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Szpital na Gaju sprzedany!

Wiadukt do remontu
Dobre wieści płyną z gminy 

Mieroszów. Jak informuje na swo-
im profilu społecznym burmistrz 
Andrzej Lipiński, wiadukt na dro-
dze do Sokołowska doczeka się 
remontu. Inwestycja ta zbiegnie 
się z przebudową odcinka drogi 
powiatowej Kowalowa-Sokołow-
sko.

W piśmie, którego nadawcą jest 
Dział Automatyki, Telekomunikacji i 

Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. w Wałbrzychu, czytamy, że zakład 
planuje w 2023 roku przebudowę 
wiaduktu w miejscowości Kowalowa 
na linii kolejowej 291 Boguszów-Gor-
ce Wschód – Mieroszów. Przy budo-
wie obiektu zostaną poszerzone przy-
czółki i poszerzone światło poziome 
pod obiektem. Jednak wysokość wia-
duktu będzie zbliżona do obecnego. 
A ta - jak informuje znak drogowy na 
wiadukcie - nie przekracza 3,5 metra 

wysokości. Przy zachowaniu obecnej 
niwelety toru spód konstrukcji pozo-
stanie na poziomie zbliżonym do dzi-
siejszego, czytamy dalej w piśmie PKP. 
„Po wielu latach jest deklaracja PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudo-
wy wiaduktu kolejowego na drodze 
gminnej w 2023 roku. Bardzo dziękuję 
Panie Krzysztofie Kwiatkowski Staro-
sto Wałbrzyski za wsparcie” - komen-
tuje na swoim profilu burmistrz Mie-
roszowa Andrzej Lipiński.

PAS
Fot. użyczone AL

O wielokrotnych próbach 
sprzedaży obiektu wraz z tere-
nem po byłym szpitalu zlokalizo-
wanym w dzielnicy Gaj informo-
waliśmy już w marcu tego roku 
na łamach naszego tygodnika. 
Mimo usilnych starań niszcze-
jący budynek nie mógł znaleźć 
nowego właściciela. W końcu się 
udało, choć kwota wcale nie jest 
powalająca.

Przypominamy, że mowa o kom-
pleksie po szpitalu w dzielnicy Gaj, któ-
ry od kilkunastu lat stał pusty i straszył 
swoim wyglądem. Obiekt ma wartość 
również historyczną, gdyż został wy-
budowany w 1895 roku. Większości 
mieszkańcom Wałbrzycha placówka 
ta z pewnością kojarzy się z działają-
cym wówczas szpitalem dziecięcym. 
W internecie można znaleźć również 
filmy eksploratorów przedstawiają-
ce zdekapitalizowane i zrujnowane 
pomieszczenia ukazujące wnętrza 

rodem z horroru. Właścicielem tego 
obszaru wraz z zabudowaniami był 
Szpital im. Alfreda Sokołowskiego. 
Był, ponieważ teraz ma nowego właś-
ciciela. Według szacunków obiekt ma 
powierzchnię około sześć i pół me-
trów kwadratowych. Nieruchomość 

sprzedano prawdopodobnie za kwo-
tę 570 tysięcy złotych. Nowym właści-
cielem jest osoba związana z branżą 
budowlaną. Jaka przyszłość czeka ten 
kompleks? Jeszcze nie wiadomo.

PAS
Fot. PAS

wydarzenia str. 7

Na budowie obwodnicyNa budowie obwodnicy
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z Piotrem Jonkiem
Specjalistą Działu Marketingu Filharmonii Sude-
ckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu 

1
kalendarium
PAŹDZIERNIK

15
PIĄTEK

Imieniny:
Piotra, Ziemowita

Narodowy Dzień Pamięci 
Duchownych
Niezłomnych

PAŹDZIERNIK

19
WTOREK

Imieniny:
Teresy, Jadwigi

Światowy Dzień Mycia Rąk

 Imieniny:
Gawła, Ambrożego

Dzień Papieża
Jana Pawła II

PAŹDZIERNIK

20
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

21
CZWARTEK

,,Ludzie zapomną, co mówiłeś. Ludzie zapomną, co zrobiłeś. Ale ludzie nigdy nie 
zapomną, jak się przy tobie czuli”. Maya Angelou

PAŹDZIERNIK

16
SOBOTA

Imieniny:
Ireny, Kleopatry

Międzynarodowy Dzień
Szefa Kuchni

Imieniny:
Urszuli, Hilarego

Dzień Bez Skarpetek

Imieniny:
Wiktora, Małgorzaty

Dzień Arkusza
Kalkulacyjnego

PAŹDZIERNIK

17
NIEDZIELA

10:00 V Biennale Mistrzów Ceramiki im. B. Wolani-
na - „Sny w ogrodzie” Anna Malicka-Zamorska (Mu-
zeum Porcelany w Wałbrzychu).
12:00-13:00 „Chcę Ci powiedzieć, że ... „ - pokaz 
uliczny (Plac Magistracki w Wałbrzychu).
18:00 Spektakl ,,ANCORA TU” Festiwal Dramaturgii 
Współczesnej w Zabrzu.
18:00-20:00 Wystawa ,,Paryż był kobietą” (Zamek 
Książ Wałbrzych).
19:15 Spektakl ,,PACJENT 0” Międzynarodowy Fe-
stiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Ło-
dzi.
20:00-22:00 Justyna Steczkowska - 25 lat (Teatr 
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju).

11,12:30,14:00 Zamek jak z bajki – jesiennie (Zamek 
Książ Wałbrzych).
17:00 Wernisaż wystawy pt. „Sny w ogrodzie”, Anna 
Malicka-Zamorska (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
18:00 Magic Castle Tango Marathon (Zamek Książ 
Wałbrzych).
19:00 Koncert symfoniczny - Dni Muzyki Filmowej 
II „Bond.My name is…”(Filharmonia Sudecka Wał-
brzych).
19:00 Łukasz Majewski - koncert‚ „Pod pretekstem’’ 
art cafe.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
17:00 Spotkanie z Marią Tyws „Leonardo była ko-
bietą, czyli kobieta w sztuce to nie tylko modelka”( 
Galeria pod Atlantami (Śródmieście)).
20:00-22:00 Stand-up Wałbrzych: Olka Szczęśniak 
(Wałbrzyski Ośrodek Kultury).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
17:00 Spotkanie z Marzeną Michalec „Kobietą w bie-
gu”( Galeria pod Atlantami (Śródmieście)).
19:00 Spektakl ,,MENSCH” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).

9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
17:00 Spotkanie autorskie Agnieszki Dobkiewicz, po-
łączone z promocją książki „Dziewczyny z Gross-Ro-
sen”( Multimedialna Filia Biblioteczna (Podzamcze)).
18:00-21:30 Szkolenie Dołącz do Psychoodpornych 
(Stara Kopania Wałbrzych).

12:30 Spektakl ,,Akademia Pana Kleksa” (Teatr Lalki i 
Aktora Wałbrzych).
17:00-19:30 Głagolica i koncert dla zdrowia, Świdnica.
17:00-18:30 Koncert Mundinova (Pałac Jedlinka).
18:45 Spektakl ,,NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI” (albo 
co warto wiedzieć o konstytucji na wypadek rządów 
złodziei, furiatów i fundamentalistów) Festiwal Dra-
maturgii Współczesnej w Zabrzu.

Imieniny:
Łukasza, Juliana

Dzień Poczty Polskiej

PAŹDZIERNIK

18
PONIEDZIAŁEK
9:00 - 18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
17:00 Spotkanie z Elżbietą Kwiatkowską–Wyrwisz 
„Historia Nowego Miasta” (Filia nr 1 z oddziałem 
dziecięcym (Nowe Miasto).

część 2

OC

607 301 226

PONAD 20 FIRM

 ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

ubezpieczenia-ok-centrum.pl
Najdłużej czynne biuro!

pon. - pt. 800 - 1800

sobota 900 - 1400
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Kontynuujemy naszą 
rozmowę sprzed tygo-
dnia. Niesamowicie za-
powiada się koncert 22 
października pod batutą 
Mariusza Smolija. Jakie 
utwory usłyszymy?

Wizyty Mariusza Smoli-
ja w Wałbrzychu to zawsze 
wydarzenia muzyczne. Z 
pewnością możemy spo-
dziewać się symfonicznej 
muzyki amerykańskiej: 
Coplanda, Gershwina czy 
Sheldona. Usłyszymy także 
kompozycje Duke Ellingto-
na, którego twórczość spe-
cjaliści stawiają na równi z 
osiągnięciami największych 
kompozytorów muzyki 
dwudziestego wieku. Ale 
opinia publiczna przyjmie 
ten fakt do wiadomości 
pewnie dopiero po sukce-
sie jakiejś barwnej opowie-
ści filmowej o życiu i twór-
czości tego giganta jazzu. 
Mariusz Smolij to dyrygent 
na co dzień współpracujący 
z Acadiana Symphony Or-
chestra w Luizjanie w USA. 
Tym bardziej spodziewamy 
się wydarzenia artystycz-
nego jakim będzie współ-
praca dyrygenta z solistą 
koncertu, pianistą Piotrem 
Łukaszczykiem i Orkiestrą 
Symfoniczną FS. Piotr Łu-
kaszczyk to wałbrzyszanin 
na co dzień współpracujący 
z naszą Filharmonią. Usły-
szymy Koncert fortepiano-
wy Henryka Warsa i słynny 
Koncert warszawski Richar-
da Addinsela. Oba dzieła – 
efektowne, jeden z elemen-
tami jazzu nawiązujący do 
Gershwina drugi do roman-
tycznej muzyki Chopina – z 
pewnością spodobają się 
wałbrzyskiej publiczności.

Z kolei 29 października 
nie lada gratka. Muzykę 
filmową zaśpiewa Chór 
Filharmonii Sudeckiej 

pod dyrygenturą Ewą 
Gądek-Rosiak. Co usłyszy-
my?

Ten koncert jest całkowi-
cie oryginalnym projektem 
Ewy Gądek-Rosiak. Pani dy-
rygent zaprosiła do współ-
pracy aranżera Dawida 
Aleksego Dorożyńskiego 
oraz solistkę Annę Kopytko 
– mezzosopran. W wykona-
niu Orkiestry Symfonicznej 
FS oraz Chóru Filharmonii 
Sudeckiej, który prowadzi 
Ewa Gądek-Rosiak – do któ-
rego zapraszamy chętnych 
– usłyszymy muzykę... Czy 
może wystarczyć jako zapo-
wiedź tylko Vangelis i „1492 
Conquest of Paradise”? 
Warto wybrać się na ten 
wyjątkowy wieczór. Nas or-
ganizatorów bardzo ekscy-
tuje ta propozycja młodych 
muzyków.

Trwają "DNI MUZYKI 
FILMOWEJ" w Filharmonii 
Sudeckiej. Jakie koncerty 
i w które dni odbędą się 
jeszcze?

Na koncerty do Filharmo-
nii zapraszamy tradycyjnie 
w piątek o 19-tej. Jeden z 
czterech przygotowanych 
koncertów na "Dni Muzy-
ki Filmowej" to kameralny 
recital fortepianowy, któ-
ry usłyszeliśmy 8.10.2021. 
Dwa kolejne koncerty, 15 i 
22 października rozbrzmie-
wać będą wielkimi składa-
mi symfonicznymi. Ostatni, 
czwarty – 29.10.2021 bę-
dzie wyjątkowym połącze-
niem brzmienia orkiestry 
symfonicznej i chóru.

Gdzie można nabyć bi-
lety na październikowe 
koncerty?

Bilety dostępne są w ka-
sie biletowej, u miłej Pani 
Ani, w holu Filharmonii przy 
ulicy Słowackiego 4 w Wał-
brzychu – od poniedziałku 
do czwartku od 10-tej do 
14-tej. W piątki od 14-tej 
do rozpoczęcia koncertu 
o 19-tej. Oraz oczywiście 
poprzez bileterię interne-
tową: filharmonia-sudecka.
bilety24.pl.

Dziękuję za rozmowę.

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

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Szpieg -według Słowni-
ka Języka Polskiego jest to 
osoba zdobywająca i prze-
kazująca władzom obcego 
państwa tajemnice państwo-
we lub wojskowe, ale tak-
że osoba, która obserwuje 
kogoś, a następnie donosi 
na niego. Wśród szpiegów 
możemy rozróżnić na przy-
kład szpiega gospodarczego 
i przemysłowego czyli osobę 
zdobywającą i przekazującą 
zleceniodawcy wiadomości 
o obserwowanej firmie. Dzia-
łania szpiegów najbardziej 
działają na wyobraźnię pod-
czas działań wojennych. My, 
Polacy, w większości jeste-
śmy wychowani na przygo-
dach agenta J-23 czyli Han-
sa Klossa z serialu „Stawka 
większa niż życie”. To właśnie 
takie projekcje miały kreować 
bohaterów, dzięki którym 
można odmienić losy wojny. 
Najbardziej znanym szpie-
giem-agentem na świecie 
jest jednak James Bond - czyli 
007. Bond to postać fikcyjna, 
szpieg brytyjskiej Secret In-
telligence Service zwanej w 
skrócie MI6, bohater szeregu 
powieści Iana Fleminga. Ja-
mes Bond, jak dowiadujemy 
się z filmu Skyfall, urodził się 
w Szkocji, w tytułowej po-
siadłości Skyfall. Zawodowo 
jest żołnierzem wywiadu z 
symbolem 007, a podwójne 
zero ma oznaczać licencję na 
zabijanie w MI6. W jednej z 
części bondowskiego cyklu, 
a dokładniej w Casino Roya-
le, stworzono nową, oficjalną 
biografię agenta 007. Jest ona 
dostępna na stronie interne-
towej filmu. Wiele spośród jej 
elementów jest zbieżnych z 
literacką historią Bonda okre-
śloną przez Iana Fleminga, 
lecz wprowadzono także wie-
le zmian. O Bondzie można 
pisać i pisać, wszak napisano 
o nim niejedną książkę. Jed-
nak najważniejszym wyda-
rzeniem w świece Bonda jest 
najnowsza premiera filmu 
„Nie czas umierać”, w którym 
główną rolę zagrał po raz 
ostatni Daniel Craig. O jego 
piętnastu latach w bondow-
skim cyklu piszemy w skrócie 
w Temacie Tygodnia.

Redaktor Naczelny

sekund
Wałbrzych
Terminale modniejsze
Warto wspomnieć, że terminale 
płatnicze zlokalizowane w au-
tobusach komunikacji miejskiej 
funkcjonują od lipca. Pozwala-
ją na zakup biletów z użyciem 
kart płatniczych lub telefonów 
z funkcją płatności zbliżenio-
wej. Portal cashless.pl poinfor-
mował, że w sierpniu terminale 
w autobusach obsłużyły łącznie 
ponad 16 tysięcy transakcji na 
kwotę ponad 40 tysięcy zło-
tych. Z kolei we wrześniu liczba 
transakcji wzrosła do około 23 
tysięcy złotych, a ich wartość 
sprzedaży to około 57 tysięcy 
złotych.

Boguszów-Gorce
Młody handlarz
Policjanci z Wałbrzycha odwie-
dzili w minioną niedzielę nad 
ranem jedno z mieszkań przy 
ul. A. Walentynowicz w Bogu-
szowie-Gorcach. 29-letni męż-
czyzna nie krył zaskoczenia, 
kiedy policjanci podczas prze-
szukania znaleźli w jego kurtce 
woreczek, w którym znajdowa-
ła się amfetamina. Z zabezpie-
czonych narkotyków można 
było wykonać blisko 400 por-
cji handlowych tych środków 
psychotropowych. Prokurator 
Prokuratury Rejonowej w Wał-
brzychu zastosował w stosunku 
do boguszowianina środek za-
pobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego.

Wałbrzych
Kontrola kierowców
Do wzmożonych działań kon-
trolnych doszło w poniedziałek 
w godzinach porannych na te-
renie całego miasta. W grupie 
wszystkich 454 przebadanych 
osób znalazł się 50-letni miesz-
kaniec Szczawna-Zdroju, który 
około godziny 11:00 kierował 
samochodem osobowym w sta-
nie nietrzeźwości. Mężczyzna 
miał 0,91 promila alkoholu w 
organizmie. Okazało się jednak, 
że nie było to jedyne zmartwie-
nie podejrzanego. Zatrzymany 
popełnił kolejne przestępstwo. 
Prowadził pojazd, mając doży-
wotni zakaz kierowania wydany 
w 2018 roku przez Sąd Rejono-
wy w Wałbrzychu.

Wałbrzych
Zniszczył auto
W miniony weekend policjanci 
prewencji otrzymali informację 
o uszkodzeniu zaparkowanego 
w dzielnicy Glinik Nowy samo-
chodu osobowego. Mundurowi 
ustalili, że chwilę wcześniej w 
budynku przy ul. Mieroszow-
skiej między 25-letnim sprawcą, 
a 50-letnim pokrzywdzonym 
doszło do wymiany zdań. W tle 
był konflikt o partnerkę. Kiedy 
starszy z mężczyzn - mieszka-
niec Bolkowa - wyszedł przed 
blok, w kierunku jego pojazdu 
na tzw. pożegnanie 25-latek 
rzucił szklaną butelką. Trafił w 
przednią szybę, uszkadzając ją 
i powodując straty w kwocie 
około 600 złotych.

REKLAMA R0493/21
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Studio Espresso gościło w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu

z dyrygent chóru Filharmonii Sudeckiej rozmawiał Paweł Szpur

z Ewą Gądek-Rosiak

Oglądnij pełen wywiad

Dlaczego kobieta – dyry-
gent? Skąd pomysł na taki 
zawód?

Kiedy miałam trzynaście 
lat postanowiłam, że będę 
dyrygentem, ponieważ cho-
dziłam do szkoły muzycznej 
w Wałbrzychu i grałam na 
skrzypcach. Na pewnym eta-
pie edukacji przystępuje się 
do orkiestry symfonicznej. 
Ja pamiętam swoją pierwszą 
próbę, byłam przerażona, a 
jednocześnie zafascynowa-
na. Wszystko mi się tam po-
dobało, po prostu od wejścia 
do wyjścia, pomimo mojego 
stresu i że to było dla mnie 
nowe, bardzo ten świat mnie 
zafascynował. Obserwując 
pracę wspaniałej Pani Małgo-
rzaty Sapiecha-Muzioł - dy-
rygentki szkolnej orkiestry i 
chóru, która nadal jest dyry-
gentem orkiestry i chóru w 
Zespole Szkół Muzycznych 
w Wałbrzychu, ja totalnie 
byłam oczarowana jej oso-
bą i tym co robi, co potrafi z 
nas wyciągnąć. Porównując 
to, co robiliśmy na pierwszej 
próbie, a jak występujemy na 
koncercie, to było dla mnie 
coś niezwykłego. I wtedy po-
stanowiłam, że ja też tak chcę 
i ja też będę dyrygentem. 

To ja tu wtrącę – kobieta 
dyrygent: czy to pomaga, 
przeszkadza? Jak to jest w 
świecie muzyki?

Prowadząc próby, nie my-
ślę o tym w kategorii, że te-
raz zaczynam próby z orkie-
strą czy z chórem i jestem 
kobietą. Myślę bardziej o 
sobie jako o dyrygencie po 
prostu. To jest mój zawód, a 
tak się złożyło, że jestem ko-
bietą i wykonuję go jako ko-
bieta. Ale już w dzisiejszych 
czasach myślę, że nie jest to 
jakieś nowe. Kobieta na po-
deście już nie robi takiego 
wrażenia na orkiestrze, czy w 
chórze. Często kobiety pro-
wadzą chór, dużo częściej niż 
mężczyźni, ale na podium 
dyrygenckim przed orkiestrą 
to nie jest już nic takiego no-
wego, żeby przeszkadzało w 
pracy. Oczywiście są sytua-
cje, które pamiętam z czasów 
studiów, że faktycznie czuć 
było delikatnie różnicę. Ale 
to są indywidualne kwestie, 
w sensie zespołu. Nasza or-
kiestra wałbrzyskiej Filhar-
monii Sudeckiej nigdy nie 
dała mi odczuć negatywnych 
emocji. Byłam drugim rezy-
dentem, przede mną był Pan 
Radek Droń.

Który również był goś-
ciem Studio Espresso. 

Tak, który był gościem i 
kolegą, którego znam. Koń-
czyliśmy razem we Wrocła-
wiu studia. Nie czułam, żeby 
reagowali inaczej na mnie, a 
inaczej na Radka. Oczywiście, 
rozmawiając z orkiestrą i py-
tając, co można jeszcze po-
prawić, mówili, że jesteśmy 
zupełnie różni. Ale to chyba 
tak jak jest po prostu w ży-
ciu. Ale nie dali mi odczuć, 
że jako kobieta mam mieć 
trudniej, albo łatwiej. Nie ma 
taryfy ulgowej ale też nie są 
uprzedzeni. 

Kontynuując wątek do-
tyczący kobiecości, pozwo-
lę sobie na prywatne py-
tanie: jak  pogodzić bycie 
mamą z zawodową dyry-
genturą? Czy to jest trud-
ne?

Tak, jest to dość trudne, 
dlatego, że zawód dyrygenta 
nie jest taką pracą, z której 
mogę wyjść, zamknąć drzwi 
i totalnie o niej przestać my-
śleć i skupić się na byciu tyl-
ko dobrą mamą. Oczywiście 
staram się to robić, bo to jest 
dla mnie najważniejsza rola 
i najbardziej wymagająca w 
moim życiu. Ale faktycznie, 
jest to taki zawód, który cią-
gle tę głowę gdzieś zaprząta. 
Do tego próby są często wie-
czorami, nienormowany czas 
pracy, czyli taka nieregular-
ność, która nie jest łatwa przy 
wychowywaniu dziecka. Tym 
bardziej takiego malutkiego. 
Ja, dostając się na dyrygen-
ta rezydenta, byłam w ciąży, 
więc swoją przygodę z takim 
zawodowym dyrygowaniem 
rozpoczęłam, będąc w cią-
ży. To było bardzo ciekawe. 
Później, mając małe dziecko, 
miałam koncerty, więc już 
musiałam sobie radzić od sa-
mego początku. Ale nie jest 
to faktycznie łatwe pogodzić 
te wszystkie role. Staram się 
być dobrym dyrygentem i 
dobrą mamą, dobrą kobie-
tą, przyjaciółką, żoną. We 
wszystkich tych rolach mu-
szę się jakoś odnaleźć, sta-
ram się jak mogę. 

Wróćmy do głównego 
tematu naszego spotkania. 
Przez cały październik, w 
każdy piątek, odbywają 
się w Filharmonii Sudeckiej 
„Dni muzyki filmowej”, w 
tym koncert 29 październi-
ka, którym Pani dyryguje. 
Dlaczego muzyka filmowa?

Ja kocham każdy rodzaj 
muzyki, może brzmi to 

troszkę trywialnie, ale tak. 
Nie ukrywam, że muzyka fil-
mowa zawsze w moim ser-
cu była ważna i zajmowała 
sporo miejsca. Marzyło mi 
się, żeby taki koncert popro-
wadzić i teraz to marzenie 
pomału się spełnia. Dlaczego 
muzyka filmowa? Chyba dla-
tego, że ona przyciągnie też 
sporo osób. A zależy mi na 
tym, żeby pokazać ludziom, 
że muzyka filmowa zagra-
na w sposób symfonicz-
ny, czysty, czyli wyzbyta ze 
wszystkich różnych efektów, 
półplayback'ów, może być 

czymś niesamowicie atrak-
cyjnym. Żeby przyciągać 
młodych ludzi, żeby uwierzy-
li, że idąc do szkoły muzycz-
nej, wybierając taką ścieżkę, 
można ją zakończyć na sce-
nie, wykonując tak cudowny 
koncert. Dlatego serdecznie 
wszystkich Państwa zapra-
szam. 29 października bę-
dziecie mieli Państwo przy-
jemność posłuchać chóru 
Filharmonii Sudeckiej, orkie-
stry Filharmonii Sudeckiej, 
wspaniałej solistki - Pani 
Anny Kopytko, a wszystko to 
w aranżacjach Pana Dawida 

Aleksego Dorożyńskiego, 
który nada temu koncerto-
wi i tym utworom z filmów, 
które Państwo znacie, nowe 
świeże spojrzenie.

Dziękuję za rozmowę. 
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Zdjęcie tygodnia Żółwie w Palmiarni 

Daniel Craig w służbie jej Królewskiej Mości 
1 października miała miejsce premiera najnowszego, długo oczekiwanego ze względu na 

pandemię filmu „Nie czas umierać” („No Time to Die”). To już piąte wcielenie Daniela Craiga 
– brytyjskiego aktora w rolę agenta 007 i zarazem ostatnie. Warto wspomnieć, że pięć części 
działalności brytyjskiego szpiega rodem z książek Iana Fleminga to piętnaście lat życia aktora.

Trochę biografii
Zanim zaczniemy zagłę-

biać się w pięć serii filmów 
o agencie 007 w wydaniu 
Craiga, warto przybliżyć ży-
ciorys aktora. Otóż Daniel 
Craig urodził się 2 marca 
1968 roku w Chester (Anglia, 
Wielka Brytania). Jego matka 
pracowała jako nauczycielka 
plastyki, a ojciec był specjali-
stą zajmującym się stalą. Da-
niel dorastał w West Kirby w 
pobliżu Liverpoolu i Prescot 
koło Chester. Grał w rugby w 
Hoylake Rugby Club. Ze zna-
komitym wynikiem ukoń-
czył Calday Grange Gram-
mar School w West Kirby. W 
wieku 16 lat przeniósł się do 
Londynu, by tam przyłączyć 
się do National Youth The-
atre. Później zaś uczył się w 
londyńskiej Guildhall School 

of Music and Drama. Jego 
kariera filmowa zaczęła się 
w 1992 roku, ale uwagę szer-
szej publiczności przykuł w 
1996 roku rolą w serialu „Our 
Friends in the North” wypro-
dukowanym przez stację 
BBC2. W 1998 roku wystąpił 
w „Szkicu do portretu Franci-
sa Bacona” jako George Dyer, 
a jego rola miała ewidentnie 
gejowski wydźwięk. W ko-
lejnych latach partnerował 
m.in. Angelinie Jolie w „Tomb 
Raider” oraz Tomowi Han-
ksowi w „Drodze do zatra-
cenia”, a także Gwyneth Pal-
trow w „Sylvii”. W 2005 roku 
zagrał agenta Mosadu w 
thrillerze politycznym Steve-
na Spielberga „Monachium”. 
6. kwietnia 2005 roku podpi-
sał kontrakt na rolę w filmie 
o przygodach agenta 007. 

Decyzja ta wzbudziła wielkie 
kontrowersje. Mało kto mógł 
sobie wyobrazić blondwło-
sego aktora jako nieśmiertel-
nego Bonda.

Zaczął od kasyna
Pierwszym filmem, w 

którym Craig zagrał Bon-
da był „Casino Royal”. Mimo 
uprzedniego hejtu wylane-
go w stronę aktora, obraz 
okazał się hitem. Widzowie 
nie potrafili wyobrazić sobie 
kogoś innego w roli agenta 
007 po fenomenalnym Pier-
ce Brosnanie. Jednak oka-
zało się, że od czasu Seana 
Connery’ego nie było tak 
charyzmatycznego wcie-
lenia Jamesa Bonda. Craig 
nadał postaci realności, dał 
jej ludzkie emocje, jedno-
cześnie tworząc autentycz-

ny wizerunek agenta, który 
oprócz bycia tępym instru-
mentem do zabijania, posia-
da uczucia i wrażliwość. W 
kolejnym filmie już nie było 
tak lekko. Otóż realizacja 
„Quantum of Solace” przy-
padła podczas strajku sce-
narzystów, w związku z tym 
ewentualne poprawki wpro-
wadzał na planie sam Craig 
i reżyser Marc Forster. Craig 
miło wspomina za to pracę 
na planie „Casino Royale”. 
Aktor stwierdził, że podczas 
kręcenia miał świadomość, 
że to naprawdę dobry film i 
nie ma potrzeby, żeby się o 
coś martwić. Obraz agenta 
w oczach widzów diametral-
nie zmienił nakręcony przez 
Sama Mendesa „Skyfall”. Jak 
opisują to eksperci kina, film 
jest dekonstrukcją Bonda; 
metaforyczne uśmiercenie 
bohatera, by wykuć go na 
nowo. „Skyfall” to poniekąd 
nowy początek dla całej se-
rii. Daniel Craig prezentuje 
w „Skyfall” prawdziwy popis 
aktorstwa, udowadniając, 
że pod względem talentu i 
przekazywania emocji jest 
najlepszym aktorem wciela-
jącym się w Bonda i natural-
nym następcą dziedzictwa 
Seana Connery’ego. Całego 
smaczku filmowi dodaje nie-
samowity, główny utwór za-
śpiewany przez Adele. Przed-
ostatnią produkcją, w której 
wystąpił Craig jest „Spectre”. 
Imponująca sekwencja ot-
wierająca i następujący po 
niej teledysk to szczytowe 
momenty, po których nastę-
puje nagły spadek i spowol-
nienie akcji. Intryga jest inte-
resująca, ale dla każdego kto 
jest „obcykany” w Bondach, 
twisty fabularne, jak i tożsa-

mość głównego złoczyńcy 
„Spectre”, nie były zaskocze-
niem. Warto wspomnieć, że 
Craig zagrał niemal cały film 
ze złamaną nogą w specjal-
nym bucie ortopedycznym. 
Kontuzji nabawił się w jed-
nej ze scen kaskaderskich, 
które z poczucia obowiązku 
w większości odgrywał sam.

Nie czas umierać
W filmie „Nie czas umie-

rać” Daniel Craig po raz 
ostatni wciela się w rolę 
agenta 007. I tu postawimy 
kropkę, zachęcając Was do 
pójścia do kina. Ale jeszcze 
bardziej zachęcamy Was do 
pójścia do Filharmonii Sude-
ckiej 15 października, gdzie 
czeka Was KONCERT SYM-
FONICZNY - DNI MUZYKI FIL-
MOWEJ II „BOND. MY NAME 
IS...”. Natomiast 22 paździer-
nika KONCERT SYMFONICZ-
NY - DNI MUZYKI FILMOWEJ 
III w wykonaniu ORKIESTRY 
SYMFONICZNEJ FILHARMO-
NII SUDECKIEJ. Wisienką na 
torcie będzie 29 październi-
ka KONCERT SYMFONICZNY 
- DNI MUZYKI FILMOWEJ IV 
w wykonaniu CHÓRU FIL-
HARMONII SUDECKIEJ. Dla-
tego warto już teraz kupić 
bitety na filharmonia-sude-
cka.bilety24.pl/lub w kasie 
filharmonii.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
film.org.pl

forbes.pl
newonce.net

gazetaprawna.pl
filmweb.pl

spidersweb.pl
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Chodźmy do lasu, poszukamy krzyżodzioba!
Na początek najważniejsze informacje, czyli dwie 

istotne daty 23.10.2021 – Chełmiec, a 30.10.2021 - Trój-
garb. To terminy dwóch wycieczek w ramach projektu 
Leśna Akademia, ale to nie będą takie zwykłe wyprawy.

Wakacje są już wspomnieniem, podobnie jak letnie po-
dróże. Wszyscy znamy powiedzenie: „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie” i chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jest w 
tym wiele prawdy. Pora spojrzeć nieco inaczej na nasze okoli-
ce, a przy okazji zrobić coś dla nas i naszego środowiska.

Tak powstał pomysł na Leśną Akademię i zaproszenie 
mieszkających w Wałbrzychu i okolicach osób na odwiedze-
nie dwóch naszych gór: Trójgarbu i Chełmca, które łączy „Eko-
muzeum”.

„Ekomuzeum wokół Trójgarbu" to szlak, którym będzie-
my kierowali się w czasie wycieczek. Jest pieszy i rowerowy, 

stworzony przy współpracy 3 gmin: Szczawna-Zdroju, Czar-
nego Boru i Starych-Bogaczowic. Na szlaku zostało wykona-
nych ponad 76 stacji z tablicami edukacyjnymi, opisującymi 
cechy lokalnej przyrody. Trasa wzbogacona została o wiele 
mini schronisk wybudowanych z bali i drewna, oraz stosow-
ne oznakowanie szlaków. Miejscami kulminacyjnymi szlaku 
są wieże widokowe: jedna na Górze Chełmiec w Szczawnie-
-Zdroju, druga na Trójgarbie w Starych-Bogaczowicach. Ma-
jąc taki zasób, nie sposób z niego nie skorzystać, nieprawdaż?

Tytułowy krzyżodziób znajduje schronienie na Chełmcu. 
W drodze na Trójgrab spotykamy jelenie i sarny, a przy okazji 
możemy dowiedzieć się o niespokojnych dziejach Szwarz-
waldu. Gdzie mieszka sóweczka i co kryje się pod nazwą mu-
chołówki małe i białoszyje oraz co z włochatką? To tylko kilka 
informacji z naszych zielonych okolic.

A co jest najważniejsze: las, przyroda przynoszą ukojenie, 
spokój, smutki zamieniają w radość i dzięki temu jesteśmy 
zdrowsi, zatem chodźmy do lasu. W październiku mamy już 
zaplanowane dwie soboty! Jaki jest plan?

Pierwsza wycieczka już 23 października, o godzinie 9.30. 
Spotykamy się w okolicach Aqua-Zdroju i wyruszamy na 
szczyt góry Chełmiec. W trakcie wędrówki rozmawiamy, wy-
mieniamy się spostrzeżeniami z uczestnikami o przyrodzie, 
faunie i florze, jaką obserwujemy na trasie, korzystamy także 
z tablic edukacyjnych, które doskonale obrazują wyjątkowe 
bogactwo tego terenu (czasami też trudne do zaobserwowa-
nia w przypadku zwierząt unikających spotkań z turystami). 
Po powrocie z wycieczki przenosimy się do wynajętej sali, 

gdzie odbędą się warsztaty. Trochę na poważnie, a trochę 
przez zabawę, ale na pewno o sprawach ważnych i interesują-
cych – o klimacie, jak zmienia się nasze otoczenie, dlaczego i 
co to oznacza. Będą też: poczęstunek, drobne niespodzianki i 
świetna atmosfera - niezależnie od pogody. Druga wycieczka, 
analogiczny schemat – Trójgarb, 30 października – zaczyna-
my 9.30 w Witkowie na stacji PKP - gmina Czarny Bór. Uczest-
nicy mogą dotrzeć tu pociągiem (ok. 30 min. czas dojazdu 
z Wałbrzycha lub samochodem - podobny czas dojazdu). 
W obu wycieczkach może wziąć udział ograniczona liczba 
uczestników.  Zapytania o szczegółowe informacje kierujemy 
na adres mailowy: f.ekopatrole@gmail.com.

Oczywiście zapraszamy niezależnie od wieku – trasy są 
dość łatwe, niech będzie to nawet wycieczka międzypokole-
niowa. Zapraszamy!

sekund
Zamek Książ
Nie żyje hrabianka
W wieku 92 lat zmarła Bea-
trice Maria Luise Margarethe, 
hrabianka von Hochberg-
-Pless i baronówna na Ksią-
żu. Była starszą siostrą głowy 
rodu Hochbergów, księcia 
Bolko von Pless. Urodziła się 
w Książu 15 lipca 1929 roku. 
W zamku, który należał do jej 
rodziny w latach 1509-1943 
spędziła pierwsze pięć lat 
swojego życia. Po wojnie od-
wiedziła Książ po raz pierwszy 
w 2002 roku w towarzystwie 
brata. Po raz ostatni odwie-
dziła Książ w 2014 roku. Bea-
trice Maria Luise Margarethe 
zmarła w niedzielę 10 paź-
dziernika w Monachium.

Wałbrzych
Szczury na Podzamczu
O szczurach za marketem Sto-
krotka przy ulicy Grodzkiej w 
dzielnicy Podzamcze jest co-
raz głośniej w całym Wałbrzy-
chu. O tym fakcie lokalnym 
mediom donoszą rodzimi 
przedsiębiorcy. Okazuje się, 
że szczury stworzyły sobie 
dom w jednej z blaszanych 
bud właśnie za wspomnia-
nym marketem. Właściciele 
sklepów zgłosili problem, a 
blaszki zostały rozebrane. 
Sprawą zainteresował się 
bezpośrednio Prezydent Mia-
sta, a także Sanepid.

Nagrody nauczycielom wręczone
Co roku z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej przy-
znawane są nagrody na-
uczycielom i dyrektorom 
placówek edukacyjnych. 
Uroczyste ich wręczenie 
odbyło się w Starej Kopalni.

W tym roku nagrody Pre-
zydenta Miasta z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej otrzymało 
38 nauczycieli i 8 dyrektorów. 
Jednak warto podkreślić, że do 
urzędu ogółem wpłynęło 49 
wniosków z placówek eduka-
cyjnych. Jak komentuje Wice-
prezydent Wałbrzycha dr Syl-
wia Bielawska: "Nagroda może 
być przyznana nauczycielowi 
lub dyrektorowi posiadające-
mu wyróżniającą ocenę pra-
cy oraz znaczące osiągnięcia 
dydaktyczne i wychowawcze, 
o których mowa w paragrafie 
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Wałbrzycha z dnia 8 sierpnia 
2019 r. w sprawie wprowadze-
nia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych, dla 
których Gmina Wałbrzych jest 
organem prowadzącym". Jed-
nak Pani Prezydent podkreśla, 
że: "wśród kryteriów są m.in. 
działania innowacyjne w zakre-
sie wdrażania innowatorskich 
metod nauczania". Zarządzenie 
w sprawie przyznania nagród 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
dla nauczycieli ze specjalnego 
funduszu nagród za osiągnięcia 
dydaktyczne, wychowawcze i 
opiekuńcze było już dostępne w 
PIB-ie Urzędu Miasta 22 wrześ-
nia tego roku. Z niego również 
możemy się dowiedzieć, że na-
groda ma także charakter finan-
sowy. Uhonorowani nauczyciele 
otrzymają po 3000 złotych brut-
to, natomiast docenieni dyrek-

torzy po 5000 złotych brutto. 
Wśród najlepszych dyrektorów 
szkół w tym roku znaleźli się: Le-
onard Górski - dyrektor Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego nr 1 
w Wałbrzychu, Mariola Rząsow-
ska - dyrektor Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego nr 4 w Wałbrzy-
chu, Iwona Początek - dyrektor 
Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego nr 5 w Wałbrzychu, Dorota 
Bogdańska - dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 10 w Wałbrzychu, Anna Szwa-
lec - dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 23 w Wałbrzy-
chu, Oksana Citak - dyrektor I 
Liceum Ogólnokształcącego 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 
w Wałbrzychu, Bogusław Kuta 
- dyrektor IV Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami In-
tegracyjnymi i Sportowymi w 
Wałbrzychu oraz Gabriela Cynk-
-Kwiatkowska - dyrektor Mło-

dzieżowego Ośrodka Socjotera-
pii w Wałbrzychu.

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy, bo wasze 
sukcesy to edukacja na najwyż-
szym poziomie. My z kolei za-
praszamy na dwuczęściowy wy-
wiad z Wiceprezydent dr Sylwią 
Bielawską o wałbrzyskiej eduka-
cji. Część pierwsza już za tydzień 
w Rozmowie Tygodnia.

PAS

Wszystkim nauczycielom, 
dyrektorom i pracownikom 
oświaty składamy najser-
deczniejsze życzenia z oka-
zji Dnia Edukacji Narodo-
wej. 

Życzy zespół redakcyjny 
Tygodnika 30 minut. 

Pomóż zrobić salę
Dzieciaki z PSP nr 7 w Wał-

brzychu potrzebują twojej po-
mocy. Celem akcji jest zebranie 
kwoty około 20 tysięcy zło-
tych na salę DOŚWIADCZANIA 
ŚWIATA! Jest to miejsce, które 

pomaga dzieciom z deficytami 
rozwojowymi w wyostrzaniu 
zmysłów, umożliwieniu odbie-
rania nowych bodźców, wzbo-
gacania doświadczeń poprzez 
światło terapię, aromaterapię 
i terapię dotykiem.

Z apelem zwaraca się do 
Państwa pedagog w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w 
Wałbrzychu przy ulicy Duni-
kowskiego 39. Pani Marta Jan-
kowska jest pomysłodawcą oraz 
organizatorem zbiórki, która ma 
na celu umożliwienie stworze-
nia pierwszej w wałbrzyskich 
szkołach Sali DOŚWIADCZA-

NIA ŚWIATA. Kwota minimalna 
potrzebna do jej wyposażenia 
to 20 tysięcy złotych. Pieniąż-
ki zbierane są na konto Rady 
Rodziców naszej szkoły pod nr 
04124019521111001027417642,  
w tytule wpisujemy "Sala do-
świadczenia świata".

Red.

Projekt pn. "Leśna Akademia" jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030
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Od 20 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Paweł Ludwiczak, który re-
daguje kolumnę w 30 minu-
tach m.in. na temat tego ja-
kie propozycje kulturalne ma 
Wałbrzych (z góry przepra-
szam za uproszczenie), napi-
sał do mnie, wysyłając zdjęcia 
zielonych odpadów, które je-
sienią szczególnie piętrzą się 
przy pojemnikach na śmieci.

Pierwsza sprawa – owszem 
Wałbrzych odbiera tzw. od-
pady zielone, które ostatecz-
nie trafiają do kompostowni, 
jest jednak „ale”. Jeżeli mamy 
ogródki, trawniki czy chociaż-
by skrawek zieleni przy domu, 
to dlaczego pozbywamy się 
cennego surowca?

Powiedzmy sobie szczerze, 
nic absolutnie nie jest za dar-
mo. Fakt, że jakaś firma musi 
odpady odebrać i przetrans-
portować do konkretnych 
miejsc, generuje koszty. Od-
biór odpadów zielonych nie 
dzieje się „przy okazji”. Każda 
usługa jest dobrze skalkulo-
wana i ostatecznie wpływa na 
koszt jaki ponosimy, płacąc za 
selektywną zbiórkę odpadów.

Jak to robić lepiej? Wystar-
czą cztery palety, z których 
robimy najlepszy kompo-
stownik pod słońcem. Nie 
jest plastikowy, a jednak 
kompost nie wydostaje się 
na zewnątrz pojemnika. Do 
kompostownika wrzucamy 
odpadki organiczne, czyli nie 
tylko gałęzie, skoszoną trawę 
i liście opadające z drzew, ale 
i wszelki obierki, resztki wa-
rzy i owoców, skorupki z ja-
jek. Nie możemy wyrzucać tu 
kości, ości i resztek mięsa – te 
psują kompost. Co jakiś czas 
należy przerzucić zawartość 
pojemnika (mówiąc bardziej 
obrazowo, przemieszać) i vo-
ila – najlepszy nawóz dla ro-
ślin domowej produkcji, gdzie 
jedynym kosztem jest nasza 
praca i czas, jaki poświęcimy, 
żeby kompostownik zrobić i 
raz na kilka tygodni przerzu-
cić. Nadaje się do roślin do-
niczkowych, podsypujemy 
nim krzewy czy nawozimy 
nim grządki, nawet trawę nam 
odżywi. Dlaczego go wyrzu-
cać i jeszcze za to płacić – bez 
sensu…

sekund
Mieroszów
Będzie remont
Dobre wiadomości dla Zespo-
łu Szkolno- Przedszkolnego 
im. J. Korczaka w Sokołowsku 
i oczywiście dla mieszkańców 
Sokołowska. Gmina Miero-
szów otrzymała dofinansowa-
nie w kwocie 419.493,00 zło-
tych z Programu SPORTOWA 
POLSKA PROGRAM ROZWOJU 
LOKALNEJ INFRASTRUKTURY 
SPORTOWEJ – Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. Nazwa zadania 
to REMONT OBIEKTÓW SPOR-
TOWYCH NA TERENIE Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego im. 
J. Korczaka w Sokołowsku - 
informuje burmistrz Andrzej 
Lipiński.

Powiat Świdnicki
Złapali piratów
Funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy 
zatrzymali czterech mężczyzn 
w wieku 20, 23, 26 oraz 62 lata, 
którzy stracili prawo jazdy na 
trzy miesiące za poruszanie 
się z nadmierną prędkością w 
terenie zabudowanym, a tym 
samym stworzenie zagrożenia 
w ruchu drogowym. Rekordzi-
stą okazał się 23-letni miesz-
kaniec powiatu jaworskiego. 
Mężczyzna 11 października br. 
na terenie gminy Strzegom, 
kierując pojazdem marki Audi 
na ograniczeniu prędkości do 
50 km na godzinę, miał na 
liczniku 129 km/h.

Bystrzyca Górna
Remont drogi
Rozpoczęła się przebudowa 
drogi gminnej 111804 D w 
Bystrzycy Górnej. Remonto-
wany odcinek zlokalizowany 
jest od świetlicy do przejazdu 
kolejowego oraz od przejazdu 
do posesji nr 26 w Bystrzycy 
Górnej. Warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że inwestycja w 
całości realizowana będzie 
z budżetu gminy Świdnica, 
w kwocie ponad 975 000,00 
złotych. Wykonawcą zadania 
jest Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo Handlowe 
„DROG ZIEM” Zbigniew Wyso-
czański.

Krzyżowa
Mozaika Edukacyjna
Projekt pod nazwą „Świd-
nicka mozaika edukacyjna” 
jest działaniem partnerskim 
Fundacji „Krzyżowa” dla Po-
rozumienia Europejskiego 
(Lider partnerstwa) oraz Gmi-
ny Miasto Świdnica (Partner 
Projektu). Projekt skierowany 
jest do nauczycieli i nauczy-
cielek, a także pracowników 
pedagogicznych oraz ucz-
niów wszystkich 7 publicz-
nych szkół podstawowych 
w Świdnicy. W październiku 
oraz listopadzie, ponad 500 
uczniów i uczennic, reprezen-
tujących wszystkie świdnickie 
szkoły podstawowe, gościć 
będzie w Krzyżowej.

REKLAMA R0498/21

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,

w dniu 13.10.2021 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 679/5 – obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,

2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 270/2 – obręb 20 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,

3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 114/24– obręb 35 Rusinowa, przeznaczona na ogródek,

4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 75/2 – obręb 1 Szczawienko, przeznaczona na ogródek,

5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 61/6 – obręb 13 Piaskowa Góra, przeznaczona na ogródek,

Dwie nagrody dla LOTu
Podczas gali świdni-

ckiego Kongresu Turystyki 
Polsko-Czeskiej, Lokalnej 
Organizacji Turystycznej 
"Aglomeracja Wałbrzyska", 
przyznano aż dwie nagro-
dy.

Za produkt turystyczny pol-
sko-czeskiego pogranicza oraz 
za łączony bilet do czterech czo-
łowych atrakcji turystycznych w 
Wałbrzychu, z roku na rok cieszą-
cy się coraz większym powodze-
niem - Explore Wałbrzych. Na-
grody odebrała obecna prezes 
organizacji - pani Anna Żabska.

Stowarzyszenie LOT "Aglo-
meracja Wałbrzyska" świętować 
będzie swoje 10-lecie istnienia 
w grudniu tego roku, jeśli liczyć 

z pierwszym rokiem działalności 
pod inną nazwą.

Jest platformą współpracy 
pomiędzy administracją a bran-
żą turystyczną, instytucjami kul-
tury oraz podmiotami gospodar-

czymi, których działalność ma 
istotne znaczenie dla lokalnego 
rynku turystycznego.

Red.
Fot. użyczone: organizator

Na budowie obwodnicy
Trwają intensywne prace 

na budowie obwodnicy Wał-
brzycha. Największe utrud-
nienia cały czas spotykają 
kierowców w rejonie prac 
węzła ulic Kolejowa-Reja. 
Niestety budowniczowie 
mają niezwykle trudne za-
danie, ponieważ prowadzą 
roboty przy wzmożonym 
ruchu drogowym.
To już zupełnie finiszowe pra-

ce budowlane na terenie obwod-
nicy Wałbrzycha. Jednak tak jak w 
przypadku remontu mieszkania 
czy budowy domu, trwają one 
najdłużej i są najbardziej kosz-
towne. Efektownie zaczyna wy-
glądać tak zwany do niedawna 
węzeł „Tesco”, a obecnie „Rondo 
Niepodległosci”, czyli połączenie 
Podzamcza ze Szczawnem-Zdrój 
i Piaskową Górą. Tu niedawno by-
liśmy świadkami kolejnej zmiany 

organizacji ruchu polegającej na 
wprowadzeniu jednopasowych 
wlotów i wylotów jezdni do 
skrzyżowania typu rondo dla ulic 
Łączyńskiego, Długiej i Szcza-
wieńskiej oraz wprowadzeniu na 
ulicach Chopina i Sienkiewicza 
ruchu jednokierunkowego skie-
rowanego do Szczawna Zdroju. 
Z kolei na ulicach Słowackiego 
i Gałczyńskiego zostanie wpro-
wadzony ruch jednokierunkowy 
skierowany do Wałbrzycha. Naj-
większym polem bitwy na bu-
dowlanym froncie jest obszar od 

Kolejowej-Reja do Sikorskiego. 
Tu nadal w niektórych miejscach 
nie wymieniono infrastruktury 
pod drogą, a także nie wykona-
no prac ziemnych. Droga z Pla-
cu Grunwaldzkiego w kierunku 
Białego Kamienia wciąż jest za-
mknięta. Kierowcy jeżdżą ob-
jazdem przez Sobięcin lub ulicą 
Żeromskiego. Prawdopodobny 
termin zakończenia budowy to 
grudzień 2021. Prawdopodob-
ny...

PAS
Fot. PAS
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Matty Cash’owi powiedzmy 
zdecydowane NIE!
Część 2
Przypominam, że tydzień 
temu pisałem o tym, że 
ostatnimi tygodniami me-
dia szeroko rozpisują się 
o rzekomym rozpoczęciu 
przez PZPN procedury - 
prawnej i faktycznej, celem 
„pozyskania” do gry w re-
prezentacji Polski zawodni-
ka Aston Villi Matty Cash’a. 
Zagadnienie bardzo kontro-
wersyjne po doświadcze-
niach z okresu EURO 2012. 
Za kadencji Zbigniewa Boń-
ka nie było tematu „farbo-
wanych lisów”, ponieważ 
Boniek był takim praktykom 
zdecydowanie przeciwny.
Jeżeli ktoś czuje się z Pol-
ską związany i faktycznie 
chce ją reprezentować jako 
piłkarz, nawet mimo moż-
liwego powołania do re-
prezentacji kraju, w którym 
aktualnie mieszka, z pew-
nością sam się do PZPN-u 
zgłosi! Jeżeli rodzice kogoś 
takiego, którzy z powodu 
różnych życiowych okolicz-
ności zdecydowali sie kie-
dyś na emigrację, ale mimo 
nawet posiadania obywa-
telstwa innego kraju, czują 
się Polakami, uczą dzieci 
polskiego języka, historii 
itp. - wtedy jestem najbar-
dziej za tym, aby takim pił-
karzom umożliwiać grę w 
naszej reprezentacji. Nie-
stety w wiekszości przypad-
ków nagłe zapałanie miłoś-
cią do ojczyzny przodków 
podyktowane jest czystym 
koniunkturalizmem, chęcią 
wypromowania się i to w sy-
tuacji kiedy nie ma się szan-
sy na powołanie do repre-
zentacji kraju, w którym się 
mieszka (najczęściej silniej-
szej od polskiej), nawet bez 
ochoty nauczenia się języka 
polskiego. W Matty Cash’u 
widzę dokładnie taką oso-
bę. Jego polskie korzenie 
to naprawdę siódma woda 
po kisielu, w anglojęzycznej 
wikipedii nie ma pół słowa 
na temat jego związków z 
Polską, po polsku nie mówi 
w ogóle ...za to widzi kon-
kurencję na swojej pozycji 
w reprezentacji Anglii.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Regularnie informujemy o świetnych występach młodych tenisistów spod znaku KT Szczawno-Zdrój, tymczasem coraz 
śmielej poczynają sobie przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Tenisowego Wałbrzych Szczawienko. Mowa o Antonim Nowi-
ku oraz Mateuszu Gurdaku, którzy zdominowali rywalizację w ramach Szczawieńskiego Wielkiego Szlema.

Tenisowe odkrycia ze Szczawienka

Zakończyły się zmagania 
Szczawieńskiego Wielkiego 
Szlema, w ramach którego 
rozegrano cztery turnieje z 
udziałem najmłodszych gra-
czy: Australian Zdrój, Roland 
Szczawno, Wimbledon Zdrój 
oraz US Szczawno. Ostatnia 
odsłona miała miejsce w mi-
niony weekend i cieszyła się 
naprawdę dużym zaintereso-

waniem, gdyż na kortach w 
uzdrowisku wystąpiło ponad 
60 zawodników w czterech 
kategoriach wiekowych. 

W rywalizacji grupy „czer-
wonej” (do 8 lat) oraz „po-
marańczowej” (do 9 lat) 
bezkonkurencyjny okazał 
się Antoni Nowik z UKT Wał-
brzych Szczawienko. Mimo 

zaledwie 8 lat przedstawiciel 
klubu z ulicy Ogrodowej wy-
grał wszystkie swoje mecze i 
zasłużenie sięgnął po tytuły 
najlepszego zawodnika obu 
kategorii wiekowych. Ponadto 
wyróżnienie w starszej grupie 
otrzymała Natalia Cytrycka z 
Zielonej Góry. Niedzielne me-
cze otworzyła grupa „żółta”, w 
której triumfował Amadeusz 
Gawłowski przed Mikołajem 
Rochowiakiem oraz Kacprem 
Górnickim. W kolejnej kate-
gorii - „zielonej” (do lat 10) 

– zwyciężył Mateusz Gurdak 
ze Szczawienka, który w fina-
le obronił trzy piłki meczowe 
i ostatecznie wygrał turniej 
US Szczawno. Tytuł najlep-
szego zawodnika przypadł zaś 
w udziale Kajetanowi Kosiń-
skiemu z KT Szczawno-Zdrój, 
który zdecydowanie wyróżnił 
się pod względem liczby zwy-
cięstw mimo nieobecności w 
ostatniej odsłonie cyklu.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Zimny prysznic w Żarowie
Po 35 meczach bez straty punktu piłkarze Górnika znaleźli swego pogromcę. Dość nieoczekiwanie okazali się nimi Zjednoczeni 

Żarów, którzy wykorzystując słabszą dyspozycję wałbrzyszan wygrali w niedzielę przed własną publicznością 3:0.

Do przerwy niedawnego 
spotkania w Żarowie na-
sza gra jeszcze jakoś wy-
glądała, czego efektem 
był bezbramkowy remis. 
Niestety, kwadrans po roz-
poczęciu drugiej części 
pojedynku po rzucie roż-
nym wykonywanym przez 
miejscowych, piłka tak 
nieszczęśliwie odbiła się 

od głowy Marcina Smoczy-
ka, iż wpadła do bramki. 
Po stracie gola nasi rzuci-
li się do odrabiania strat, 
jednak szybko nadziali się 
na skuteczną kontrę rywa-
la, który po kolejnych 120 
sekundach prowadził 2:0. 
Lidera „okręgówki” dobił 
tuż przed końcem meczu 
Grzegorz Chłopek i pierw-

sza po 693 dniach (!) po-
rażka Górnika stała się fak-
tem. - Złapaliśmy słabszy 
dzień. Nie mogliśmy trafić 
do bramki i w rezultacie 
zasłużenie przegraliśmy 
– tłumaczył trener Marcin 
Domagała.

Zdobyć Zamek
Już w najbliższą niedzielę 
przed biało-niebieskimi 
okazja powrotu na zwycię-
ską ścieżkę. O godzinie 11 
nasi podejmą na Ratuszo-
wej Zamek Kamieniec Ząb-
kowicki, a więc piątą ekipę 
tabeli, która do Górników 
traci 7 punktów. Nieste-
ty, trener Domagała nie 
będzie mógł skorzystać z 
usług Sławomira Orzecha, 
który w Żarowie złamał 

nogę i wydaje się, że czeka 
go dłuższy rozbrat z futbo-
lem. 

IX kolejka klasy okręgo-
wej
Zjednoczeni Żarów – Gór-
nik Wałbrzych 3:0 (0:0)
Bramki: 1:0 Marcin Smo-
czyk (57 – br.sam.), 2:0 
Damian Uszczyk (59), 3:0 
Grzegorz Chłopek (86)
Górnik: Stec, D. Michalak, 
Smoczyk, Orzech, Rosicki 
(56 Grudziński), Kobylań-
ski, Rodriguez (60 Rzeszot-
ko), Kopernicki, Krawczyk, 
Sobiesierski, Chajewski. 
Trener: Marcin Domagała 

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Marcin   
Nazwisko: Gryka 
Data urodzenia: 25 sierpnia 1977 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Akademia Piłkarska Futgol
Czarny Bór (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces: Mam nadzieję, że ten największy 
jest wciąż przede mną. A z dotychczasowych to awans od III ligi do 
Ekstraklasy kobiet. W ciągu czterech sezonów wywalczyliśmy awans 
na najwyższy szczebel rozgrywkowy w kraju. Początkowo jako Szczyt 
Boguszów, a od I ligi graliśmy jako AZS PWSZ Wałbrzych. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Kiedyś moim idolem był Marco van 
Basten, a obecnie od kilku lat jest nim Piotrek Zieliński. Gdy byłem 
młody, oglądałem dużo meczów, a że byłem również napastnikiem, to 
fascynowałem się Holendrem. Piotrka szczególnie cenię za grę obiema 
nogami, szybkość, technikę oraz za to, że jest normalną, naturalną oso-
bą, bo mieliśmy okazję się poznać. Nie ma w sobie nic z gwiazdorzenia 
czy zadzierania nosa. 
Dlaczego piłka nożna: Trudno pytanie, bo całe życie grałem w piłkę. 
Kiedyś się grało głównie w piłkę nożną, choć próbowałem swych sił 
również w koszykówce. Za mojej młodości podwórka były pełne dzieci, 
stąd moja naturalna miłość do tej piłki nożnej. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim celem jest wychowanie zawodnika 
na reprezentanta Polski. Wśród dziewczyn już mi się to udało, czekam 
zatem na pierwszego wychowanka w Biało-Czerwonych barwach. 
fot. użyczone
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Po meczu Albania - Polska 
zrobiło się głośno na te-
mat zachowania kibiców 
gospodarzy po bramce 
Świderskiego. Do butelek 
i samego zdarzenia trzeba 
się odnieść krytycznie. Nie 
zgadzam się też z opinią, 
że winien jest sam zawod-
nik, który niepotrzebnie 
cieszył się pod trybuną 
gości.

Dlaczego? Po pierwsze 
dlatego, że mecz rozgry-
wany był na wyjeździe i 
ciężko było znaleźć takie 
miejsce, w którym żaden z 
fanów albańskiej drużyny 
nie poczuje się urażony. Po 
drugie dlatego, że mając w 
pamięci swoją przygodę z 
boiskiem, zdaję sobie spra-
wę z tego, że po zdobyciu 
bramki ostatnio myślą jaka 
przychodzi do głowy, jest 
prowokowanie kibiców.

Mecz w Tiranie był wy-
jątkowo trudnym spotka-
niem. Brzydka gra z obu 
stron. Duże ciśnienie na 
wynik i dodatkowo wrogo 
nastawiona publiczność, 
próbowała od począt-
ku zawodów wpływać na 
postawę naszych piłka-
rzy. Doświadczenie pod-
opiecznych trenera Paulo 
Sousy pozwoliło jednak 
uniknąć głupich sytuacji. 
Dodatkowo z każdą kolej-
ną minutą, to właśnie go-
spodarzom powinno zale-
żeć na zmianie rezultatu. 
Tylko zwycięstwo dawało 
im szansę gry w barażach. 
Kiedy więc padł gol dla 
biało-czerwonych, reakcja 
kibiców wydawała się na-
turalna, choć całkowicie 
niezgodna z jakimikolwiek 
przepisami czy po prostu 
zdrowym rozsądkiem.

Dzisiaj czytam, że za 
wszystko jest winny polski 
napastnik, który zapewne 
po zapoznaniu się z reto-
ryką mediów, doszedł do 
wniosku, że lepiej będzie 
wziąć na siebie część winy 
i to pokazuje jak dojrzałym 
zawodnikiem jest sam pił-
karz. Nie zmienia to jednak 
faktu, że nie zrobił zupeł-
nie nic, aby doprowadzić 
do takiej reakcji albań-
skich kibiców. No dobra, 
przepraszam zrobił - strze-
lił gola!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Chełmiec Wspaniały
Forma, którą prezentują siatkarze wałbrzyskiego Chełmca pokazuje, że rozpoczęty sezon 

może przynieść nam dużo lepsze rezultaty niż zakładano przed pierwszym meczem.

Tym razem podopieczni 
trenera Fabiana Kurza-
wińskiego rywalizowali z 
zespołem ze Spały, który 
zawsze był trudnym, nie-
przewidywalnym do po-
konania przeciwnikiem. 
Początek ostatniego meczu 

pokazywał, że dokładnie 
tak samo będzie przy oka-
zji tej konfrontacji.

W każdym z trzech setów 
oglądaliśmy bardzo zacię-
tą walkę. Wątła przewa-
ga wałbrzyszan w każdej 

chwili mogła zniknąć przy 
pierwszej pomyłce, ale co 
ważne, gospodarze byli 
bardzo skuteczni przy jed-
noczesnym zachowaniu 
zimnej krwi w trudnych 
sytuacjach. To pozwoliło 
Chełmcowi zdobyć pełną 
pulę.

- Przed spotkaniem uczu-
lałem swoich zawodników, 
aby nie lekceważyć mło-
dych adeptów ze Spały, 
którzy w każdym meczu 
grają na wysokim ryzyku. 
W zasadzie wszystkie trzy 
sety wyglądały bardzo po-
dobnie, do 18 punktu trzy-
maliśmy SMS na bezpiecz-

ny dwupunktowy dystans 
aby w końcówce „wrzucić 
wyższy bieg”, pieczętując 
kolejną wygraną w Hali Mi-
strzów. Styl może nie po-
rwał specjalnie ale lepiej 
wygrać w złym stylu niż 
przegrać w pięknym - tak 
jak miało to miejsce tydzień 
temu w Częstochowie. Na 
wyróżnienie zasługują obaj 
przyjmujący: Marcin Dereń 
oraz wchodzący z ławki 
Bartłomiej Nackowski. Te-
raz koncentrujemy się na 
kolejnym spotkaniu z KS 
Legion Skalmierzyce, aby 
wygrać po raz pierwszy na 
wyjeździe – mówi Fabian 
Kurzawiński.

Chełmiec Wałbrzych – 
SMS PZPS II Spała 3:0 
(25:20|25:21|25:19).

JZ 

Bardzo dobrze mecz roz-
poczęły wałbrzyszanki, które 
już na początku rywaliza-
cji uzyskały kilkupunktową 
przewagę. Gra Chełmca była 
skuteczna, a mecz wydawał 
się, że był pod kontrolą, ale… 
Wszystko zmieniło się, mając 
w górze piłkę setową. Później 
kolejną, i kolejną, i jeszcze 
jedną. Ostatecznie ta niemoc 
skończyła się rozczarowującą 
porażką.

W drugiej odsłonie gospo-
dynie zagrały zabójczo sku-
tecznie i szybko doprowadziły 

do wyrównania stanu rywali-
zacji, ale… w kolejnych dwóch 
to wrocławianki ponownie 
okazały się lepsze, wykorzy-
stując cierpliwość i konse-
kwencje w grze.

- W pierwszym secie nie 
wykorzystaliśmy swojej 
szansy. Nie wytrzymaliśmy 
końcówki i mimo wysokie-
go prowadzenia to zespół z 
Wrocławia zwyciężył tę par-
tię. Miało to na pewno duży 
wpływ na końcowy wynik. 
Chcąc wygrywać z najlepszy-
mi, takie sytuacje nie mogą 

mieć miejsca. Przygotowując 
się do sezonu dużo czasu po-
święciliśmy na element przy-
jęcia i obrony. One funkcjono-
wały dobrze prawie przez cały 
czas trwania spotkania, przez 
co wrocławianki miały dużo 
problemów ze zdobywaniem 
punktów w ataku. Czas na 
analizę i wyciągnięcie wnio-

sków, już za tydzień czeka nas 
kolejny ważny mecz – mówił 
po meczu trener Chełmca 
Kacper Jesiołowski.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - #Volley Wrocław 1:3 
(24:26|25:15|18:25|20:25)

JZ 

W pierwszych dwóch se-
tach spotkanie toczyło się 
pod dyktando gospodyń, któ-

rym szybko udało się osiąg-
nąć przewagę kilku punktów. 
Dobrze w tym czasie na siat-

ce radziły sobie Małodobra i 
Olczyk. Przyzwoicie na roze-
graniu wyglądała Aleksandra 
Druciak. Trudne piłki wycią-
gała grająca na libero Olejni-
czak.

Trzeci set przyniósł nieco 
więcej emocji. Siatkarki z Żor 
szybko wyszły na prowadze-
nie i przez niemal połowę par-
tii skutecznie odpierały ataki 
Chełmca. Nie były jednak w 
stanie utrzymać tempa i w sa-
mej końcówce kilka świetnych 
zagrań Gezelli oraz Małodo-

brej, która dodatkowo została 
wybraną najlepszą zawod-
niczką meczu, dały wałbrzy-
szankom zwycięstwo w trzech 
setach.

-Zagraliśmy bardzo dobre 
zawody. Prawie idealne. Cie-
szymy się ze zwycięstwa, ale 
było też kilka rzeczy, które 
musimy poprawić przed na-
stępnymi potyczkami – mówił 
po zawodach trener Marek 
Olczyk.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – MUKS Sari Żory 3:0 
(25:18|25:21|25:22).

JZ 

Nie udało się

Wyszarpali 2 punkty

Wrocławianki w pojedynku z Chełmcem wykazały się 
cierpliwością, która przyniosła wymierny efekt w postaci 
zwycięstwa.

Rozgrywane w Hali Wałbrzyskich Mistrzów derby przyniosły miejscowym kibicom ol-
brzymią dawkę emocji. Zgromadzeni na trybunach fani do samego końca wierzyli w sukces 
swojego zespołu. Ten odpłacił się walką do samego końca.
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Od 20 lat razem z Wami...

sekund sekund
Grzmiąca
Mur w remoncie
Mur oporowy w korycie rze-
ki Rybna w miejscowości 
Grzmiąca będzie remonto-
wany. Powiat Wałbrzyski, 
wspólnie z Państwowym Go-
spodarstwem Wodnym Wody 
Polskie właśnie przystępuje 
do realizacji tego zadania. In-
westorem jest Powiat, nato-
miast środki na inwestycję w 
wysokości około 300 tysięcy 
złotych pochodzą z budżetu 
PGWWP. Powiat współfinan-
suje inwestycję w wysokości 
około 40 tysięcy złotych, a 
także zapewnia inspektora 
nadzoru. Prace potrwają do 
30 listopada. Uwaga na utrud-
nienia.

Boguszów-Gorce
Udane ćwiczenia
We wtorek ochotnicy z OSP 
Boguszów, wspólnie z JRG–1 
Wałbrzych i GOPR, przeprowa-
dzili próbną ewakuację kolei 
linowej OSR Dzikowiec w Bo-
guszowie–Gorcach. Według 
scenariusza ćwiczeń, na kana-
pach wyciągu utknęły 23 oso-
by. Zadaniem strażaków było 
bezpieczne sprowadzenie na 
ziemię trzech osób poszko-
dowanych, przy użyciu tech-
nik linowych. Zadanie zostało 
wykonane szybko, sprawnie i 
bezpiecznie. Warto dodać, że 
do działań ruszyło łącznie 5 
zespołów ratowniczych.

Wałbrzych
Szełemej ma 4 tysiące
W ciągu tygodnia zebrano 4 
tysiące podpisów pod pety-
cją przywrócenia dr Romana 
Szełemeja do pracy w Spe-
cjalistycznym Szpitalu im. 
dra Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu. Jak informują 
inicjatorzy akcji - mieszkań-
cy składali je chętnie. Różną 
mieli motywację. Niektórzy 
zawdzięczali doktorowi życie, 
inni doceniali jego zaangażo-
wanie i menedżerskie umie-
jętności. Dziękujemy za to 
wsparcie - mówili radni Piotr 
Kwiatkowski, Piotr Kraczkow-
ski i Alicja Rosiak podczas kon-
ferencji sprawozdawczej.

Powiat Świdnicki
Sprzątali zalew
W miniony weekend odbyła 
się kolejna akcja sprzątania za-
lewu zorganizowana pod ha-
słem “EkoDomanice, czyli je-
sienne porządki nad Zalewem 
Mietkowskim”, której towarzy-
szyły zajęcia edukacyjno-eko-
logiczne. Warto wspomnieć, 
że w prace porządkowe nad 
zalewem regularnie angażu-
ją się okoliczni mieszkańcy. 
Najważniejsze jest to, że ze-
brano 10 ton śmieci, a za po-
rządki zabrało się blisko 100 
osób. Wolontariusze otrzymali 
drobne upominki sfinansowa-
ne ze środków Unii Europej-
skiej.

Świebodzice
Już po remoncie
Aleje Lipowe doczekały się koń-
ca remontu. W ramach zadania 
zrealizowano remont drogi i 
chodnika o długości około pół 
kilometra, a także wymienio-
no 14 słupów oświetleniowych 
oraz wbudowano 6 słupów do-
świetlających trzy przejścia dla 
pieszych. Warto wspomnieć, że 
całkowity koszt inwestycji wy-
niósł przeszło 1 323 000 złotych, 
z czego wkład własny Gminy 
Świebodzice wyniósł około 530 
000 złotych. 60% wartości inwe-
stycji zostało dofinansowane z 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg wcześniej nazywanego 
Funduszem Dróg Samorządo-
wych.

Powiat Świdnicki
Czarny protest
Pracownicy cywilni Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy 
dołączyli do ogólnopolskiego 
“czarnego protestu”. Chcieli za-
manifestować i przypomnieć 
o składanych im obietnicach 
dotyczących podwyżek płac. 
Tym samym zwrócili uwagę 
na pomijanie ich przy oka-
zji podnoszenia uposażenia 
funkcjonariuszy. Ich średnie 
zarobki wynoszą 2500 złotych 
netto po 15 latach pracy. Warto 
przypomnieć, że w Komendzie 
Powiatowej Policji w Świdnicy 
i jednostkach podległych za-
trudnionych jest ponad 50 ta-
kich pracowników.

Jedlina-Zdrój
Nagroda za produkt
W Świdnicy podczas Ogólno-
polskiego Kongresu Turystyki 
Polskiej Burmistrz Miasta Le-
szek Orpel odebrał Certyfikat 
przyznany Gminie Jedlina-
-Zdrój przez Kapitułę Kongre-
su za projekt „Rowerowa 500”, 
który został uznany Turystycz-
nym Produktem Roku 2021. 
„Rowerowa 500” - to wspólne 
przedsięwzięcie Jedliny-Zdroju, 
Głuszycy i Walimia, w ramach 
którego wyznaczono około 500 
kilometrów tras rowerowych o 
różnym stopniu trudności, tak 
aby wspierać turystykę rodzin-
ną w naszym regionie.

Czarny-Bór
Mobilnie o funduszach
Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Jeleniej Górze 
zaprasza mieszkańców Gmi-
ny Czarny Bór do skorzystania 
z bezpłatnych konsultacji na 
temat wsparcia ze środków 
Funduszy Europejskich. Kon-
sultacje są bezpłatne. Na miej-
scu udostępnione zostaną 
bezpłatne materiały informa-
cyjne. Konsultacje w ramach 
Mobilnego Punktu Informacyj-
nego odbędą się we wtorek - 26 
października 2021 r. w godz. 
10.30-13.00 w Biblioteka+ Cen-
trum Kultury (ul. Sportowa 43, 
58-379 Czarny Bór). Konsultacje 
udzielane będą z zachowaniem 
zasad reżimu sanitarnego.

Święto Drzewa 
8 października tego roku 

uczniowie i grono peda-
gogiczne Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 6 im. 
Aleksandra Kamińskiego w 
Wałbrzychu wzięli udział w 
„ŚWIĘCIE DRZEWA”. Corocz-
nie obchodzimy to święto 
10 października.

Jak wiemy liście pochłaniają 
dwutlenek węgla, wiedza ta ma 
przypominać, że sadzenie drzew, 
krzewów czy - jak w tym roku - 
bluszczu, jest jednym z najprost-
szych sposobów zapobiegania 
zmianom klimatycznym. Przypo-

minamy, że co roku 10 paździer-
nika obchodzimy to ekologiczne 
święto. Z tej okazji uczniowie 
PSP 6 z Wałbrzycha wraz z panią 
dyrektor Dorotą Kominko-Krej, 
nauczycielami i pracownikami 
szkoły sadzili bluszcz na terenie 
szkoły. Na auli zorganizowano 
galerię prac, których autorami są 
uczniowie, a także całe zespoły 
klasowe. „Święto Drzewa” jest 
programem edukacji ekologicz-
nej „Klubu Gaja” realizowanym 
od 2003 roku, którego inaugura-
cją jest ogólnopolska i między-
narodowa akcja sadzenia drzew 
w październiku. Warto wspo-

mnieć, że celem nadrzędnym 
programu jest edukacja dla roz-
woju zrównoważonego i podno-
szenie świadomości ekologicz-
nej społeczeństwa w zakresie 
ochrony środowiska oraz zmian 
klimatu na Ziemi. W myśl akcji 
sadzenia, w PSP nr 6 Samorząd 
Uczniowski wraz z Małym Sa-
morządem zorganizował akcję 
sadzenia kwiatów. Posadzono 
ponad 1000 cebulek tulipanów, 
żonkili, narcyzów, ponadto ucz-
niowie pogłębili swoją wiedzę 
z zakresu ogrodnictwa. Celem 
akcji było również upiększenie 
Wałbrzycha. Trzymając kciuki, li-
czymy na piękne efekty wiosną 
– apelują młodzi ekolodzy. 

Red./PAS
Fot. PSP6

Kto wierzy w wałbrzyszan?
Przyjezdni mówią, że je-

dynymi osobami, które nie 
wierzą w Wałbrzych są... 
wałbrzyszanie. Poza nielicz-
nymi wariatami, lokalnymi 
patriotami, naiwniakami, 
czy jak ich tam się jeszcze 
nazywa. O tym jak sytuacja 
wygląda, w dziedzinie ar-
tystycznej wiary w siebie, 
sprawdza się co jakiś czas w 
pewnym konkursie. Od 11-
tu lat. Rozmawiam o tym z 
Joanną Kakubą i Jurandem 
Wójcikiem z Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.

Co dzieje się dalej z finali-
stami?

Jest ich wielu i są bardzo 
zdolni. Finalistów zapraszamy 
do występowania na organizo-
wanych, współorganizowanych 
przez nas wydarzeniach.  Za-
chęcamy do brania udziału w 
różnych konkursach wokalnych, 
warsztatach, do działania i do 
uwierzenia we własny talent. 
Finaliści uzyskują wskazówki i 
nasze wsparcie. Wspieramy nie 
tylko finalistów, ale i uczestni-
ków konkursu.

Zrealizowaliśmy, realizuje-
my kilka projektów z finalistami 
"Wałbrzych Ma Talent". Zespo-
łowi SILENTlive pomagaliśmy w 
wydaniu i promocji płyty, wystą-

piliśmy do prezydenta Wałbrzy-
cha o przyznanie stypendium. 
Rodzeństwo Klaudia i Bartłomiej 
Kutyba w 2019 roku brali udział 
w Polonijnym Festiwalu Kultury 
w Hannowerze w Niemczech. 
Na stałe w naszym kalendarium 
pojawiła się impreza „Tribute 
to…”, w której hołd nieżyjącym 
już artystom oddają uczestnicy 
konkursu w swoich interpreta-
cjach piosenek. Za nami: Tribute 
To Kora Jackowska w 2019 roku 
i Tribute To Zbigniew Wodecki w 
2020 roku. 30 października 2021 
odbędzie się koncert Tribute To 
Agnieszka Osiecka. Przygoto-
wujemy się do koncertu Pauliny 
Lendy i Piotra Kozuba, wystąpią 
12 listopada w WOK na Piasko-
wej Górze.

Jest jeszcze kilka projektów, 
które czekają na realizację – to 
pomysły samych uczestników, 
którzy wspólnie planują wyda-
rzenia.

Jaki wpływ ma konkurs na 
losy swoich bohaterów? Czy 
były sytuacje, że laureatom 
rozwijała się nagle kariera?

Wygrana bądź udział w kon-
kursie z pewnością coś zmienia-
ją w życiu osób, które odważą 
się stanąć przed publicznością 
na scenie. Śledzimy postępy 
naszych finalistów, kibicujemy. 

I tak, Trio Elegance Akrokar ze 
Świdnicy (akrobatyka) zdobyło 
szereg nagród, zarówno w Pol-
sce, jak i poza nią. To zasługa 
ciężkiej pracy i talentu. Z Angelo 
Ciureją współorganizowaliśmy 
dwa razy Festiwal Muzyki i Kul-
tury Romskiej „Romano Dżipen” 
oraz jego koncerty. Angelo roz-
wija się, koncertuje, prawdziwy 
artysta z niego. Będzie można go 
zobaczyć na finale "Wałbrzych 
Ma Talent" już 10 października w 
sali łańcuszkowej na terenie Sta-
rej Kopalni w Wałbrzychu. Jest 
zwycięzcą edycji z 2019 roku. 
Wielu naszych uczestników zdo-
bywa także nagrody w różnych 
konkursach muzycznych. Ale 
prawda jest taka, że to tylko ich 
talent, upór i miłość do tego co 
robią, mają wpływ na sukcesy i 
rozwój ich kariery.

Czy więc Wałbrzych ma ta-
lent?

Oczywiście, że ma! Nie tyl-
ko Wałbrzych, ale i okolice są 
bardzo zdolne! Na castingach 
widzimy talenty różnych osób i 
chcielibyśmy, aby następne do 
nas zgłaszały się. Kolejne castin-
gi już wiosną 2022 roku. Konkurs 
jest dla mieszkańców całej Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. 

PL
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Co ćwierka w sieci...

Edward Szewczak

dolnośląska Policja

WałbrzychMojeMiasto @edoszewczak

@DPolicja

@WalbrzychMM

9 :28 PM · 11 paź 2021

9:42 AM · 10 paź 2021

1:54 PM · 12 paź 2021

Dolny Śląsk najlepszy! Prezydent Wałbrzycha @RomanSzelemej
 na 4 miejscu tegorocznego rankingu Najlepszych Prezydentów 
@NewsweekPolska  N15! Pierwsze miejsce dla @SutrykJacek, trzecie dla 
@beata__ms  Gratulacje!

DWÓCH MĘŻCZYZN PODEJRZANYCH O ROZBÓJ ZATRZYMANYCH. JEDEN Z NICH 
BYŁ POSZUKIWANY I DODATKOWO ODPOWIE ZA KRADZIEŻ MIESZKANIOWĄ
Funkcjonariusze wałbrzyskiego komisariatu bezpośrednio po zgłoszeniu zatrzy-
mali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju. 

Wałbrzych i Warszawa to pierwsze w Polsce miasta, które przystąpiły do globalnej 
kampanii Cities Race to Zero. Jej głównym założeniem jest zjednoczenie 1000 
miast wokół #COP26 i mobilizacja wysiłków na rzecz osiągnięcia zerowej emisji 
netto do 2050 roku. #Wałbrzych #RaceToZero

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

3 :16 PM · 8 paź 2021

Wiceprezes @WalbrzyskaSSE dr inż. Paweł Kurtasz spotkał się z przedstawicie-
lami firmy Yagi Poland Factory. Podczas spotkania Wiceprezes podsumował 
25-letni okres działalności Wałbrzyskiej Strefy oraz przedstawił plany inwesty-
cyjne na przyszłość. #WSSE #StrefaDlaTwojegoBiznesu

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

10:01 PM · 10 paź 2021

Co się nie udało tydzień temu, udało się dzisiaj... Uczciliśmy nasze 75-lecie wystę-
pując w meczu z Błękitnymi Owiesno w koszulkach retro przygotowanych przez 
@KEEZA_Polska! Stroje przyniosły szczęście i spotkanie zakończyło się zwycię-
stwem Czarnych 4:2 - brawo drużyna!

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

2:19 PM · 8 paź 2021

Podczas III Forum Turystycznego w Szklarskiej Porębie rozmawiamy o turysty-
ce pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc. Wspólnie z przedstawicielami 
Czech i Niemiec mówiliśmy o sytuacji w turystyce i działaniach, które podejmuje-
my, aby wesprzeć branżę po pandemii koronawirusa.

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

6:28 PM · 11 paź 2021

W niedzielę podczas meczu z LKS Bystrzycą Górna zaszczycił nas swoją obecnoś-
cią Pan Grzegorz Macko, mieszkaniec Szczawna-Zdroju i jednocześnie Wicemar-
szałek Województwa Dolnośląskiego. Bardzo dziękujemy za wizytę i rozmowę o 
lokalnym sporcie. @Tygodnik30Minut @Dolny_Slask

Roman Szełemej
@RomanSzelemej

11:33 AM · 13 paź 2021

Od rana biorę udział w kolejnej edycji Smart City Forum w @warszawa . Dzielimy 
się doświadczeniami, wnioskami i propozycjami jak miasta mają odbudować ży-
cie po pandemii.
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sekundPierwszy koncert „Dni Muzyki Filmowej” za nami
WOK
Wałbrzych
Trwają przygotowania do nie-
zwykłego koncertu „Tribute to 
Agnieszka Osiecka”, który zapla-
nowano na 30 października na 
scenie Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na terenie Starej Kopal-
ni. Uczestnicy konkursu „Wał-
brzych ma Talent” przygotują 
specjalny koncert poświęcony 
artystce. Okazja jest wyjątko-
wa, bo w tym roku przypada 85. 
rocznica urodzin pisarki i autor-
ki tekstów piosenek. To będzie 
trzeci koncert z cyklu „Tribute 
to…”. Rok temu muzycy z Wał-
brzycha prezentowali utwory 
Zbigniewa Wodeckiego.

Teatr Dramatyczny
Wałbrzych
„Szaniawski” zaprasza na czyta-
nie fragmentów książki HUCUL-
SKIE PEREGRYNACJE WESELNE 
autorstwa Adrianny Świątek 
w dniu 17 października o go-
dzinie 18:00. W czytaniu we-
zmą udział aktorzy: Karolina 
Krawiec-Grzelczak, Piotr Tokarz 
i Ryszard Węgrzyn. Po czytaniu 
odbędzie się spotkanie autor-
skie z Adrianną Świątek, będzie 
można także zakupić egzem-
plarz. Książka to monografia 
huculskiego obrzędu weselne-
go, rezultat badań terenowych 
prowadzonych w latach 2011–
17. Ślad fascynującej podróży 
w głąb kultury opisywanej nie-
gdyś przez Stanisława Vincen-
za, a żywotnej i dzisiaj. 

ŚOK
Świdnica
Świdnicki Ośrodek Kultury za-
prasza na maraton projekcji 
koncertowych. Ponad 5 godzin 
muzyki na dużym ekranie w 
sali teatralnej ŚOK. Repertuar 
wybrany przez świdnickich fa-
nów muzyki. Artyści, których 
zna prawdopodobnie każdy. 
Plan wydarzenia: 17:00 bram-
ka, 17:30 Depeche Mode – Tour 
of the Universe (blu-ray), 20:00 
Alice In Chains – MTV Unplug-
ged (dvd), 21:15 Metallica – 
S&M2 (blu-ray). W cenie biletu 
wstęp na wszystkie projekcje. 
Obowiązywać będą miejsca 
nienumerowane.

BWA
Wałbrzych
Biuro Wystaw Artystycznych 
zaprasza na wystawę „Paryż 
był kobietą”. Ekspozycja daje 
wgląd w artystyczną różno-
rodność epoki, która splatała 
różne kierunki, począwszy od 
ekspresjonizmu, postimpresjo-
nizmu, kubizmu, art déco czy 
wreszcie cieszącego się coraz 
większą popularnością w la-
tach 20. XX wieku klasycyzmu 
„retour à l’ordre”. Zdecydowaną 
większość prac stanowią wize-
runki kobiet – portrety i akty. 
Miejsce wystawy: Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA, oddział w 
Zamku Książ, ul. Piastów Śl.1, 
Wałbrzych Data wystawy: 09-
01-2022 do16-10-2021 Data 
wernisażu: 16-10-2021.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Jesienno-zimowy kalejdoskop 
coraz krótszych dni i coraz bardziej 
zachłannych nocy, które prowa-
dzą do końca roku, jest jak strome 
wąskie schodki wiodące wprost 
w ciemności wilgotnej piwnicy, 
w której czai się lepki, zatykający 
wszystkie pory chłód utraty. Scho-
dzimy tak sobie każdego dnia coraz 
głębiej i głębiej, pomiędzy pracą, 
zakupami, odbieraniem dzieci z 
przedszkola i wiecznym odkłada-
niem na później chęci, aby zacząć 
dobrze żyć. Zawsze myślę o tym w 
ten sposób. Im mniej schodów w 
dół, tym ciemniej. Na myśl o listo-
padzie drżę. Gdyby nie urodziny 
dwojga bliskich mi osób w samym 
jego środku, najchętniej dałabym 
się wprowadzić w jakąś ekspery-
mentalną śpiączkę z opcją pobudki 
w okolicach późnego merry christ-
mas. Na półkach w Rossmannie 
znicze. Dwa razy przecierałam oczy 
upewniając się, czy oby dobrze 
widzę. Człowiek idzie sobie po-
snuć się beztrosko pośród pełnych 
kosmetyków półek, a tu skręci nie-
chybnie w złą alejkę wprost w obję-
cia Hadesu, wprost w zawoalowane 
misterium śmierci. O tej porze roku 
człowiek nigdzie nie jest bezpiecz-
ny. 

Aby nie popaść w zupełną me-
lancholię spaceruję dużo na mrozie. 
W ostatnią niedzielę na przykład 
przespacerowałam się na pl. Ma-
gistracki, bo poczułam późnopo-
południową nagłą ochotę, aby oto 
spotkać się z ludźmi podobnymi 
sobie, którzy również, w grupie kil-
kuset, wybrali się na spontaniczną 
prounijną manifestację. W świecie 
równoległym do naszego, tym zza 
pękniętej w pół tafli lustra, została 
ona na raz okrzyknięta protestem 
przeciwko polskiej konstytucji. Tak 
schizofrenicznego zjawiska, jakim 
od 6 lat jest Polska, nie ma absolut-
nie nigdzie na świecie. Zastanawia-
łam się przez chwilę, jak spędzają 
niedzielne popołudnia ludzie w 
innych krajach Europy. Tych, w któ-
rych nie są łamane podstawowe 
prawa człowieka i w których rząd 
po cichu nie chce wyprowadzić ich 
kraju ze struktur Unii Europejskiej, 
mając swoich obywateli za ćwierć-
inteligentów, którym można wcis-
nąć dowolną fantasmagorię. Oglą-
dają seriale pod kocykiem? Nuda! 

Na koniec humoreska. W at-
mosferze wielkiego skandalu ze 
stanowiska odchodzi austriacki 
kanclerz, po tym jak okazało się, że 
defraudował publiczne fundusze. 
Kanclerz przeprosił, przyznał się do 
winy, podał się do dymisji, usunął 
się w cień. Ach ta zachodnia etykie-
ta, ach ten sznyt, ach honor, który 
jest honorem. Łezka się w oku kręci. 
Ciekawe, co taki kanclerz by zrobił, 
jakby zorganizował konferencję 
prasową połączoną z projekcją fil-
mu, w którym główną rolę gra kot, 
co to jednak okazuje się być psem, 
co to jest jenotem, albo jakimś in-
nym lisem. Co wtedy? Seppuku? Eh, 
fantasmagorie. 

Kameralny koncert 
fortepianowy otworzył 
październikową serię 
spotkań z muzyką filmo-
wą, której organizatorem 
jest Filharmonia Sudecka 
im. Józefa Wiłkomirskie-
go w Wałbrzychu. 
Wystąpił wybitny, polski 

pianista jazzowy Kuba Stan-
kiewicz.Koncert miał się od-
być rok temu, lecz tak, jak 
dużo wydarzeń 2020 roku, 
został przesunięty ze wzglę-
du na pandemię. Artysta 
wykonał utwory ilustrujące  
filmy „Trędowata”, czy „Przy-
gody Pana Michała”, które to 
znalazły się też na płycie „Ki-
lar” Kuby Stankiewicza, wraz z 
innymi, „ujazzowionym” inter-
pretacjami muzyki filmowej 
autorstwa Wojciecha Kilara.

Na koncercie, w jednej z 
najlepiej brzmiących sal w 
promieniu 60-ciu kilometrów, 
pojawiły się również obrazy 
muzyczne innych uznanych 
kompozytorów muzyki filmo-
wej, takich jak Henryk Wars -  
pionier polskiego jazzu, czo-
łowy artysta muzyki okresu 
międzywojennego oraz twór-
ca pierwszej polskiej kompo-
zycji jazzowej, Victor Young 
- amerykański kompozytora 
tego samego okresu, co Wars, 
który napisał muzykę do po-

nad 300 filmów, czy Broni-
sław Kaper, laureat Oscara za 
ścieżkę dźwiękową do filmu 
„Lili”, autor znanej i popular-
nej swego czasu piosenki ko-
jarzonej z

Janem Kiepurą -  „Ninon, 
ach uśmiechnij się”.

Artysta przyznał, że nie-
zmiernie miło jest zagrać 
wreszcie dla żywej publicz-
ności. W ciepłym przyjęciu, 
znów niewielkiej jak na rangę 
wydarzenia, bo około 60-cio 
osobowej grupy słuchaczy, 
dało się odczuć, że równie 
duża  przyjemność tego spot-
kania zaistniała z drugiej stro-
ny.

PL

Kolejne koncerty z cyklu 
już w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Su-
deckiej:

15.10.2021 „Bond my name 
is...”, dyrygent Maciej Bana-
chowski.

22.10.2021 „Filmowy Hol-
lywood i sceny Broadwayu”, 
dyrygent Maciej Smolij.

29.10.2021 „Przeboje mu-
zyki filmowej w nowych aran-
żacjach”, wraz z Chórem Fil-
harmonii Sudeckiej, dyryguje 
Ewa Gądek-Rosiak.

Bilety do nabycia w kasach 
Filharmonii Sudeckiej.  
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Moda i uroda w cenie! 
KAROLINA TOMZA 

W okresie wiosennym i letnim 
namawiałam Was do tego, by 
go docenić, bo szybko odejdzie. 
Jesienna aura, w sytuacji, kiedy 
ma się w domu przedszkolaka 
niekoniecznie korzystnie wpływa 
na nasze regularne, aktywne wyj-
ścia, więc w ostatnich tygodniach 
Nela często wizytuje lekarzy i la-
boratoria zamiast lokalnych, bliż-
szych i dalszych atrakcji. Podczas, 
gdy śpiewa, tańczy, rysuje i czyta 
czy ogląda bajki z moimi rodzica-
mi, ja w dalszym ciągu zwiedzam 
dolnośląskie winnice. W sobotę 
wybrałam się do Bagieńca, do 
Winnicy Silesian. Ależ tam magii! 
Ileż pasji! Jaka ilość energii! Mimo 
dużej ilości pracy, by butelki wy-
pełniły smaki historii trzech po-
koleń rodziny Mazurków. Wiecie, 
że pracuje tam seniorka rodu po 
osiemdziesiątce? Że kolejni w 
drzewie genealogicznym - pan 
Jarek i pani Viola to udany duet o 
dwóch skrajnych, ale uzupełnia-
jących się na winnicy zaintereso-
waniach? Ciężka fizyczna praca 
i organizacja wydarzeń, kultura i 
media, czyli jedno bez drugiego 
by nie istniało. A trzecie, najmłod-
sze pokolenie płynie w tej łodzi z 
prądem i pod prąd, przekraczając 
nowe granice. To głównie Marysia 
opowiedziała mi historię winni-
cy, to ona po niej oprowadziła, 
w międzyczasie ogarniając social 
media, zamówienia, degustacje i 
pomagając Soni przy wyciskaniu 
każdej kropli soku z winogron. 
Sonia, czyli siostra Marysi to ko-
lejny ewenement, który wrócił 
do Bagieńca z włajaży po świecie 
z miłością pod pachą – Esben to 
duński, ścisły umysł, który szybko 
odnalazł się w tej malowniczej 
wiosce i w rodzinnej firmie. Ko-
munikacyjnie to dziewczyny stoją 
za marką pod nazwą i logo win-
nicy, to one idąc z duchem cza-
su nie rozstają się z telefonem . 
Mimo mozołu i trudu ciężkiej pra-
cy przy zbiorach i całym proce-
sie tworzenia win mają siłę, moc 
do promocji ich działań. Winni-
ca Silesian – must see! Solaris, 
Riesling, Cuvee, Souvignier Gris, 
Seyval Blanc, Roter Riesling, Rose, 
a może Johanniter Sur Lie – must 
drink!

Ludzie, których poznaję na 
Dolnośląskim Szlaku Piwa i Wina 
to zdecydowany wigor i opty-
mizm. Polecam ich odwiedzić, 
skosztować owoce ich prac. Jeśli 
jesteście zainteresowani tym, co 
się na lokalnym rynku piwno-
-winnym dzieje zaglądajcie na 
www dedykowaną szlakowi.

Niestety nie z lampką winą;), 
ale jak zawsze serdecznie Was po-
zdrawiam!

Karola

Wraz z rozwojem kompe-
tencji cyfrowych Polaków, 
wzrósł w naszym kraju po-
ziom zainteresowania zaku-
pami przez internet. Bardzo 
dobre wyniki w zakresie e-
-commerce uzyskują branże 
fashion i beauty. To kosme-
tyki, akcesoria i ubrania są 
na liście najczęściej wybie-
ranych produktów podczas 
online’owego szaleństwa 
shoppingowego. I - para-
doksalnie - ogromny wpływ 
na ten stan rzeczy ma pan-
demia.
Kupujemy wszędzie: w e-skle-

pach, poprzez Facebook, Insta-
gram. Ze sprzedawcami kontak-
tujemy się mailowo, czy na tzw. 
„priv” na Messengerze. Towar 
oglądamy albo na zdjęciach albo 
w trakcie transmisji live prowa-
dzonych przez wyznaczone do 
tego osoby. Dostęp do towaru 
jest praktycznie nieograniczony, 
przez 24 godziny możemy zama-
wiać co tylko chcemy, nie rusza-
jąc się z domu.

Kosmetyki wciąż numerem 
jeden!

„Autorzy raportu The Next 
Frontier, opracowanego przez 
PayU, prognozują, że do końca 
2021 r. wydatki na kosmetyki i 
inne produkty związane z dba-
łością o urodę, mogą sięgnąć 
720 mln dol., co stanowi wzrost 
o 34 proc. w stosunku do roku 
2019 r. oraz o 13 proc. w porów-
naniu do 2020 r. Prognozowany 
wzrost wydatków online w Pol-
sce w analizowanej kategorii 
zakupowej w latach 2019-2021 
jest większy niż w Rosji (32 proc.) 

i Czechach (23 proc.), ustępując 
w regionie jedynie Rumunii (47 
proc.). Wyraźnie wynika z tego, 
że okres pandemii sprzyja roz-
kwitowi e-commerce i częścio-
we zamknięcie w domach nie 
przeszkadza Polakom w dbałości 
o swój wygląd. Wręcz przeciw-
nie – obok internetowego rynku 
związanego z urodą rozkwitła 
także branża modowa” - czytamy 
w Business Insider Polska. 

Moda na topie
Dobre informacje mamy także 

dla producentów ubrań i butów. 
„Na odzież i obuwie wydaliśmy 
5,7 mld dol. Według ekspertów 
PayU polski rynek odzieżowy 
należy do najatrakcyjniejszych 
i największych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Dynamiczne 
zmiany związane z transforma-
cją cyfrową całej branży, jak i sa-
mych konsumentów sprawiają, 
że wydatki na modę i akcesoria 
w kanale online nieustannie 
rosną – szacuje się, że w 2020 
roku przekroczyły one 5,7 mld 
dolarów (zaledwie o 300 mln 
dolarów mniej niż w Rosji). Na-
tomiast jeśli chodzi o tempo 
wzrostu sprzedaży produktów 

związanych z modą, dla Polski, 
dla okresu 2019-2021 wynosi on 
41 proc. Jest większy niż w Rosji 
(34 proc.), czy w Czechach (17 
proc.), chociaż mniejszy niż na 
Węgrzech (57 proc.) i w Rumu-
nii, która jest tu zdecydowanym 
liderem i gdzie wydatki konsu-
mentów na ubrania, obuwie i 
akcesoria kupowane online naj-
prawdopodobniej przekroczą w 
tym roku 1 mld dolarów – po raz 
pierwszy w historii” - przewiduje 
Business Insider Polska.

I co dalej?
Jaki płynie wniosek z tych da-

nych i liczb? „Jesteśmy świadka-
mi bezprecedensowego wzrostu 
wydatków konsumenckich w in-
ternecie, a Polska należy do naj-
bardziej obiecujących rynków 
dla wschodzących liderów han-
dlu elektronicznego, działają-
cych w sektorach takich jak: uro-
da i kosmetyki, treści cyfrowe, 
moda i akcesoria oraz edukacja” 
– dowiadujemy się z podsumo-
wania raportu PayU.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

businessinsider.com
Źródło zdjęcia: pixabay.com .

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Hollywoodzki uśmiech 
Skuteczne wybielanie zę-

bów, bez nadwrażliwości oraz 
z remineralizacją szkliwa? 

Na rynku dostępne są różne 
metody wybielania zębów. Od 
tradycyjnych past wybielają-
cych i pasków dostępnych w 
sklepach przez nakładki wybie-
lające stosowane w domu po 
wybielanie w gabinecie stoma-
tologicznym. Bez względu na 
to, którą metodę wybieramy, 
zawsze nasuwa się pytanie, czy 
wybielanie jest bezpieczne?

Wybielanie jest bezpiecz-
ne i nieszkodliwe dla szkliwa 
zębów pod warunkiem, że za-
bieg zostanie wykonany pra-
widłowo, pod okiem specjali-
sty lub zgodnie z zaleceniami 
stomatologa (jeżeli dotyczy to 
wybielania przeprowadzone-
go w domu).

Jedyne, co może powodo-
wać dyskomfort to czasowa 
nadwrażliwość zębów na cie-
pło i zimno. 

System wybielania PrevDent 
daje rozwiązanie tego prob-
lemu przez innowacyjne pro-
dukty zawierające zaawanso-
wane formuły wybielające. 

Zabieg wykonywany jest 
w gabinecie stomatologicz-
nym i przeznaczony dla osób 
z nadwrażliwością zębów, dla 
których wcześniejsze metody 
wybielania były zbyt boles-
ne lub nieskuteczne. Ponadto 
metoda ta posiada również 
zdolność naprawiania szkliwa 
zębów dzięki zawartemu na-
nohydroksyapatytowi. Jest to 
główny składnik szkliwa. Wy-
twarzany sztucznie wykazuje 
identyczne właściwości jak 
jego naturalny odpowiednik. 
Dzięki temu procedura jest nie-
malże bezbolesna.

Co po zabiegu?
Przez co najmniej 24 godzi-

ny po zabiegu wybielania zale-
ca się unikanie jedzenia i picia, 
które zawiera jakiekolwiek bar-
wniki (cola, kawa, herbata, sos 
sojowy, czerwone wino). Nale-
ży trzymać się zasady nie po-
winienem jeść niczego, co mo-
głoby ubrudzić białą koszulę. 
Efekt wybielania może utrzy-
mywać się od 2 do 3 lat. Zależy 
od indywidualnych warunków 
pacjenta oraz nawyków żywie-
niowych. 
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0503/21

PRACA

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

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 

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

ANGIELSKI
PROFESJONALNIE
DOŚWIADCZONY

LEKTOR

TELEFON
607 583 907
601 473 993

SPRZEDAM DUŻE 
ILOŚCI PŁYT 

WINYLOWYCH, 
STARODRUKI, 

RZEŹBY, OBRAZY
I INNE ANTYKI

W PRZYSTĘPNYCH 
CENACH

TEL. 536 450 782

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ DO 
REMONTU LUB 

ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 15.10.2021 punktualnie o godz.13:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA R0502/21

ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.C. OBRĘB PRACY 
DOLNY ŚLĄSK CAŁY ETAT, PRACA OD PN-PT.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
788 577 334 / DZWONIĆ PO GODZ. 16:00


