Tak. Zaczęło się od Andrze-
jówki.

To jak to było z tą Andrze-
jówką?

Chciałem jechać, ale wiado-
mo sam – ani doświadczenia, 
ani ekipy odpowiedniej. Nie zna-
łem na tyle odpowiednich osób. 
Żona wyczytała ogłoszenie w 
gazecie wałbrzyskiej, że grupa 
pasjonatów z klubu Yamataczi 
organizuje prelekcję. Ta grupa 
również zamierzała w przyszłym 
roku pojechać na Mont Blanc. 
Mój wymarzony szczyt. Pojecha-
łem, zobaczyłem, rozmawiałem, 
zaskoczyło.

I znalazłeś się na Mont 
Blanc. I zacząłeś odwiedzać 
ten szczyt regularnie?

Mont Blanc może nie, ale Alpy 
już tak.

Ile zdobyłeś już szczytów i 
jak wyglądały Twoje wypra-
wy?

Czterotysięczników prawdo-
podobnie już osiemnaście "zali-
czyłem". Kilka trzytysięczników 
bardzo ciekawych, wybitnych. 
Jak to wyglądało? Na począt-
ku zdobywanie doświadczenia, 
kompletowanie sprzętu, bo 
pierwszy wyjazd na Mont Blanc 
był troszkę "na wariata". Patrząc 
z perspektywy czasu, nikt z nas 
nie miał takiego doświadcze-
nia, żeby - mówiąc kolokwial-
nie - pchać się na taką górę. Na 
szczęście wszystko szczęśliwie 
się skończyło.

Podróżowałeś w wyższe 
góry. Kaukaz - tam są pięcioty-
sięczniki. Udało się je zdobyć?

Tak. To kolejne etapy. Nie je-
stem jakimś wybitnym alpinistą. 
Oczywiście z naszych alpejskich 
gór, mimo że Mont Blanc jest 
najwyższy, to najciekawszym 
jest Matterhorn. Do tej pory, pa-
trząc na niego, zastanawiam się 
jak tam wszedłem i zszedłem na 
dół. Potem, w miarę jedzenia, 
apetyt rośnie więc przyszedł 
czas na Kaukaz, czyli Kazbek w 
Gruzji i Elbrus w Rosji. Apetyt na-
dal rósł i rośnie nadal. Więc po-
jechałem na wyprawę w Pamir 
na siedmiotysięczny szczyt Pik 
Lenina. Piękna wyprawa, dużo 
mi dała, ale nie została zakoń-
czona sukcesem, bo na szczyt 
nie weszliśmy. Sześć i pół tysiąca 
metrów nad poziomem morza i 
musieliśmy zawrócić.

Te szczyty, o których mó-
wisz, to zdobywanie tak zwa-
nej Śnieżnej Pantery?

Tak, Pik Lenina należy do piąt-
ki siedmiotysięczników, które w 
byłym Związku Radzieckim, są 
najwyższymi szczytami. Kto zdo-

był te wszystkie pięć szczytów, 
dostawał miano i odznakę Śnież-
nej Pantery.

Zanim zacznę pytać o biegi, 
chciałbym dowiedzieć się, jak 
przygotowujesz się na wypra-
wy. Czy również musisz dbać o 
kondycję i formę?

Kondycja jest kluczowa, 
bardzo dużo jest terenów po-
chodzenia lodowcowego. 
Oczywiście asekuracja liną, bo 
większymi zagrożeniami są 
szczeliny i lawiny. Wydolność or-
ganizmu jest bardzo wymagana 
i potrzebna. Z tego względu, że 
coraz mniej tlenu i niedotlenie-
nie jest duże. Najprostszą formą 
dbania o kondycję jest bieganie.

Czy basen też zalicza się do 
tego?

Też, każda forma aktywno-
ści: basen, rower. Dużo jeżdżę 
na rowerze, także po górach, 
bo mamy takie tereny. Ja posta-

wiłem sobie jeszcze wyżej po-
przeczkę i biegam biegi górskie 
typu ultra.

A jak pogodzić życie zawo-
dowe z wyprawami? Trzeba 
wziąć większy urlop?

Alpejskie wyjazdy są dość 
proste. W tej chwili dla mnie są 
proste logistycznie. Jeśli ktoś by 
zaproponował "z marszu", że ju-
tro jedziemy na czterotysięcznik, 
to wystarczą trzy dni, żeby to 
ogarnąć. Żeby pojechać i wrócić 
– miałem nawet takie epizody. 
Mam sprzęt, mam doświadcze-
nie, wiem co robić. Na dłuższą 
wyprawę potrzeba większej lo-
gistyki więc sprzęt i inne sprawy 
są już organizowane, "dopina-
ne" na miejscu. W Kirgistanie 
przygotowywała nam to agen-
cja miejscowa, bo bez pomocy 
lokalnych instytucji przy takich 
dużych wyprawach, gdzie się 

spędza dwa tygodnie w górach 
na lodowcu, to nie sposób.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o tym na czym 
polega zdobywanie ośmioty-
sięczników. Z dalszej części wy-
wiadu dowiecie się również od 
kiedy nasz gość biega ultramara-
tony. Dariusz opowiada również 
o tym, jakie przebiegł ultramara-
tony i o fakcie zakwalifikowania 
się do najważniejszego biegu 
Ultra Trail de Mont Blanc. 

W Boguszowie-Gorcach powstanie Klub Seniora
Już wkrótce dzięki dofi-

nansowaniu pozyskanemu 
z programu Senior +, w Bo-
guszowie-Gorcach zostanie 
utworzony Klub Seniora.
Gmina Boguszów-Gorce stale 

podejmuje działania mające na 
celu tworzenie odpowiednich 
warunków dla aktywności jej 
mieszkańców; tym razem podję-
te działania kieruje do seniorów. 
W ramach programu Senior + 
pozyskano 200 tys. zł dofinanso-
wania na utworzenie na terenie 
gminy Klubu Seniora. Powsta-
nie on przy ul. Krakowskiej i ma 
być miejscem spotkań oraz or-
ganizacji warsztatów dla grupy 

dwunastu seniorów w wieku 
60+. Pomieszczenia zostaną wy-
remontowane, zmodernizowa-
ne i wyposażone. Do dyspozycji 
seniorów będzie oddana sala 
spotkań, w której będą mogli 
uczestniczyć w różnego rodzaju 
zajęciach pod okiem wykwalifi-
kowanej kadry, aneks kuchenny, 
sanitariaty i szatnia. Zgodnie z 
przyjętym harmonogramem 
prace remontowe oraz wypo-
sażenie obiektu zakończą się w 
czwartym kwartale tego roku. 
Otwarcie Klubu Seniora jest za-
planowane na styczeń 2022 r.         

Red.     
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Budowa nowego bloku 
energetycznego w Turowie 
rozpoczęła się w 2014 roku, 
a oficjalnie uruchomiono go 
na dniach. Siedem lat dla bu-
dowy elektrowni OZE przy-
niosłoby naprawdę większe 
efekty, byłoby tańsze i bez-
pieczniejsze dla nas i naszych 
sąsiadów. Warunkowanie bez-
pieczeństwa energetycznego 
kraju energetyką konwencjo-
nalną to równia pochyła i mści 
się na nas wszystkich. Oczy-
wiście, ostatecznie, za blok 
energetyczny zapłaciliśmy z 
naszch podatków.

Pod koniec kwietnia mini-
ster klimatu Michał Kurtyka 
wydał koncesję na wydobycie 
węgla w Turowie aż do 2044 
roku, chociaż powinniśmy re-
alizować plan odchodzenia 
od paliw kopalnych i nijak ta 
data ma się do realiów kata-
strofy klimatycznej. Katastrofę 
już w tej chwili Turów funduje 
naszym sąsiadom.

Czesi żądają, by Polska za-
przestała wydobycia węgla 
brunatnego na terenie kopal-
ni Turów i 26 lutego wnieśli 
przeciwko Polsce skargę do 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Pisałam o 
tym w tej rubryce. Dla Cze-
chów największym proble-
mem w wydobyciu węgla jest 
fakt, że zabiera im ono wodę. 
Zjawisko dotyka blisko 30 
tysięcy osób. O tym, że gór-
nictwo osusza źródła wody 
przekonali się nasi przodko-
wie zamieszkujący Stary Zdrój 
– wydobycie węgla pozbawiło 
tę uzdrowiskową miejscowość 
źródeł wód mineralnych.

Sama koncesja ministra 
Kurtyki stoi w sprzeczności z 
prawem UE. Opiera się ona 
na zaskarżonej decyzji śro-
dowiskowej i oczywiście nie 
zapewniono udziału społe-
czeństwa lokalnego - ani pol-
skiego, ani czeskiego. Czeski 
rząd, składając skargę do TSUE 
na działalność Turowa, wystą-
pił o środki tymczasowe w po-
staci wstrzymania wydobycia. 
I szczerze mówiąc, chociaż 
mam świadomość jak ogrom-
ne fundusze „wpompowano” 
w to przedsięwzięcie, mam 
nadzieję że UE taki środek za-
stosuje. Może w ten sposób, 
kolejnym razem, przed wyda-
niem kolejnych pieniędzy de-
cydenci zastanowią się przed 
podjęciem decyzji.

Trzeci Czarny Bór
Gmina Czarny Bór wzię-

ła udział w ogólnopolskim 
Rankingu Dziennika Gazety 
Prawnej – Perły Samorzą-
du. Udział w zestawieniu 
polegał na wypełnieniu ob-
szernej ankiety, a uroczy-
sta Gala podsumowująca 
Ranking odbyła się 12 maja 
2021 roku online w Gdyni.

Warto wspomnieć, że czar-
noborski samorząd może po-
chwalić się świetnymi wynika-
mi, ponieważ Gmina Czarny Bór 
zdobyła III miejsce w kategorii 
Gmin wiejskich do 5 tysięcy 
mieszkańców. Natomiast wśród 
kategorii Włodarzy wyróżnienie 
uzyskał Adam Górecki – wójt 
gminy. Gmina została również 

doceniona jako przykład Do-
brych Praktyk w obszarze Śro-
dowisko za akcję „Ekodzbanek 
dla mieszkańca”. - Zadebiutowa-
liśmy w rankingu. Tym bardziej 
cieszymy się, że zostaliśmy do-
cenieni przez Kapitułę Konkursu. 
Otrzymane wyróżnienie to owoc 
pracy zespołowej. Gratuluję lau-
reatom i wyróżnionym - komen-
tuje wyniki Adam Górecki, go-
spodarz gminy Czarny Bór.

Red.

Nowe życie ubrań w Jedlinie-Zdroju
Nadawanie przedmio-

tom i rzeczom drugiego 
życia, dzielenia się ich 
nadmiarem nabiera ostat-
nio w Polsce większego 
znaczenia i popularności. 
Jak podkreślają pomy-
słodawcy, kilka lat wstecz 
zainspirowała ich inicjaty-
wa Foodsharingu, dzięki 
czemu powstała pierwsza 
w powiecie wałbrzyskim 
lodówka społeczna.
Dziś śladem samorządu 

Jedliny-Zdrój podążają oko-
liczne miejscowości, takie jak 
Szczawno-Zdrój czy Wałbrzych. 
Samorząd Jedliny z przykrością 
jednak stwierdza, że dzielenie 
się nadmiarem żywności oraz 
wdrożenie zasady ,,podziel się i 
poczęstuj” nie przyjęło się. Prze-
strzeń społeczna była niewy-

korzystana, a z czasem zaczęła 
służyć jako miejsce schadzek 
lokalnych amatorów trunków.

Od kilku dni lokalny samo-
rząd nadał tej przestrzeni dru-
gie życie, nowy wymiar. Clothes 
sharing to miejsce, gdzie za-
równo można oddać odzież, 
jak i wybrać coś ciekawego 
dla siebie. Władze gminy chcą, 
aby mieszkańcy potraktowali 
inicjatywę rozsądnie, oddając 
rzeczy w dobrym stanie, czyste, 
które będą służyć innym przez 
kolejne lata. Ta przestrzeń nie 
powinna być traktowana jed-
nostronnie przez mieszkańców, 
jako miejsce pozbycia się nie-
potrzebnych mocno zużytych, 
zniszczonych, nie nadających 
się do wtórnego użytku rze-
czy. Samorząd przypomina, że 
temu służy PSZOK bądź konte-

nery PCK wystawione przy ulicy 
Noworudzkiej. Clothes sharing 
znajduje się przy ul. Piastow-
skiej 11 w Jedlinie-Zdroju.

Red.
Foto: Gmina J-Z

Region
Koleją nie do Czech
Ze względu na sytuację epi-
demiczną w Czechach i obo-
wiązujące obostrzenia, Koleje 
Dolnośląskie zdecydowały o 
przedłużeniu wstrzymania 
startu sezonowych połączeń 
kolejowych. Jeśli sytuacja epi-
demiczna ulegnie poprawie, 
pociągi wrócą na trasy od 3 
czerwca 2021 roku. Cieszące 
się ogromną popularnoś-
cią sezonowe połączenia do 
Czech pierwotnie miały wró-
cić na trasę od 24 kwietnia. 
W związku z obowiązującymi 
obostrzeniami epidemiczny-
mi nie są możliwe wyjazdy w 
celach turystycznych. Sprze-
daż biletów również wstrzy-
mana.

Powiat wałbrzyski
Most do remontu
Powiat wałbrzyski, pomimo 
braku dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, zdecydował, że kom-
pleksową przebudowę obiek-
tu mostowego w ciągu drogi 
powiatowej ulicy Głowackie-
go wykona ze środków włas-
nych. Przedmiotowy most 
jest w bardzo złym stanie 
technicznym i wymaga pil-
nego remontu. - W trudnych 
czasach trzeba podejmować 
trudne decyzje. Niestety, nasz 
wniosek został odrzucony i 
nie uzyskaliśmy wsparcia z 
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. Most nie może 
czekać na przychylność Rzą-
du, więc przebudujemy go ze 
środków własnych - komen-
tuje starosta Krzysztof Kwiat-
kowski.

Region świdnicki
Uwaga kierowcy
W związku z wykonywanymi 
robotami budowlanymi na 
linii kolejowej 285 (Świdnica 
Kraszowice - Jedlina Zdrój) 
RDK Projekt Sp. z o.o. zawiada-
mia o zamknięciu przejazdów 
kolejowych w Bystrzycy Dol-
nej oraz Burkatowie. W okre-
sie od 23 maja do 18 czerwca 
kierowcy i użytkownicy dróg 
muszą liczyć się z utrudnie-
niami i wyznaczonymi objaz-
dami. Przejazd kolejowy w 
Bystrzycy Dolnej w ciągu dro-
gi gminnej nr 112509D (przy 
boisku) – zamknięty w dniach 
od 23 do 26 maja 2021. Prze-
jazd kolejowy w Burkatowie 
w ciągu drogi gminnej nr 
11807D (przy świetlicy) - za-
mknięty w dniach od 27 maja 
do 2 czerwca 2021. Przejazd 
w Burkatowie w ciągu drogi 
gminnej wewnętrznej - za-
mknięty w dniach od 7 do 18 
czerwca 2021. 
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„Klimatyczne uzdrowiska”
Już w czerwcu bieżącego 

roku zostanie uruchomiony 
nowy program prioryteto-
wy NFOŚiGW „Klimatyczne 
Uzdrowiska”. Rządowy pro-
gram o wartości 250 mln zł 
ma na celu wsparcie samo-
rządów posiadających sta-
tus uzdrowiska lub obszaru 
ochrony uzdrowiskowej w 
zwiększeniu odporności 
na skutki zmian klimatu. W 
spotkaniu Ministra Klimatu 
i Środowiska Michała Kur-
tyki z samorządowcami w 
Szczawnie-Zdroju uczestni-
czył Grzegorz Macko – Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Nowy program
To przede wszystkim kolejny 

krok w trosce o ochronę klimatu. 
Budżet programu wyniesie 250 
mln zł, a sam nabór potrwa do 
2024 roku bądź do wyczerpania 
środków. Jego beneficjentami 
mogą być jednostki samorzą-
du terytorialnego posiadające 
status uzdrowiska lub obszaru 
ochrony uzdrowiskowej, spółki 
prawa handlowego, w których 
jednostki samorządu terytorial-
nego posiadają 100% udziałów 
lub akcji i są powołane do realiza-
cji zadań własnych jednostek sa-
morządu terytorialnego wskaza-
nych w ustawach oraz podmioty 
świadczące usługi publiczne w 

ramach realizacji zadań na ich 
rzecz. - Jako mieszkańcy Dolne-
go Śląska możemy być dumni, że 
nasz region jest uzdrowiskowym 
zagłębiem w skali całego kraju. 
Aby nasze zdroje rozwijały się w 
szybkim tempie, potrzebne są 
pieniądze. Dzisiejsza zapowiedź 
uruchomienia wielomilionowe-
go programu inwestycyjnego, z 
którego będą mogły korzystać 
nasze dolnośląskie gminy uzdro-
wiskowe, to świetna wiadomość. 
Dziękuję Ministrowi Michałowi 
Kurtyce oraz polskiemu rządo-
wi za dedykowanie ogromnych 
środków właśnie na ten cel – 
mówi Wicemarszałek Grzegorz 
Macko.

Jak to działa?
Program Priorytetowy „Klima-

tyczne Uzdrowiska” będzie skła-
dać się z dwóch części: Adaptacji 
do zmian klimatu oraz Wspiera-
nia efektywności energetycznej 
w budynkach użyteczności pub-
licznej na terenie gmin uzdrowi-
skowych, koordynowanej przez 
Departament Efektywności 
Energetycznej oraz Departa-
ment Adaptacji do Zmian Klima-
tu NFOŚiGW.

Kluczowe cele programu to 
m.in.: upowszechnianie nowo-
czesnych, efektywnych i sku-
tecznych rozwiązań w miastach 
uzdrowiskowych, poprawa ja-
kości powietrza, zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych na 
terenie uzdrowiska lub obszaru 
ochrony uzdrowiskowej, inwe-
stycje w poprawę efektywności 
energetycznej oraz zwiększenie 
produkcji energii z odnawial-
nych źródeł, działania w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu w 
miastach, w tym: „zielono-nie-
bieska” infrastruktura, systemów 
zagospodarowania wód opado-
wych i kanalizacji deszczowej, 
zieleńców i parków, zaopatrze-
nie ludności w wodę do picia, 
w tym: budowa i modernizacja 
ujęć wód i stacji uzdatniania 
wody oraz sieci wodociągowych.

- Wszystkim nam zależy na do-
brym klimacie. Czyste powietrze, 
woda, zdrowa żywność, możli-
wość życia w symbiozie z otacza-
jącą nas naturą to marzenia po-
nad jakimikolwiek podziałami. 
Szczególne oczekiwania mamy 
wobec miejscowości uzdrowi-
skowych, takich jak goszczące 
nas Szczawno-Zdrój. Tu szukamy 
nie tylko wypoczynku, ale i zdro-
wia. A to oznacza dla ponad 50 
gmin uzdrowiskowych i miejsco-
wości, które posiadają status ob-
szaru ochrony uzdrowiskowej, 
olbrzymie szanse, ale i wyzwania 
- zaznacza Michał Kurtyka, Mini-
ster Klimatu i Środowiska.

Red./UMWD
Foto: UMWD

Ponowne otwarcie hoteli 
sprawiło, że zainteresowa-
nie bonem turystycznym 
rośnie. W porównaniu do 
końca grudnia ubiegłego 
roku mieszkańcy Dolnego 
Śląska wykorzystali 40,9 
proc. bonów więcej.

Jak pokazują dane ZUS w wo-
jewództwie dolnośląskim do po-
łowy maja br. zostało wygenero-
wanych 311 299 bonów, z czego, 
122 341 zostało aktywowanych. 
W całości Dolnoślązacy wykorzy-
stali 28 331 bonów na kwotę 29 
984 994,35 zł. Natomiast w całej 
Polsce poprzez bon na konta 
przedsiębiorstw zajmujących się 
organizacją wypoczynku wpły-
nęło już 332 390 450,73 zł. Warto 
nadmienić, że na Dolnym Śląsku 
bonem zapłacić można w 1850 
miejscach, w całej Polsce zapła-
tę bonem przyjmuje 22237 firm 
z sektora turystycznego. - Wy-
generowanie bonu jest bardzo 
łatwe pod warunkiem, że zało-
żyło się już swoje indywidual-
ne konto na naszej platformie 
internetowej PUE ZUS – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. – Jeśli ktoś tego 
jeszcze nie zrobił polecam naszą 
instrukcję i film, z którymi samo-
dzielne założenie konta jest pro-
ste. Nie trzeba się spieszyć, gdyż 
bon jest ważny do końca marca 
przyszłego roku – dodaje.

Z najnowszych danych wyni-
ka, że ZUS wydał ponad 1,5 mln 
bonów o łącznej wartości ponad 
1,3 mld zł. Beneficjenci wykonali 
ok. 470 tys. płatności bonami na 
łączną kwotę ponad 340 mln zł. 
Do tej pory zgłosiło się ponad 
21,4 tys. podmiotów turystycz-
nych i organizacji pożytku pub-
licznego, które chcą świadczyć 
swoje usługi w ramach bonu. 
Okazuje się również, że najwięk-
szym zainteresowaniem bon 
turystyczny cieszy się w woje-
wództwach: małopolskim, gdzie 
wydano około 86 tys. bonów, 
pomorskim – ok. 84 tys. oraz za-
chodniopomorskim – 73 tys.

Przypominamy, że bon jest 
dostępny na Platformie Usług 
Elektronicznych ZUS w zakład-
ce "Ogólny". W menu bocznym 
trzeba wejść w zakładkę "Polski 
Bon Turystyczny", a następnie 
"Mój bon". Bon turystyczny jest 
udostępniany na PUE ZUS na 
podstawie danych, które pocho-
dzą z jednostek wypłacających 
pieniądze w programie Rodzina 
500 plus.

Ponadto, przedsiębiorcy tu-
rystyczni i organizacje pożytku 
publicznego, które chcą przyj-
mować płatności bonem za usłu-
gi hotelarskie lub imprezy tury-
styczne, powinny wpisać się na 
listę prowadzoną przez Polską 
Organizację Turystyczną (POT).

To ważne !
Żeby przystąpić do progra-

mu, na PUE ZUS trzeba wypełnić 
"Oświadczenie przedsiębiorcy 
turystycznego lub organizacji 
pożytku publicznego w celu 
przystąpienia do programu Pol-
ski Bon Turystyczny" (PBT). Na 
PUE ZUS podmiot turystyczny 
może zarządzać uprawnieniami 
osób, które będą przyjmować 
płatności bonem. Uzyska też do-
stęp do swoich rozliczeń.

Aby płatności trafiały do 
przedsiębiorców turystycznych 
oraz organizacji pożytku pub-
licznego, muszą one podać 
numer konta. ZUS apeluje do 
przedsiębiorców, aby sprawdzali 
numer swojego rachunku ban-
kowego. Zdarza się bowiem, że 
niektóre numery rachunków są 
błędne lub zamknięte.

Red./ZUS info

Zeskanuj kod i zobacz film

Pamiętasz o bonie turystycznym?
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Krzysztof  
Nazwisko:  Lakus 
Data urodzenia: 14 marca 1968 roku
Pseudonim sportowy: Laki
Reprezentował (między innymi): Victorię Wałbrzych, 
Górnika Wałbrzych, Śląska Wrocław, KP Wałbrzych 
oraz Lechię Dzierżoniów (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym sukcesem była gra w barwach 
Górnika Wałbrzych w ówczesnej I lidze, czyli obecnej Ekstraklasie. Dla mnie jako 
młodego, bo zaledwie 21-letniego zawodnika, była to wielka sprawa. Wraz z KP 
Wałbrzych w 1993 roku wystąpiłem w ćwierćfinale Pucharu Polski, w którym 
odpadliśmy po dwumeczu z Legią Warszawa. U siebie wygraliśmy 2:1, aby w 
stolicy przegrać 1:2. Jak pamiętam, byliśmy bliscy sprawienia niespodzianki, 
ale w rewanżu sędzia nie odgwizdał ewidentnego faulu na mnie w polu kar-
nym. Ponadto mam za sobą występy w II lidze, w barwach Zagłębia Wałbrzych, 
a następnie Śląsku. We Wrocławiu zaliczyłem niewiele spotkań, gdyż po roku 
doznałem groźnej kontuzji kolana.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Gdy byłem małym chłopcem, a więc w w latach 70, moim idolem był Grzegorz 
Lato. Pan Grzegorz imponował mi walecznością, dużo biegał i bardzo dużo zna-
czył dla reprezentacji Polski, gdyż między innymi wywalczył tytuł króla strzel-
ców Mistrzostw Świata w 1974 roku. 
Dlaczego piłka nożna?
Mieszkałem blisko stadionu Victorii Wałbrzych w Gorcach, dlatego moim pierw-
szym klubem była Victoria, z którą walczyłem o awans do II ligi. Niestety, nie 
daliśmy rady Miedzi Legnica. Następnie w wieku 21 lat trafiłem do Górnika, od 
razu do I ligi, czyli obecnej Ekstraklasy. Na najwyższym poziomie rozegrałem co 
najmniej 10 spotkań, bo potem spadliśmy do II ligi. 
Jaki cel chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Jeśli chodzi o kwestie piłkarskie czy sportowe, to są one już poza mną, choć 
regularnie biorę udział w turniejach oldbojów. Piłkarsko co chciałem i mogłem, 
to na tamte czasy, osiągnąłem całkiem sporo. Mogło być lepiej gdyby nie kon-
tuzja, ale nie mogę narzekać. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Nowa wojna
polsko-niemiecka
Robert Lewandowski dokonał 
rzeczy, która wydawała się nie-
wykonalna - wyrównał słynny 
rekord Gerda Mullera w ilości 
zdobytych goli w jednym sezo-
nie Bundesligi. Jak wiadomo, 
Lewy ma jeszcze szansę popra-
wić ten rekord w ostatniej ko-
lejce bieżącego sezonu. Z tego 
względu pojawiły się głosy w 
Niemczech, że kapitan naszej 
reprezentacji powinien - z sza-
cunku do Gerda Mullera - od-
puścić i nie zagrać w ostatnim 
meczu a jak zagra to niech strze-
la, jak to było w „Piłkarskim po-
kerze” - panu Bogu w okno. Tego 
typu wypowiedzi są oczywiście 
pozbawione sensu i po prostu 
głupie. Sport ma to do siebie, 
że chodzi w nim o rywalizację - 
w bezpośrednich pojedynkach 
lub na przestrzeni lat - popra-
wianie wyników poprzedników. 
To, że Lewandowski w ostatnim 
meczu z Augsburgiem strzeli 
czterdziestą pierwszą bram-
kę nie oznacza, że nie ma sza-
cunku do Mullera. Oczywiście 
szkoda, że Muller jest w takim 
stanie zdrowotnym w jakim jest 
i nie może się do osiągnięcia 
Lewandowskiego odnieść ale 
jego żona powiedziała, że na 
pewno by mu pogratulował i 
sama wyraziła wielkie uznanie 
dla reprezentanta Polski. Dlate-
go komentarzami takimi jak ten 
Dietmara Hamanna (o absencji 
w ostatnim meczu) nie należy 
się przejmować ale to co mi się 
nie podoba to podejmowanie 
przez niektórych komentato-
rów polemiki, choćby w social 
mediach i wchodzenie na pseu-
dopatriotyczne nuty, robienie z 
rekordu Lewandowskiego spra-
wy narodowej a wręcz wojny 
polsko-niemieckiej. Oczywiście, 
być może niektórzy Niemcy 
mają ból pewnej części ciała, że 
Polak pobije rekord ich narodo-
wego idola (tak jak kiedyś było 
nie do pomyślenia, że Polak czy 
ktokolwiek z zagranicy może 
mieć najwyższy kontrakt w 
Bundeslidze) ale prowadzenie 
dyskusji w tym tonie przez ma-
instreemowych komentatorów 
jest równie śmieszne co wypo-
wiedzi Hamanna czy trenera 
Freiburga. Boję się, że jak tak 
dalej pójdzie a Robert rekord 
pobije to niektórzy opatrzą to 
komentarzem w stylu „a ma-
cie Niemcy, to za drugą wojnę 
światową”. Wyluzujmy! To tyl-
ko sport. Kibicujmy Robertowi 
w sobotę, aby dokonał rzeczy 
niewyobrażalnej i został legen-
dą taką jaką jest i będzie Gerd 
Muller!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Koszykarze MKS-u Basket Szczawno-Zdrój wciąż liczą się w walce o awans do II ligi! W mi-
niony weekend ekipa z uzdrowiska zajęła 2. miejsce w turnieju półfinałowym w Warszawie, 
dzięki czemu znalazła się w gronie dwunastu szczęśliwców, którzy za kilka dni powalczą o 
promocję na wyższy szczebel. 

„Mineralni” bliżej II ligi

Trwa koszykarskie świę-
to w Szczawnie-Zdroju. To 
za sprawą miejscowego Ba-
sketu, który dzięki serii zwy-
cięstw na początku obecnego 
roku zakończył dolnośląsko-
-lubuskie zmagania na 3. 
miejscu w grupie mistrzow-
skiej, a tym samym zapewnił 
sobie start w turnieju półfi-
nałowym. Długo czekaliśmy 
na występ w stolicy kraju, 
która gościła uczestników 
jednego z półfinałów, ale na-
sza cierpliwość została odpo-
wiednio nagrodzona. Zespół 
trenera Bartłomieja Józefo-
wicza zakończył bowiem ry-
walizację na 2. pozycji i wraz 
z gospodarzami, a więc Ener-
gą Hutnikiem, awansował do 
ostatniej już odsłony walki o 
II ligę. 

W oczekiwaniu na finały
W środę w siedzibie Pol-

skiego Związku Koszykówki 
rozlosowano trzy grupy fina-
łowe. „Mineralni” trafili do 
grupy A, w której rywalami 
szczawieńskiej ekipy będą: 
MKK Pyra Poznań, AZS UWM 
Olsztyn oraz MUKS Piasecz-
no (gospodarz turnieju). 
Najważniejsze dla Basketu 
zawody odbędą się w ostat-
ni weekend maja, a awans 
na wyższy szczebel uzyskają 
dwie najlepsze drużyny każ-

dej z grup. - Będzie ciężko, 
ale moja drużyna wielokrot-
nie pokazała wielkie serce 
i charakter, a zarazem udo-
wodniła, że jest pozytywnie 
nieobliczalna. Wydaje się, że 
najtrudniejszym przeciwni-
kiem będzie Pyra, ale myślę, 
że dwa pozostałe zespoły są 
do ogrania. Tak więc przy ko-
rzystnym układzie spotkań 
możemy skutecznie powal-
czyć o 2. miejsce i najwięk-
szy sukces w 5-letniej historii 
klubu, czyli awans do II ligi -, 
powiedział trener Józefo-
wicz. 

Turniej półfinałowy o 
awans do II ligi

Wyniki MKS-u Basket 
Szczawno-Zdrój

MKS Basket Szczawno-
-Zdrój – ZKS Stal Stalowa 
Wola 84:76 (23:14, 24:16, 
17:23, 6:17, dogrywka 14:6)

MKS Basket: Makarczuk 
24, Stankiewicz 19, Adrano-
wicz 14, Kaczuga 11, Koła-
czyński 9, Niziński 5, Kosior 2

MKS Basket Szczawno-
-Zdrój – SKF Jura Basket 
Zabierzów 83:70 (23:12, 
18:20, 23:17, 19:21)

MKS Basket: Makarczuk 
19, Kaczuga 16, Adranowicz 
15, Stankiewicz 12, Koła-
czyński 10, Niziński 7, Kosior 

4, Jakushev, Sulikowski, Wa-
silewicz, Frankiewicz  

MKS Basket Szczawno-
-Zdrój – Energa Hutnik War-
szawa 64:100 (25:25, 20:26, 
11:21, 8:28)

MKS Basket: Makarczuk 
25, Adranowicz 15, Kaczuga 
8, Frankiewicz 7, Niziński 5, 
Kosior 2, Jakushev, Sulikow-

ski, Wasilewicz. Trener: Bar-
tłomiej Józefowicz 

Turnieje finałowe o awans 
do II ligi, 28 – 30 maja

Grupa A: MKK Pyra Poznań, 
AZS UWM Olsztyn, MUKS Pia-
seczno (gospodarz), MKS Ba-
sket Szczawno-Zdrój 

Grupa B: MUKS 1811 Unia 
Tarnów, GKS Tychy (gospo-
darz), KKS Basket Poznań, 
KKS Siechnice

Grupa C: Energa Hut-
nik Warszawa (gospodarz), 
Team-Plast KK Oleśnica, TKM 
Włocławek, MKS Skawa Wa-
dowice    

Bartłomiej Nowak

Kanonada na Dąbrowskiego
Piłkarze Górnika kontynuują zwycięski pochód wysoko odprawiając kolejne ekipy. W minio-

nej kolejce niepokonany lider klasy A pokonał Czarnych Wałbrzych 12:1 tracąc jedynego gola 
po samobójczym trafieniu. Przed podopiecznymi Marcina Domagały kolejna derbowa potycz-
ka – już jutro Mateusz Sobiesierski i spółka podejmą Górnika Nowe Miasto.
Niewiele do powiedzenia 
w wałbrzyskiej konfron-
tacji mieli Czarni, którzy 
wyraźnie ulegli sąsiadowi 
zza miedzy. Mimo ambitnej 
postawy gospodarze scho-
dzili z boiska przy ulicy 
Dąbrowskiego z bagażem 
aż 12 goli, na co złożyły się 
między innymi 4 trafienia 
Damiana Chajewskiego. - 
Brawa dla naszego zespołu, 
niestety lider był zdecydo-
wanie poza naszym zasię-
giem -, tak w kilku słowach 
postawę miejscowych pod-
sumował Tomasz Stasiński 
ze sztabu szkoleniowego 
Czarnych. 

Wspomnieliśmy o Chajew-
skim, który w obecnym se-
zonie zanotował aż 44 gole 
i na tym nie zamierza po-
przestać. Podobnie jak jego 

drużyna, której fantastycz-
ny bilans to 144 bramki po 
stronie zdobytych i zale-
dwie 8 (!) po stronie stra-
conych. - Nie da się ukryć, 
że chcemy podtrzymać 
zwycięską passę do końca 
sezonu, ale myślimy rów-
nież o dobiciu do 200 goli. 
Nie będzie łatwo, gdyż do 
zakończenia rozgrywek 
pozostało jedynie 7 kole-
jek, a w dwóch spotkaniach 
otrzymaliśmy walkowera. 
Do wspomnianego wyniku 
brakuje nam 56 trafień, a 
zatem musimy utrzymać 
średnią co najmniej 8 bra-
mek na mecz -, powiedział 
trener Domagała. 

Górnicze derby na Ratu-
szowej
W nadchodzącej odsło-
nie „Serie A” lidera czeka 

jedna z najtrudniejszych 
przeszkód. Rywalem ekipy 
Domagały będzie bowiem 
zajmujący miejsce na naj-
niższym stopniu podium 
– Górnik Nowe Miasto. W 
dotychczasowych spotka-
niach młodzi podopieczni 
trenera Wojciecha Błażyń-
skiego wywalczyli 44 punk-
ty (o 16 mniej od rywala) i 
zapewne zrobią wszystko, 
aby popsuć świetne staty-
styki przeciwnika. Na po-
jedynek zapraszamy jutro 
o godzinie 17 na stadio-
nie przy ulicy Ratuszowej. 
Obecność obowiązkowa, 
również ze względu na 
specjalną oprawę, którą 
przygotowują fani Górnika. 

XX kolejka klasy A
Czarni Wałbrzych – Górnik 
Wałbrzych 1:12 (1:5)

Bramki: 0:1 Piotr Krawczyk 
(3), 1:1 Wojciech Frączek 
(5 – br.sam.), 1:2 Damian 
Chajewski (18), 1:3 Piotr 
Krawczyk (24), 1:4 Sławo-
mir Orzech (27), 1:5 Marcin 
Smoczyk (41), 1:6 Damian 
Chajewski (47), 1:7 Mate-
usz Sobiesierski (55), 1:8 
Bartłomiej Rudnicki (74 – 
br. sam.), 1:9 Damian Cha-
jewski (75), 1:10 Damian 
Chajewski (81), 1:11 Dawid 
Rosicki (88), 1:12 Mateusz 
Sobiesierski (90+1)
Czarni: Rudnicki, Orłow-
ski, Fiszer, Wszeborowski, 
Supik, Ziątek, Szarek (38 
Chodacki), Misiak, Darmo-
chwał, Motak, Sęk. Trener: 
Leszek Derewecki 
Górnik: Brzeziński, Smo-
czyk, Frączek (75 Budzyń-
ski), Orzech, Biskup, Rze-
szotko (65 Grudziński), 
Kobylański (65 Bartko-
wiak), Krawczyk (75 K. Mi-
chalak), Rosicki, Chajewski, 
Sobiesierski. Trener: Mar-
cin Domagałai.   

Bartłomiej Nowak 



INFORMATOR UCZELNI WYŻSZYCH
SUBREGIONU WAŁBRZYSKIEGO

Zastanawiacie się, w jakim kierunku kontynuować na-
ukę? W jakim zawodzie szukać swojej drogi życiowej 
i specjalizacji? Studiować kierunek odpowiadający 
Waszym pasjom czy wybrać ten, dzięki któremu uzy-
skacie stabilną pracę, dającą rozwój osobisty i zawo-
dowy? Szukać uczelni w innych ośrodkach w Polsce? 
A może pozostać w swoim rodzimym regionie?

Właśnie dla Was wspólnie z uczelniami regionu Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Sile-
siusa w Wałbrzychu, Filia Politechniki Wrocławskiej 
w Wałbrzychu, Społeczna Akademia Nauk w Świdni-
cy przygotowaliśmy Informator Uczelni Wyższych Sub-
regionu Wałbrzyskiego, by rozwiać te wszystkie wątpli-
wości.

Zapewne wielu z Was zadaje sobie pytania:, co dalej? 
Gdzie kontynuować naukę? W jakim kierunku poprowa-
dzić swoje przyszłe życie zawodowe? 
Naprzeciw waszym rozterkom i oczekiwaniom wycho-
dzą Uczelnie Wyższe Subregionu Wałbrzyskiego. Uczel-
nie, które nie tylko są świetnymi ośrodkami kształcenia, 
ale przede wszystkim uczelniami wychodzącymi naprze-
ciw obecnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. 
Właśnie w tych uczelniach wykłada najlepsza kadra 
dydaktyczna w Polsce, która nie tylko przekazuje wie-
dzę teoretyczną, ale przede wszystkim potrafi nauczyć 
stosować ją w praktyce zawodowej. Ciekawe wykłady, 
profesjonalne warsztaty, odbywanie praktyk zawodo-
wych - to tylko niektóre z przykładów profesjonalnego 
kształcenia. Warto nadmienić, że uczestnictwo studen-
tów w przedmiotach specjalnie dedykowanych pozwoli 

rozwijać postawy kreatywne i przedsiębiorcze, jak rów-
nież znaleźć ciekawą pracę w nowoczesnych branżach 
odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. 

Rodzime uczelnie ściśle współpracują z przedsiębior-
stwami i lokalnymi instytucjami gospodarczymi zwraca-
jąc szczególną uwagę na to, co będzie robić ich absol-
went po ukończeniu uczelni, jak potoczy się jego dalsze 
życie zawodowe.

Dlatego warto dokładnie zapoznać się z ofertami zawar-
tymi w tym specjalnie przygotowanym informatorze. 
Można wybrać i ukończyć rodzimą regionalną uczelnię 
z perspektywą rozwoju wspaniałej kariery osobistej i za-
wodowej.

Drodzy Uczniowie szkół średnich!

Klaster
Edukacyjny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
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„Sięgaj po więcej” to tegoroczne hasło promocyjne 
Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

Informatyka Techniczna

Dla osób zainteresowanych  programowaniem, pro-
jektowaniem i realizacją cyfrowych układów, systemów 
informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii powstał kierunek Informatyka Techniczna. 
Kierunek zapewnia solidne podstawy potrzebne do 
podjęcia pracy w obszarach informatycznych oraz jest 
odpowiedzią lokalnego rynku pracy na specjalistów 
z zakresu przemysłowego zastosowania informatyki.

Mechanika i Budowa Maszyn

Dla osób zainteresowanych zagadnieniami mecha-
nicznymi w zakresie projektowania, konstrukcji i eksplo-
atacji  różnego rodzaju mechanizmów powstał kierunek 
Mechanika i Budowa Maszyn. Kierunek zapewnia solid-
ne podstawy potrzebne do podjęcia pracy w obszarach 
konstruowania, wytwarzania maszyn i urządzeń oraz 
jest odpowiedzią lokalnego rynku pracy na specjalistów 
z zakresy mechaniki i budowy maszyn.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dla osób zainteresowanych łączeniem nowoczesnej 
wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami menadżerskimi  
powstał kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 
Kierunek zapewnia solidne podstawy potrzebne do 
podjęcia pracy w obszarach logistyki, systemu zarządza-
nia z jednoczesnym utrzymaniem ruchu produkcyjnego 
oraz jest odpowiedzą lokalnego rynku pracy  na specja-
listów z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji.

Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu nie trzeba nikomu przedstawiać :) Kształci studentów z Wałbrzycha i okolic od ponad 50 lat. W tej chwili na przyszłych studentów 
czekają interesujące zmiany. W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego przemysłu i głosy przedsiębiorców rozpoczynamy rekrutację na 3 nowe kierunki: 

Sięgaj po więcej - wybierz studia w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu! Zapraszamy!
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CZOŁOWE MIEJSCA  
w rankingach

25 KIERUNKÓW 
KSZTAŁCENIA 
artystyczne, biznesowe, 
medyczne, prawne, 
techniczne, społeczne  
i humanistyczne

PROGRAM 
ERASMUS+ 
praktyki i staże 
zagraniczne

ATRAKCYJNY  
SYSTEM 
stypendiów i refundacji

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA  
Z CLARK UNIVERSITY 
amerykański dyplom Master

OŚRODKI  
DYDAKTYCZNE 
w całej Polsce

DLACZEGO SAN?

BLISKO 30 LAT  
doświadczenia
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Ta ostatnia niedziela
„Teraz nie pora szukać wy-
mówek/ Fakt, że skończyło 
się, […] To ostatnia niedzie-
la, moje sny wymarzone, 
szczęście tak upragnione 
skończyło się”, ale przecież 
„[…] cuda zdarzają się co-
dziennie. Niektórzy w to nie 
wierzą, ale to prawda”. Skąd 
to wiem? Bo chcę wierzyć. 
Bo tak mówią wszyscy, któ-
rzy wciąż wierzą. Tyle zo-
stało w głowie po ostatnim 
meczu koszykarzy Górnika.
Tym razem powtórzyła się 
historia sprzed tygodnia, kie-
dy to wałbrzyszanie po bar-
dzo dobrym meczu w sobotę, 
dosłownie stanęli w niedzie-
lę. Podopieczni trenera Łu-
kasza Grudniewskiego byli 
podekscytowani, pewni, że 
dadzą radę. Kłopot w tym, że 
wiara uciekała z nich szyb-
ciej niż Czarni z wynikiem. Po 
tym jak w pierwszej kwarcie 
goście uzyskali przewagę aż 
13 punktów, było źle, ale gdy 
w przerwie różnica wzrosła o 
kolejne 7 oczek, zrobiło się 
tragicznie.
Chcieliśmy wierzyć. Liczyli-
śmy na cud. Nasze fantazje 
pękły jednak wraz z ucieka-
jącymi punktami. Niemiło-
siernie pudłowali Jakóbczyk, 
Bojanowski, Malesa i Zywert. 
Do poziomu kolegów dosto-
sował się Cechniak i Wró-
bel. Nieco lepiej wszedł w 
mecz Maciej Koperski, który 
jednak bez wsparcia kole-
gów nie miał szans na od-
wrócenie losów spotkania 
i  GRECKA TRAGEDIA  stała się 
faktem. Dość powiedzieć, że 
żaden z biało-niebieskich 
nie rzucił nawet 10 punktów, 
a najlepszym został właśnie 
Koperski. Zaskoczenie? Tak! 
Grał najkrócej ze wszystkich 
w drużynie.
Kwartet Słupiński, Śmigiel-
ski, Pieloch i Kordalski rzu-
cili dla Czarnych łącznie 56 
z 76 zdobytych punktów. 
Remis w finałowej rywali-
zacji i wyjazd do Słupska na 
ostatni akt walki o laury w 
Suzuki 1 Lidze odbędzie się 
22 maja. Dla kogo Gryfia bę-
dzie szczęśliwa? Wydaje się, 
że obie drużyny mają równe 
szanse, ale… No właśnie, czy 
chłopcom Grudniewskiego 
uda się zresetować umysły, 
bo w to, że fizycznie będą 
gotowi nikt nie wątpi.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Medale wałbrzyskich karateków
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Karate Shinkyokushinkai OBI uczestniczyli w Wojniczu w Memoriale „Cichociemnych” 

Spadochroniarzy Armii Krajowej. W turnieju udział wzięło 307 zawodników z 35 klubów z całej Polski, w tym 10 z UKKS OBI 
z sekcji z Wałbrzycha i Boguszowa Gorc.

Rywalizacja toczyła się 
w konkurencji Kumite w 
kategoriach od 9 do 18 
lat. Najlepiej wypadły za-
wodniczki startujące w 
kategorii dziewcząt 9-10 
lat + 35kg, które z Wojni-
cza przywiozły jeden zło-
ty i dwa brązowe medale. 
Na 2 miejscu podium ka-
tegorii Kadet Open, sta-
nęła 14-letnia Julia Obu-
chowska, która do finału 
szła jak burza, nie pozo-
stawiając swoim rywal-
kom wątpliwości, kto jest 
lepszy.

Brązowym medalem 
mogą pochwalić się star-
tujący w Kategorii Mło-
dzik – 65 kg Szymon 
Pomjan oraz w kategorii 
Junior -70kg Dominik 
Obuchowski. Warto też 
wiedzieć, że w tej katego-
rii zawodnicy startują już 
bez ochraniaczy tułowia 
oraz bez ochraniaczy na 
ręce. Tradycyjnie też Sen-

sei Tomasz Obuchowski 
podczas turnieju pełnił 
rolę sędziego. Zawodni-
ków do walki wyprowa-
dzała Sempai Agnieszka 
Obuchowska.

Zdobyte medale

9-10 lat w kategorii 
+35kg:

złoto: Ada Wołk Ła-
niewska

brąz: Barbara Winto-
niak i Lena Kukulska

Kadet Open:
srebro: Julia Obuchow-

ska

Młodzik - 65kg:
brąz: Szymon Pomjan

Junior -70kg:
brąz: Dominik Obu-

chowski

JZ

Początek spotkania należał 
do gości. Straty Górnika mo-
gły wyprowadzić z równowagi 
nawet najbardziej spokojnych 
fanów, ale gdy wraz z końcową 
syreną to właśnie biało-nie-
biescy unieśli ręce w geście 
triumfu, nikt nie będzie pa-
miętał jak zaczęli. Dlaczego? 
Bo ktoś kiedyś powiedział, że 
prawdziwego mężczyznę po-
znaje się nie po tym jak zaczy-
na, a jak kończy.

Tym razem górą byli wał-
brzyszanie, choć o wynik 
drżeliśmy do samego końca. 
W trakcie rzutu Musiała w 
ostatniej sekundzie wielu ki-
bicom puls skoczył do ponad 
200 uderzeń na minutę. Za-
wodnik Czarnych nie trafił i 
Górnik prowadził w serii 2:1.

Zespół zagrał, wypełniając 
skrupulatnie założenia tak-
tyczne trenera Łukasza Grud-
niewskiego. Bardzo elektryzo-
wał nas też pojedynek dwóch 
super strzelców. Raz górą był 
Dawid Słupiński. Raz Krzysz-

tof Jakóbczyk. Ostatecznie 
skończyło się dobrze dla miej-
scowych. W niedzielę chcie-
liśmy się cieszyć z wygrania 
Suzuki 1 Ligi! Skończyło się 
jednak porażką i kolejną wy-
cieczką do Słupska na decy-
dującą batalię, którą zaplano-
wano na sobotę 22 maja.

3 mecz z serii do 3 zwy-
cięstw

Górnik Trans.eu Wał-
brzych – Czarni Słupsk 77:74 
(20:19|19:19|19:11|19:25)

Górnik: Jakóbczyk 21, 
Ochońko 11, Bojanowski 9 
– Czarni: Słupiński 22, Kordal-
ski 11, Śmigielski 11

4 mecz z serii do 3 wygra-
nych

Górnik Trans.eu Wał-
brzych – Czarni Słupsk 52:76 
(13:26|14:21|15:17|10:12)

Górnik: Koperski 9, Boja-
nowski 8, Wróbel 8, Zywert 8 
– Czarni: Słupiński 17, Pieloch 
14, Śmigielski 14, Kordalski 
11

Stan rywalizacji: 2-2
JZ

A miało być tak pięknie...
O takich meczach jak ten dzisiejszy, można mówić dużo. W Wałbrzychu obawiano się, że wysoka porażka z Słupska wpły-

nie na wynik sobotniego starcia. Nie wpłynęła. Było jednak gorąco i do samego końca ciekawie.
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Podgórze wygrywa derby

Znowu to zrobili

Piłkarze Podgórza okazali się zespołem, który w derbowym pojedynku z Zagłębiem wy-
kazał się większym opanowaniem. Zacięty bój przed przerwą. Zacięty po zmianie stron. 
Suma sumarum komplet punktów trafił na konto gospodarzy.

Pierwszy od dawna mecz z kibicami na trybunach sprawił, że ligowa potyczka Włóknia-
rza z Unią miała wyjątkowy charakter. Gospodarze, pomimo straty punktów w poprzednim 
tygodniu, zagrali ambitnie, ale na bramki przyszło nam czekać dopiero do drugiej połowy.

Kibice mogli zobaczyć 
bardzo zacięte i dyna-
miczne spotkanie, w któ-

rym obie strony mogły 
przechylić szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. 

Świetnie jednak między 
słupkami radzili sobie 
bramkarze. Na gole cze-
kaliśmy więc aż do 60 
minuty spotkania. Szybką 
akcję gości wykończył Ja-
kub Kostko.

Ekipa z Podgórza nie-
jednokrotnie udowodniła 

już, że zawsze gra do koń-
ca. Nie inaczej było i tym 
razem. Jarosław Groba-
czyk wyrównującą bram-
kę zdobył po zaledwie 
10 minutach gry. Po kilku 
kolejnych Dawid Sady dał 
gospodarzom prowadze-
nie, którego ci nie oddali 

już do ostatniego gwizd-
ka.

Podgórze Wałbrzych – 
Zagłębie Wałbrzych 2:1 
(0:0)

JZ

W pierwszych 45 
minutach spotkania 
podopieczni Sławomi-
ra Kulika stworzyli kil-
ka dogodnych sytuacji 
podbramkowych. Do-
brze jednak w bramce 
radził sobie Dariusz 
Krynicki. Równie pew-
ną postacią w barwach 
Włókniarza był Rafał 
Steciuk. Do przerwy 
obie drużyny schodzi-
ły przy wyniku 0:0.

Po zmianie stron, 
pierwszy cios gospo-

darze zadali już w 66 
minucie. Po raz kolejny 
na listę strzelców wpi-
sał się Patrick Rangel 
Mendes. Niedługo póź-
niej wynik poprawił 
Bartosz Iwanidis. Od 
tego momentu Włók-
niarz grał spokojniej, 
zagrażając kilkukrot-
nie rywalowi.

Włókniarz Głuszy-
ca – Unia Bogaczowice 
3:0 (0:0)

JZ

Górnik Boguszów Gorce 
potwierdził, że jest drużyną, 
która potrafi wykorzystywać 
okazje. Już w pierwszych mi-
nutach spotkania zaiskrzyło 
pod bramką rywala. Kiedy 
jednak wydawało się, że go-
ście opanowali sytuację, pad-

ła bramka dla Górnika. Na 
kolejne trafienia czekaliśmy 
do ostatniej akcji pierwszej 
odsłony meczu. Gol na 2:0 dał 
miejscowej drużynie więcej 
komfortu w grze.

Spokój widoczny był w 
dalszej części meczu. Pomi-

mo prób, drużynie KS Walim 
nie udało się doprowadzić do 
zmiany wyniku na tyle szybko, 
żeby miało to jeszcze znacze-
nie. Szczególnie, że po bramce 
z 87 minuty, zaledwie 60 se-
kund później, gospodarze cie-
szyli się z trzeciego trafienia. 
Tym samym komplet punktów 

został dopisany na konto Gór-
nika.

Górnik Boguszów Gorce – 
KS Walim 3:1 (2:0)

JZ

Punkty zostały w Gorcach
Po kilku kolejkach ligowych rundy wiosennej, trudno było jednoznacznie stwierdzić w ja-

kiej formie są oba zespoły. Groźni na własnym podwórku, gorzej jednak wszystko wyglądało 
na wyjazdach. Biorąc pod uwagę wspomnianą zależność, wydaje się, że faworytem spotka-
nia byli gospodarze.

Skuteczni do bólu goście 
wykorzystali niemal wszyst-
kie sytuacje, jakie udało im 
się w tym spotkaniu stworzyć. 
Pierwszego gola dla MKSu 
zdobył już w 7 minucie meczu 
Wojciech Choiński. Kolejne-
go goście zdobyli dopiero tuż 
przed gwizdkiem oznaczają-
cym przerwę.

Po zmianie stron Mineralni 
strzelali jak natchnieni. Zim-
nej krwi pod bramką Mariusza 
Gratkowskiego brakowało za 
to miejscowym zawodnikom. 
Gdyby piłkarze z Dziećmoro-
wic mieli nieco lepiej usta-
wione celowniki, wynik meczu 
mógłby być dla nich bardziej 
korzystny.

Ostatecznie goście wy-
grali różnicą pięciu bramek i 
utrzymują pozycję wicelidera 
rozgrywek, a już w przyszłym 
tygodniu czeka ich pojedynek 
z niezwykle groźnym Herba-
polem Stanowice.

Sudety Dziećmorowice – 
MKS Szczawno Zdrój 1:6 (0:2)

JZ

Mineralni wygrywają w Dziećmorowicach
Mecz w Dziećmorowicach toczył się w szybkim tempie. Zgromadzeni na trybunach kibice nie mogli narzekać na nudę. Sporo niewykorzystanych sytuacji 

podbramkowych i aż siedem bramek sprawiło, że emocji nie brakowało.
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ZAPRASZAMY NA 
NOWĄ STRONĘ
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UWAGA! NOWE PRZEPISY!
Od 20 maja zaczęły 

obowiązywać nowe prze-
pisy ruchu drogowego, a 
następne zmiany zostaną 
wprowadzone od 1 czerw-
ca tego roku. Dwie noweli-
zacje ustawy Prawo o ruchu 
drogowym m.in. uregulują 
prawnie kwestię hulajnóg 
elektrycznych oraz urzą-
dzeń transportu osobiste-
go, a także istotnie zmie-
nią zasady pierwszeństwa 
pieszych poruszających 
się w obrębie przejść dla 
pieszych. Przedstawiamy 
najważniejsze z wprowa-
dzanych zmian, aby każ-
dy uczestnik ruchu dro-
gowego mógł się z nimi 
odpowiednio wcześnie 
zapoznać. Pamiętajmy, że 
nieznajomość przepisów 
nie zwalnia z konieczności 
stosowania się do nich.

20 maj i 1 czerwiec 2021 roku 
to dwie ważne daty dla wszyst-
kich uczestników ruchu drogo-
wego poruszających się po pol-
skich drogach. W tych dniach 
zaczną obowiązywać nowe 
przepisy wprowadzone po-
przez dwie nowelizacje ustawy 
Prawo o ruchu drogowym. Każ-
dy użytkownik dróg, niezależ-
nie czy porusza się pieszo, jeź-
dzi rowerem, autem czy choćby 
hulajnogą, powinien zapoznać 
się z nowymi regulacjami praw-
nymi, aby móc bezpiecznie i 
bez narażania się na konse-
kwencje prawne przemieszczać 
się po naszych drogach.

W pakiecie zmian, które 
zaczną obowiązywać w dniu 
20 maja 2021 roku, zostanie 
prawnie uregulowana kwestia 
między innymi popularnych 
obecnie hulajnóg elektrycz-
nych oraz urządzeń transportu 
osobistego. Przepisy będą jas-
no określać zasady korzystania 
z tego typu urządzeń, a także 
wyszczególnią szereg praw i 
obowiązków, do których będą 
musieli się stosować zarówno 
ich użytkownicy, jak również 
inni uczestnicy ruchu drogo-
wego. Uwaga - w Prawie o ru-
chu drogowym pojawią się trzy 
nowe definicje: 

Urządzenie wspomagające 
ruch – urządzenie lub sprzęt 
sportowo-rekreacyjny, przezna-
czone do poruszania się osoby 
w pozycji stojącej, napędzane 
siłą mięśni. W tym przypadku 
osoba poruszająca się przy uży-
ciu urządzenia wspomagają-
cego ruch będzie obowiązana 
korzystać z chodnika, drogi dla 
pieszych lub drogi dla rowerów. 
Na drodze dla rowerów będzie 
obowiązywał ją ruch prawo-
stronny. Jeśli będzie korzystać 
ona z chodnika albo drogi dla 
pieszych, będzie obowiązana 
poruszać się z prędkością zbli-

żoną do prędkości pieszego, za-
chować szczególną ostrożność, 
ustępować pierwszeństwa pie-
szemu oraz nie utrudniać jego 
ruchu. 

Hulajnoga elektryczna – 
pojazd napędzany elektrycznie, 
dwuosiowy, z kierownicą, bez 
siedzenia i pedałów, konstruk-
cyjnie przeznaczony do poru-
szania się wyłącznie przez kieru-
jącego znajdującego się na tym 
pojeździe. Kierujący hulajnogą 
elektryczną będzie obowiązany 
korzystać z drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeżeli będą one wyznaczone 
dla kierunku, w którym będzie 
się poruszać lub będzie zamie-
rzał skręcić. Korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, będzie 
obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować 
pierwszeństwa pieszemu. Kie-
rujący hulajnogą elektryczną 
będzie obowiązany korzystać z 
jezdni, po której ruch pojazdów 
będzie dozwolony z prędkoś-
cią nie większą niż 30 km/h, w 
przypadku gdy brakuje wydzie-
lonej drogi dla rowerów oraz 
pasa ruchu dla rowerów.

Urządzenie transportu 
osobistego – pojazd napędza-
ny elektrycznie, z wyłączeniem 
hulajnogi elektrycznej, bez 
siedzenia i pedałów, konstruk-
cyjnie przeznaczony do poru-
szania się wyłącznie przez kie-
rującego znajdującego się na 
tym pojeździe. Kierujący urzą-
dzeniem transportu osobistego 
będzie obowiązany korzystać z 
drogi dla rowerów, jeżeli będzie 
ona wyznaczona dla kierunku, 
w którym będzie się poruszać 
lub będzie zamierzał skręcić. 
Kierujący urządzeniem trans-
portu osobistego, korzystając 
z drogi dla rowerów i pieszych, 
będzie obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustępo-
wać pierwszeństwa pieszemu.

W związku z rozszerzeniem 
katalogu urządzeń i pojazdów 
służących do przemieszczania 
się, każdy z nowych elemen-
tów tej kategorii został ściśle 
określony pod względem za-
sad korzystania, a także praw i 
obowiązków ciążących na jego 
użytkownikach.

Red./walbrzych.policja.gov.pl

Zeskanuj kod QR i przeczytaj
szczegółowe zmiany w przepisach

ROWERZYSTO PAMIĘTAJ!
Rowerzysta od zmierzchu 

do świtu lub w tunelu jest 
obowiązany używać świateł 
stanowiących obowiązkowe 
wyposażenie roweru. Ponad-
to musi zachować szczególną 
ostrożność, jak również włą-

czyć światła, w które rower jest 
wyposażony z przodu i z tyłu w 
warunkach zmniejszonej przej-
rzystości powietrza. Podczas 
jazdy w dzień przy dobrej wi-
doczności dopuszcza się, aby 
światła pozycyjne roweru, były 

zdemontowane, natomiast na 
stałe musi być zamontowane 
obowiązkowe światło odblasko-
we. Rowerzysto, kask i kamizel-
ka odblaskowa nie są obowiąz-
kowe, jednak warto je mieć na 
sobie podczas jazdy na rowe-
rze. Kask chroni głowę podczas 
ewentualnego upadku!
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Co ćwierka w sieci...

Portal Samorządowy

Czarni Wałbrzych

WałbrzychMojeMiasto @PSamorzadowy

@CzarniWalbrzych

@WalbrzychMM

8:37 AM · 19 maj 2021

6:19 PM · 16 maj 2021

11:16 AM · 17 maj 2021

Przed nami bardzo ważny samorządowy temat: Aktualne możliwości pozyskiwa-
nia środków finansowych na programy zdrowotne. Zapraszamy do udziału w de-
bacie! Szczegóły https://rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2020/2/

Niestety Damian Chajewski (gracz meczu - na zdjęciu) i koledzy za mocni - ule-
gliśmy dziś Górnikowi Wałbrzych 1:12.  Nie miał dla nas litości lider, ale brawa za 
walkę, a punktów będziemy musieli szukać w starciach z innymi drużynami...

Zaszczep się i zgarniaj bonusy. Jeśli jesteś mieszkańcem Wałbrzycha i zaszczepi-
łeś się przynajmniej pierwszą dawką przeciwko COVID-19 to czekają na Ciebie 
zniżki w wałbrzyskich atrakcjach! Każda z instytucji oferuje 50% zniżki dla osób 
zaszczepionych. #SzczepimySię #Wałbrzych

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

11:18 AM · 19 maj 2021

Czy powrót do szkoły może być ciekawy po pandemii? Tak! Sfinansujemy dla 
dzieci i młodzieży zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, ale również potrzebne wspar-
cie psychologów. Jako Samorząd @Dolny_Slask angażujemy się w ten projekt 
przeznaczając na to 25 mln zł ze środków unijnych.

Koleje Dolnośląskie
@KolejeD

6:53 PM · 17 maj 2021

Nowy kanał sprzedaży biletów @KolejeD! Od dziś nasi pasażerowie mogą zakupić 
bilet korzystając z serwisu lub aplikacji @e_podroznikTo już kolejny na liście szyb-
kich i wygodnych sposobów płatności bezgotówkowych w pociągach KD!

Papież Franciszek
@Pontifex_pl

12:30 PM · 19 maj 2021

Podczas #modlitwy, kiedy uświadamiamy sobie nasze rozproszenia, to co poma-
ga nam je zwalczyć, to pokorne ofiarowanie serca Panu, aby mógł je oczyścić i 
skupić na Nim.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:59 AM · 19 maj 2021

Mieliśmy wczoraj ogromną przyjemność uczestniczyć w szkoleniu zorganizowa-
nym dla #LOTAglomeracjaWałbrzyska przez wielkiej klasy specjalistkę i praktyka 
Guest Experience, panią Violettę Hamerską. Cóż to był za pracowity i owocny 
dzień. Oby więcej takich! Dziękujemy! #LOTAW

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

8:54 AM · 17 maj 2021

@WalbrzyskaSSE  to #FirmaOdpowiedzialnaSpołecznie! Z dumą informujemy, że 
#WałbrzyskaStrefa została Sponsorem Głównym Szkoły Akrobatyki Sport. „Dzie-
wiątka”. W miniony piątek przedstawiciele #WSSE przekazali oficjalnie wsparcie na 
ręce zarządu klubu i zawodniczek #RazemMożemyWięcej
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Niacynamid
w pielęgnacji

Niacynamid zwany rów-
nież witaminą B3 lub PP znaj-
duje szerokie zastosowanie w 
codziennej pielęgnacji prak-
tycznie każdego rodzaju cery. 
Jego znakomite właściwości 
sprawdzą się zarówno przy 
skórach suchych i wrażliwych, 
jak i tłustych oraz mieszanych. 
Do głównych zalet tego skład-
nika należy zaliczyć regulacje 
pracy gruczołów łojowych 
oraz ograniczenie wydziela-
nia sebum. Dlatego sprawdza 
się w pielęgnacji skór prob-
lematycznych, trądzikowych. 
Ponadto zwiększa syntezę ce-
ramidów oraz lipidów, wzmac-
niając barierę hydrolipidową 
skóry. Poprawia jej nawilże-
nie, dlatego jest idealny dla 
cer suchych i wrażliwych. Wi-
tamina B3 stymuluje syntezę 
kolagenu i elastyny, ogranicza 
działanie wolnych rodników, 
spowalniając procesy starze-
nia. Co więcej, niacynamid 
ma zdolność ochrony skóry 
przed szkodliwym działaniem 
promieniowania UV. Niacy-
namid polecany jest również 
dla osób z przebarwieniami. 
Jego właściwości pozwalają 
rozjaśnić skórę i przywrócić 
jej zdrowy koloryt. Dlatego 
można spotkać go w kremach 
rozjaśniających i anti-aging. 
Witamina B3 sprawdza się 
również w pielęgnacji skóry 
głowy i włosów. Przeciwdzia-
ła ich wypadaniu i poprawia 
ich kondycję. Jak stosować 
kosmetyki z niacynamidem? 
Zaczynając przygodę z nia-
cynamidem warto zachować 
ostrożność, a produkt wpro-
wadzać stopniowo. Na rynku 
znajdziemy rożne kosmetyki 
z tym składnikiem: serum, 
krem czy żel do mycia twarzy. 
Ważne, aby stosowanie roz-
począć od jednego produktu 
w składzie i kontynuować 3 
razy w tygodniu. Przy dobrej 
tolerancji skóry produkt moż-
na zacząć stosować codzien-
nie. Ważne, żeby nie łączyć go 
z kwasami oraz witaminą C 
występującą w formie kwasu 
askorbinowego. 

Torebka na wakacje

Skóra jak czekolada

Zapachy lata

Dawno nie pisałam nic o to-
rebkach, a to przecież gadżet 
modowy, bez którego my - ko-
biety czujemy się jak bez ręki. 
A przynajmniej - ja na pewno! 
Nieważne ile by ich nie było w 
szafie i tak zawsze jest za mało. 
No więc w sezonie późna wios-
na/lato 2021 zwracamy uwagę 
na modele typu: nerka (Puccini), 
Camerabag (Calvin Klein, Tommy 
Hilfiger), "reporterki" (Calvin Kle-
in, Tommy Hilfiger - idealne na 
wycieczkę!), kuferki i listonoszki 
(Monnari), sportowe (Big Star), 
w stylu portmonetki (Ryłko). 
Na topie są też wzory minimali-
styczne, w kształcie półksiężyca 
(Ryłko), pop shopperki (Puma), 
saszetki (Guess), na łańcuszku 
(Obag, Ryłko), pikowane (Nuu-
Bag). Jeśli chodzi o kolorystykę 
- i w tej kwestii, zarówno topowe 
marki, jak i popularne sieciówki 
(Orsay, Mohito, Reserved, Sinsay) 
oferują nam szeroki wachlarz 
barw! Ja polecam wam w ciepłe 
i słoneczne miesiące absolutnie 
hitową biel (ewentualnie écru 

- Ryłko, Obag), soczystą jak tru-
skawki czerwień (Tommy Jeans), 
pudrowy róż (Jellybag), kojarzo-
ny z morzem i marynistycznymi 
motywami navy blue (Humbag, 
Obag), cytrynową żółć (Obag, 

Puccini) oraz egzotykę w pełnym 
wydaniu (do wyboru od Monna-
ri: "panterka" lub "wąż").

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Coraz bliżej do urlopowych 
miesięcy. Zadbaj więc zawcza-
su o odpowiednią ochronę i 

piękny kolor skóry. Pomogą Ci 
w tym produkty typu: balsamy, 
mgiełki i kremy do opalania z od-

powiednim filtrem, kojące żele, 
które schłodzą i nawilżą wysta-
wione na nadmierną ekspozycję 
słońca najdelikatniejsze partie 
ciała, wody termalne (Vichy, La 
Roche Posay,  Iwostin), sztyfty 
przeciwsłoneczne. A jeśli chcesz 
już teraz kusić apetycznym wy-
glądem, wypróbuj samooopala-
jące spraye. Są bezpieczne, nie 
pozostawiają smug, łatwo się je 
aplikuje. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Wśród nich wyróżniamy i te 
kwiatowe, i owocowe. Jeśli je-
steś zwolenniczką tych pierw-
szych, wypróbuj wody toaleto-
we o zapachu oszałamiającej 
peonii (np.Oriflame). Tym z was, 
które wolą cytrusy i świeżość 
mogą spodobać się: kultowa 
Green Tea od Elizabeth Arden, 
wakacyjna edycja CK Summer,  
Moschino I love I love, Versa-
ce Versense. A dla niezdecy-
dowanych pań, polecamy coś 
pomiędzy: Christian Dior Miss 
Blooming Bouquet. Nutę serca 
tworzą tu: morela, brzoskwinia, 
róża damasceńska, piwonia. 
Bazę stanowi białe piżmo, zaś 
nuta głowy należy do sycylij-
skiej mandarynki.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

sekund
Razem dla urody
Coraz więcej osób szuka 
wsparcia i pomocy w kwe-
stiach urody w sieci. W me-
diach społecznościowych 
prym wiodą grupy, na któ-
rych internautki i internau-
ci wymieniają się opiniami 
o produktach, składach i 
kosmetycznych zabiegach. 
Szczególną popularnością 
cieszą się tematy związane z 
pielęgnacją problematycznej 
cery. Tu każdy może być eks-
pertem. Dużo zwolenników 
mają także strony i fora po-
święcone zapachom. Okazuje 
się, że wspólny problem bądź 
zamiłowanie do buteleczki 
perfum łączy!

Tajne kody perfum
rozszyfrowane
Dobre perfumy powinny za-
wierać od 20 do 40% olejków 
zapachowych. Eau de Parfum 
- czyli EDP (woda perfumo-
wana) jest mniej intensywna, 
zawartość olejków zapacho-
wych wynosi w jej przypadku 
od 10 do 20%. Z kolei Eau de 
toilette (woda toaletowa, w 
skrócie EDT) posiada stężenie 
olejków eterycznych na po-
ziomie od 5 do 10%, w związ-
ku z czym idealnie nadaje się 
na lato jako lekki i orzeźwiają-
cy zapach.

Drenaż limfatyczny
Pomoże ci w walce z tzw. "po-
marańczową skórką". Jest to 
"rodzaj masażu stymulujące-
go przepływ limfy, co ma celu 
przyspieszenie metabolizmu i 
usunięcie z organizmu zbęd-
nych produktów przemiany 
materii oraz toksyn. Podczas 
drenażu limfatycznego ciało 
jest uciskane wzdłuż naczyń 
limfatycznych. Efektem jest 
przede wszystkim usunięcie 
obrzęków oraz wyszczuple-
nie ciała i redukcja cellulitu" 
- czytamy na stronie porad-
nikzdrowie.pl.

Zachowaj równowagę!
PEH oznacza proteiny, emo-
lienty i humektanty. Skrót ten 
warto zapamiętać bowiem od 
niego zależy skuteczna pie-
lęgnacja włosów. O co cho-
dzi? Istotne jest, aby zacho-
wać równowagę pomiędzy 
ilością poszczególnych sub-
stancji, np. protein, witamin, 
ziół, substancji nawilżających 
i natłuszczających. Tylko 
wówczas sprawimy, że nasze 
niesforne kosmyki po umyciu 
zyskają zdrowy blask.
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UWAGA
Rekrutacja do Placówek Oświatowych „CLEVER” 

Co oferujemy?

Zarezerwuj miejsce dla Twojego dziecka już dziś:
sekretariat@szkolaclever.pl
tel. 691 448 181 

1. W przedszkolu:
- język angielski – 2 razy w tygodniu,
- język niemiecki – 2 razy w tygodniu,
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia z logorytmiki,
- zajęcia eksperymentalne „Kreatywne Rączki”,
- zajęcia sensoryczne,
- szachy,
- tańce,
- gimnastykę z elementami korekcji
- ”Poranki muzyczne” – zajęcia z muzykami z 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Clever w 
Wałbrzychu

2. W szkole podstawowej:
- język angielski i niemiecki w rozszerzonym za-
kresie już od pierwszej klasy,
- w klasach IV-VIII rozszerzony program z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych,
- szachy,
- zajęcia taneczne,
- lekcje pływania,
- gimnastykę z elementami korekcji,
- koła zainteresowań.

3. W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
     I Stopnia:
- kształcenie ogólne,
- naukę gry na instrumencie,
- język angielski i niemiecki w rozszerzonym za-
kresie już od pierwszej klasy,
- szachy,
- zajęcia taneczne,
- lekcje pływania,
- gimnastykę z elementami korekcji,
- koła zainteresowań.

Zapewniamy:
- małe, bezpieczne zespoły,
- indywidualne podejście do każdego,
- profesjonalną, przyjazną kadrę,
- pracę metodami wspierającymi dziecko i budującymi jego wiarę w siebie,
- opiekę psychologa i logopedy!
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Za głośna muzyka? Hałaśliwy sąsiad? Szkoda nerwów - jest na to rada.
Za chwilę zaczyna się 

sezon letni, już podnosi 
się temperatura. W przy-
pływie endorfin, pod wpły-
wem świeżości otaczające-
go świata, wieczorami, w 
dni wolne, w dni pracujące, 
rano i tak dalej, bywamy 
zmuszeni słuchać muzyki 
sąsiadów.

- O prawnej stronie proble-
mu i jego rozwiązaniu mówi dla 
nas wałbrzyski radca prawny, 
pan Patryk Łytko. - Na szczęś-
cie prawo reguluje wprost takie 
zachowania i traktuje je jako 
wykroczenie. Rozwiązania są 

co najmniej dwa. Pierwsze z 
nich zawarte jest w art. 51 § 1 
kodeksu wykroczeń, zgodnie z 
którym: "kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem 
zakłóca spokój, porządek pub-
liczny, spoczynek nocny albo 

wywołuje zgorszenie w miej-
scu publicznym, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny". Wobec powyż-
szego przepisu karalne jest 
głośne zachowanie również w 
dzień.

I tu uwaga. Za złamanie na-
szego prawa do spokoju grozi 
kara aresztu, ograniczenia wol-
ności lub grzywny aż do 5000 
zł. Jeżeli sprawca, na przykład 
"umilający" życie sąsiad, jest 
pod wpływem alkoholu, moż-
na spodziewać się, że sąd wy-
mierzy surowszą karę (art 51 § 
2 kodeksu wykroczeń). Gdyby 
głośny sąsiad miał nam za złe 
podejmowane działania może 
z jego strony dojść do złośli-
wego niepokojenia. Takie za-
chowanie stanowi wykroczenia 
na podstawie art. 107 kodeksu 
wykroczeń, zgodnie z którym: 
"kto w celu dokuczenia innej 

osobie złośliwie wprowadza ją 
w błąd lub w inny sposób zło-
śliwie niepokoi, podlega karze 
ograniczenia wolności, grzyw-
ny do 1500 złotych albo karze 
nagany".

Chciałoby się zostawić tę 
kwestię dobremu wychowaniu, 
ale cóż...

Strzeżcie się głośni sąsiedzi. 
Nie jesteście w swoim małym 
świecie sami.

PL
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Przejeżdżałem rowerem 
przez Wałbrzych.

W porządku, może to nie bę-
dzie tekst o wydarzeniu, repor-
taż, recenzja, z tych zjadliwych, 
od których boli niejeden wał-
brzyski pośladek, ale surowej 
racji nie można jej odmówić. To 
nawet niewiele będzie warte, 
bo ile deko ważyć może impre-
sja marzyciela.

Ale też nie będę - raczej - na-
rzekał.

„A to już jest coś” - Norfolk, 
czyli znany z WOŚP-u Krzysz-
tof Grabowski, w III (Trzecim), 
Teatr Dramatyczny w sezonie 
2007/2008.

Przejeżdżałem w niedzielę 
i to był drugi dzień, kiedy już 
można było, i teraz żaden nowy 
ład nie ruszał nikogo, ani nowy 
porządek, ani nowa normal-
ność, bo się przeżyło i siedziało 
się w swojej poczciwej starej 
normalności, pod parasolem, 
pod wiatą, pod zmiennym, 
górskim niebem, przy stoliku, 
który prawnie powinien się 
teraz należeć. Tak, jak grill na 
balkonie.

Część podjęła pogodę w 
krótkim rękawku, część w kurt-
ce, ale w tym wspólnym, gór-
skim, zmiennym, srogim, tego-
rocznym wiosny obchodzeniu, 
mianownikiem stał się coś jak-
by entuzjazm, wyłażący spod 
ciężkiego makijażu polskiego 
zblazowania i zmęczenia pracą 
za 3 złote dla szefów, którzy i w 
szacunek nie umieją, i całe sze-
fowanie z byciem bogiem im 
się często myli.

Zapomniałem ten entu-
zjazm. Albo go nie było kiedyś, 
albo bywał rzadko na koncer-
tach i wystawach, w twarzach 
co już na świecie wszystko wi-
działy i w ogóle za drogo. Albo 
wszystko się już pomieszało.

Dnia pierwszego o 23-ej w 
rynku było pusto. Tylko Żabka 
nabijała kiesę litrami sprzeda-
wanego piwa.

I może tak pusto powinno w 
prowincji zostać. Może tak jest 
właśnie dla niej zdrowo i pięk-
nie.

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich opieku-
nów w pary. Nie gwarantujemy pełnego 
sukcesu, wszak miłość jest ślepa, ale za-
wsze to dobry początek. 

BĄBEL
Nie za mały - żeby bezpiecznie ściskać i 

całować, nie za ogromny - żeby łatwo było 
przenieść, gdyby bał się schodów. Ale obron-
ny, czyli pies jednego człowieka. Człowiek 
jednego psa.

Zamiast kości rzuconej z miłości, dostał... 
nieźle w kość. Obrywał regularnie, więc nie 
od razu się przekona. Ale jak już się to stanie, 

nie odda Cię nikomu. Potrzebuje cierpliwości 
i ciepła - jak każdy i stanowczego opiekuna.

I niech nikogo nie zmylą te myśliwsko-
-obronne skłonności!

Pies niezwykle pogodny, inteligent, więc 
i o sztuce nowoczesnej, i literaturze chętnie 
porozmawia. Pod warunkiem, że wcześniej 
się wybiega. 

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

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

PL
Foto: Schronisko

Teatr Lalek wraca na scenę!

Po wielotygodniowej prze-
rwie Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu w najbliższą niedzielę 
(23.05) zaprasza na spektakl 
ŻABCIA I ROPUCH. Początek o 

12:30. Przedstawienie dedyko-
wane jest dzieciom w wieku 3+.

ŻABCIA I ROPUCH  w reżyserii 
Marty Kwiek to spektakl powsta-
ły wg tekstu Arnolda Lobela pt. 

FROG AND TOAD, który polscy 
czytelnicy znają jako ŻABKA I 
ROPUCHA. Opowieść przepełnia 
humor i morał, płynący z relacji 
żywiołowej Żabci i pesymistycz-
nego Ropucha. Niby inni, a jakże 
przywiązani do siebie! Wspierają 
się w codziennych sytuacjach, 
problemach i dylematach. 

Oprócz perypetii dwójki przy-
jaciół poznamy także losy Śli-
maka, który bezustannie dba o 
swoją figurę, wiekowego Żółwia 
– czuwającego nad porządkiem 
otaczającego mikroświata, za-
wadiackiej Muchy – produkują-
cej perfumy i polującego na nią 
- Nietoperza.  

Bohaterowie żyją w harmonij-
nym świecie zgodnie z wyzna-
czonym przez naturę rytmem, 
gdzie wspólne spędzanie cza-
su jest najważniejszą rzeczą na 

świecie, a troska o szczęście dru-
giej osoby czyni ten świat jesz-
cze piękniejszym.

TEATR LALKI I AKTORA W 
WAŁBRZYCHU ul. Jana Brzechwy 
16, 58-300 Wałbrzych

BILETY PROMOCYJNE DLA 
MIESZKAŃCÓW WAŁBRZYCHA 
10zł.

Przed wejściem na widownię 
należy pokazać bileterce dowód 
szczepienia oraz potwierdzenie 
o zamieszkaniu w Wałbrzychu 
(dowód osobisty lub PIT).

BILETY 20 zł (normalny)/ 18 
zł (ulgowy dla dzieci do 12. roku 
życia).

KASA BILETOWA czynna w 
soboty i niedziele godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu/ tel: 74 
666 73 41.

KUP BILET ON-LINE bilety.tea-
trlalek.walbrzych.pl

Rekordy tegorocznej Nocy Muzeów? Na miarę czasów.
Bilety wyprzedane, gru-

py, ustawione zgodnie z 
obowiązującymi standarda-
mi higienicznymi, w pełni 
obłożone. To łatwiejsze w 
czasach ograniczeń.

Wałbrzych przyzwyczaił do 
mantry "nic się nie dzieje", nawet 
gdy, jak na warunki pandemicz-
ne, zaoferowano całkiem sporo 
możliwości.

BWA zaplanowało finisaż wy-
stawy malarstwa w Zamku Książ 
i wystawę wieczorową porą na 
Słowackiego - rzeźby Michała 
Staszczaka.

W Starej Kopalni bezpłatna 
gra terenowa, warsztaty arche-
ologiczne, wystawę geologicz-
ną, oprowadzanie po wystawie 
rzeźby i wieczorne zwiedzanie za 
złotówkę w kilku wersjach, w tym 
dziecięcej, za złotówkę. Wszystkie 
bilety wyprzedane, a dodatkowo, 
w porównianiu do ostatniej edy-
cji z 2019, bo 2020 online nawet 
nie ma co wspominać, zanotowa-
no znaczny wzrost uczestników. 

Z powodu ograniczeń Muze-
um Porcelany nie mogło przyjąć, 

zawrotnej dla tak kameralnego 
miejsca ilości 400 zwiedzających, 
jak w latach ubiegłych. Zorgani-
zowano 5 grup po 10 osób, a co 
najmniej drugie tyle odprawio-
no. Jeśli jednak popatrzymy na 
atmosferę takiego mniejszego 
zwiedzania, to jak w zasadzie 
"mniej znaczy więcej". Wyszło 
Muzeum na plus i niewiele z tym 
duchem może się równać. Cały 

pałac każdy miał jakby dla siebie, 
blisko, pod ścisłą opieką i wiado-
mo jak działa to na ego.

Podpowiem tylko, że wspo-
mniana atmosfera jest też do-
stępna w dni powszednie, po-
wszechnie w tygodniu. Tylko 
kosztuje nieco więcej. 

Nie wolno przegapić na pew-
no nowej wystawy plakatów i 
pater - podróży w przeszłość i 

PRL. Chociażby po to, żeby po-
wiedzieć "kiedyś to były plakaty, 
teraz już nie ma".

Czekamy na Noc Muzeów, czyli 
muzeum za darmo lub za prawie 
darmo, w 2022. Miejmy nadzieję, 
że bez podduszania maską.

PL
Foto: PL
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UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 21.05.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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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
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PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnospraw-
nością. Wałbrzych. 734 108 163

USŁUGI

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

Remonty łazienek, układanie gla-
zury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanaliza-
cyjne. Tel. 537 159 025

ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy i ustawianie 

w najlepszej cenie i najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

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

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

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

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 

47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790 
26 04 51

Usługi budowlane, malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

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

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta
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ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01


