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Rośnie podatek od nieruchomości
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Kształcenie pod potrzeby przemysłu
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” tworzy nowoczesne Centrum Szkoleniowe dla ucz-

niów oraz pracowników firm strefowych. Obiekt zostanie wyposażony w modelową linię przemysłową oraz tech-
nologię wirtualnej rzeczywistości. Centrum działać będzie pod szyldem Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” 
prowadzonego przez Wałbrzyską Strefę.
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Kolejne wydanie 19. 11. 2021r. 

Na ostatniej październiko-
wej sesji Rady Miasta głosowa-
no między innymi tak zwane 
uchwały okołobudżetowe. To 
na podstawie zawartych w nich 
stawkach można przystąpić do 
przyjęcia Budżetu Miasta Wał-
brzycha na kolejny rok. Wśród 
uchwał, oprócz cen biletów, 
opłat za strefy parkowania, 
jest podatek od nieruchomo-
ści. Opętani rosnącymi cenami 
wszystkiego co popadnie, łatwo 
przewidujemy, że i na tym polu 
będzie drożej.

A oto jak będą kształtowały się 
nowe ceny podatku od nieruchomo-
ści na terenie Miasta Wałbrzycha. Otóż 
dla mieszkańców najważniejsza jest 
informacja dotycząca stawek dla lo-
kali mieszkalnych. W tym przypadku 
określa się wysokość stawek podatku 
od nieruchomości od budynków lub 
ich części mieszkalnych na poziomie 
0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej oraz związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej na poziomie 25,74 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z 
wyjątkiem położonych na obszarze 
Śródmiejskiego Obszaru Wsparcia. 
Ponadto dla budynków zajętych na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nego materiałem siewnym stawka 
wyniesie 12,04 zł od 1 m2 powierzch-

ni użytkowej. Stawka dla budynków 
związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, za-
jętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń to 5,25 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, a pozostałych, w 
tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego to 8,68 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. Ponadto okre-
śla się wysokość stawek podatku od 
nieruchomości od budowli - 2% ich 
wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych. Czy nowe 
stawki to duża podwyżka? Dla przy-
pomnienia: od budynków mieszkal-
nych to wzrost z 0,85 złotych do 0,89 
złotych, czyli 4 grosze. Dla związanych 

z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
przy stawce podstawowej z 24,84 
zł do 25,74 zł to wzrost o 90 groszy. 
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwa-
ły: "Powyższe propozycje spowodują 
zwiększenie planowanych dochodów 
z tytułu podatku od nieruchomości o 
kwotę 1.861.169,00 złotych w stosun-
ku do planowanych wpływów z tego 
podatku obliczonych według stawek 
obowiązujących w 2021 roku". Nie od 
dziś wiadomo, że każde miasto ma 
wiele potrzeb związanych z utrzyma-
niem i rozwojem miasta, i od dziś wia-
domo, że za większość z nich zapłacą 
mieszkańcy.

PAS
Fot. redakcja 
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PIĄTEK

Imieniny:
Ursyna, Teodora

Światowy Dzień
Gry Wstępnej
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9
WTOREK

Imieniny:
Elżbiety, Sławomira

Dzień Postaci z Bajek

 Imieniny:
Melaniusza, Leonarda

Dzień Saksofonu
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ŚRODA
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CZWARTEK

,,Co należy zrobić po upadku?
To, co robią dzieci: podnieść się”.

Aldous Huxley

LISTOPAD

6
SOBOTA

Imieniny:
Leny, Leona

Dzień Jeża

Imieniny:
Anastazji, Marcina

Święto Niepodległości

Imieniny:
Antoniego, Florentego

Dzień Kotleta
Schabowego
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NIEDZIELA

16:00 Spektakl kabaretowy – Kabaret Moralnego 
Niepokoju (Filharmonia Sudecka Wałbrzych). 
18:00 Spektakl ,,KING’S SIZE” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
19:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ.
19:30 Spektakl ,,CYRANO” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).
20:00 Itaka krętą drogą marzeń - Eliza A. Tkacz 
(Apropos Wałbrzych).

19:00 Spektakl ,,KING’S SIZE” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
19:00 Koncert zewnętrzny- wygrywamy jesień (Fil-
harmonia Sudecka Wałbrzych).
19:00 Koncert Niezapomniani ‚ „Pod pretekstem’’ art 
cafe.
19:00 Koncert YANISTAN (Teatr Zdrojowy w Szczaw-
nie Zdroju).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
18:00 “Żywot Galileusza po wałbrzysku wg Bertolta 
Brechta” (WOK Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI” (Te-
atr Dramatyczny Wałbrzych).

16:00 Warsztaty malarskie w Domu pod Aniołami 
na Młynarskiej 16.
16:00-20:00 Żywot Galileusza po wałbrzysku wg 
Bertolta Brechta warsztaty muzyczno-teatralne 
(WOK Wałbrzych).
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.
20:30-22:00 Kabaret Smile (Świdnicki Ośrodek Kul-
tury).

8:00 Diabelskie Koło Gór Suchych (Sokołowsko).
12:30 Spektakl ,,SZEWCZYK DRATEWKA” (Teatr Lalki i 
Aktora).
16:00 Test Pilota Pirxa | pokaz filmu i spotkanie z twór-
cami (Kino Apollo Wałbrzych).
17:40 Nocne zwiedzanie Hokus Pokus - edycja dla ro-
dzin z dziećmi (Zamek Książ Wałbrzych).
19:00 Koncert zewnętrzny- Queen symfonicznie (Fil-
harmonia Sudecka Wałbrzych).
19:30 Spektakl ,,CYRANO” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).

Imieniny:
Klaudiusza, Godfryda

Europejski Dzień Zdrowe-
go Jedzenia i Gotowania

LISTOPAD
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PONIEDZIAŁEK
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.
19:00-20:45 Koncert Sanah - Kolońska i szlugi Tour 
(Aqua Zdrój Wałbrzych).

Przed nami sportowe 
święto w Wałbrzychu. Wy-
darzenie ogromnej rangi, 
czyli Mistrzostwa Polski 
w Boksie Olimpijskim Se-
niorów i Seniorek w Aqua-
-Zdroju. Jak udało się takie 
przedsięwzięcie "przyciąg-
nąć" do Wałbrzycha i jak 
będzie ono wyglądało?

Jak udało się przyciągnąć 
taką imprezę, jest słodką ta-
jemnicą Krzysztofa Sadłonia, 
który od roku myślał o orga-
nizacji tej imprezy, wracając 
z poprzednich mistrzostw 
w Wałczu. Na szczęście swo-
im entuzjazmem skutecznie 
zaraził przedstawicieli mia-
sta - na czele z Prezydentem 
dr Romanem Szełemejem 
oraz kierownictwem Aqua-
-Zdroju na czele, bez których 
trudno byłoby sobie wyobra-
zić przygotowanie tak potęż-
nych zawodów. Jak bowiem 
wspominali organizatorzy, 
na mistrzostwach może wy-
stąpić do pięciuset zawodni-
czek i zawodników z całego 
kraju.

Ile dni potrwa impreza 
i czy kibice mogą przyjść 
kibicować pięściarzom?

Impreza rozpocznie się 14 
listopada i potrwa do piąt-
ku 19 listopada. Na ostatni 
dzień zaplanowano walki 
finałowe. O godzinie 16:30 
na ringu pojawią się panie, 
mam nadzieję, że w finałach 
nie zabraknie naszych sióstr 
bliźniaczek - Angeliki i Kingi 
Mięgoć. O 19:30 zaś do walki 
o bokserskie laury przystąpią 
panowie. Z moich informacji 
wynika, że na wszystkie wy-
stępy, oprócz gali finałowej, 
wejście będzie bezpłatne. 
Finały będą już biletowane, 
ale transmisje decydują-
cych walk przeprowadzi TVP 
Sport.

Czy w mistrzostwach 
zobaczymy wałbrzyskich 

bokserów oprócz wspo-
mnianych bliźniaczek Mię-
goć?

Liczę, że podopieczni tre-
nerów Krzysztofa Sadłonia 
i Mariusza Burzyńskiego za-
mieszają wśród najlepszych 
pięściarzy naszego kraju. 
Mam tu na myśli Patryka Tro-
chimiaka, Bartłomieja Siwiń-
skiego, Jakuba Stępińskiego 
oraz Piotra Tobolskiego.

Przejdźmy zatem od 
wielkiego boksu na lokal-
ne podwórko sportowe - tu 
też będzie się działo.

Będzie się działo, i to bar-
dzo dużo, bo tylko jutro 
mam w planach obejrzeć 
dziewięć spotkań z udziałem 
naszych drużyn. O kolejne li-
gowe punkty powalczą oba 
zespoły siatkarzy Chełmca 
Wałbrzych, na parkiet wy-
jadą również koszykarze na 
wózkach Górnika Toyota 
Wałbrzych. Wieczór nale-
żeć będzie do koszykarzy 
pierwszoligowego Górnika 
Trans.eu Wałbrzych, którzy 
gościć będą rywali z Lubli-
na, a zwieńczeniem bogatej 
w sportowe imprezy najbliż-
szej soboty będzie mecz na 
szczycie II ligi siatkarek po-
między MKS Chełmcem Wo-
dociągi Wałbrzych a Energą 
II Kalisz.

A co słychać u naszych 
piłkarzy z Górnika Wał-
brzych?

Lidera klasy okręgowej 
tym razem czeka mecz na 
wyjeździe, ponieważ wal-
czący o awans do IV ligi pod-
opieczni trenera Marcina Do-
magały zagrają w niedzielę 
w Wojborzu. Przeciwnicy 
biało-niebieskich znajdują 
się na 14. miejscu tabeli, ale 
o zlekceważeniu przeciwni-
ka nie może być mowy, co 
brutalnie zweryfikował choć-
by przegrany pojedynek na 
wyjeździe ze Zjednoczony-
mi Żarów. Na szczęście na 
brak dopingu "Górnicy" nie 
muszą narzekać, gdyż bez 
względu na to, czy mecz jest 
u siebie czy na wyjeździe, 
fani zawsze mocno, głośno 
i licznie ich wspierają.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Przyśnił mi się ostatnio koniec 
świata. Wszystko zaczęło się za 
szczawieńskim rondem, tam gdzie 
widok na Piaskową Górę jawił się 
kilkuletniej mi jako potwierdze-
nie kolistości Ziemi. W czasach, 
kiedy patrzyło się na wieżowce 
Piaskowej Góry z pól za wtedy na-
wet jeszcze niewyśnionym Tesco, 
dzielnica ta krągłym łukiem domi-
nowała daleki horyzont. Musiałam 
gdzieś wtedy wyczytać, że Ziemia 
jest okrągła i potwierdzeniem 
tego w mojej kilkuletniej głowie 
był właśnie ten widok. To miejsce, 
te pola obsiane pszenicą, prażącą 
swoje warkocze w cieple jasnego 
słońca to moja macierz. Stamtąd 
pochodzę. Na spacerach pod wia-
dukt nieistniejącej linii kolejowej 
do Szczawna Zdroju spędziłam 
całe dzieciństwo. Właśnie tam, na 
miejscu budowanej dziś obwod-
nicy, stał mój dom rodzinny. Nie 
zostało po nim zupełnie nic, teraz 
trudno nawet odnaleźć dawne 
punkty odniesienia, styczne, na 
podstawie których jeszcze nie-
dawno potrafiłam określić, gdzie 
był. Dziś bezmiar ekranu wycisza-
jącego zbudowanego przy nowej 
drodze szczelnie odgradza mnie 
od wspomnień. W przednoc snu 
o końcu świata przejeżdżaliśmy 
tamtędy. Stąd miejsce jego końca 
absolutnie nieprzypadkowe. We 
śnie stoję na przystanku linii 18, 
kiedy znajomy kolisty horyzont 
załamuje się, asfalt drogi faluje i 
pęka, wieżowce szybują wysoko 
w niebo, spokojne, pogodzone 
dotykają szarych chmur. A ja stoję 
niewzruszona i się gapię, jak krajo-
braz, który znam tak dobrze, znika, 
rozpryskuje się bezdźwięcznie w 
dojmującej ciszy. Ziemia pod sto-
pami zaczyna drżeć, rondo, które 
jeszcze przed chwilą na wyciąg-
nięcie ręki zapada się i znika. Czy 
czuję strach? Nie. Jestem porażona 
majestatem zniszczenia. 18 mknie 
w moim kierunku, tylne drzwi ot-
wierają się, wchodzę i przyklejam 
nos do szyby. Pejzaż za pędzącym 
autobusem znika, horyzont roz-
mywa się. Siadam zmęczona na 
jednym z czerwonych siedzeń, nie 
spuszczając wzroku z kataklizmu 
za oknem. Budzi mnie informacja 
o kobiecie, która zmarła w 22. ty-
godniu ciąży, bo odmówiono jej 
prawa do aborcji. Miała na imię Iza, 
osierociła małą córeczkę. Lekarze 
czekali, aż serce płodu przestanie 
bić, choć nie było żadnych szans 
na jego uratowanie. Kobieta zmar-
ła w wyniku wstrząsu septycznego. 
Odpowiecie kiedyś za to mordercy 
kobiet. Budzą mnie informacje o 
kolejnych ciałach znalezionych 
w lesie przy polsko-białoruskiej 
granicy. Budzi mnie głosowanie 
w polskim sejmie nad projektem 
ustawy „Stop LGBT”. Polska, Anno 
Domini 2021. Do Bożego Narodze-
nia, najważniejszego święta w tym 
quasi-katolickim kraju, zostało 50 
dni. Który z koszmarów wybrać? Z 
kataklizmu na Piaskowej mogłam 
się obudzić. 

sekund
Świebodzice
Wyremontowana hala
Zakończyła się termomoderni-
zacja budynku sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących w Świebodzicach. Jest to 
kolejna inwestycja, realizowana 
przez powiat świdnicki w szko-
łach ponadpodstawowych. Wy-
konano między innymi: ocieple-
nie stropodachu od zewnątrz, 
remont kominów, ocieplenie 
ścian zewnętrznych, wymianę 
stolarki okiennej czy wymianę 
płytek na antypoślizgowe przy 
wejściu. Prace trwały od kwiet-
nia, a wartość nakładów inwe-
stycyjnych wyniosła około 300 
tys. złotych.

Region
Zaginione turystki
Dwie mieszkanki Sobótki zagu-
biły się w miniony piątek wie-
czorem w rejonie Trójgarbu. W 
związku z tym, że szybko nastał 
zmrok postanowiły wykręcić nu-
mer alarmowy 112 i telefonicz-
nie poinformowały obsługują-
cego zgłoszenie, że nie potrafią 
wrócić do Lubomina. Dyżurny 
pierwszego komisariatu podjął 
decyzję o rozpoczęciu poszuki-
wań. Turystki były zdezoriento-
wane, ale z ich informacji telefo-
nicznej wynikało, że znajdują się 
na czarnym szlaku. Na szczęście 
zmarzniętym kobietom nic się 
nie stało.

Boguszów-Gorce
Pożar w kamienicy
W minioną niedzielę około go-
dziny 16.00 doszło do pożaru w 
mieszkaniu przy ulicy Sienkie-
wicza w Boguszowie–Gorcach. 
Strażacy uzbrojeni w aparaty i 
wyposażeni w kamerę termo-
wizyjną weszli do silnie zady-
mionego lokalu. Na szczęście 
okazało się, że pożar był już 
stłumiony przez przepaloną 
instalację wodną. Prawdopo-
dobnie dzięki temu ogień nie 
rozprzestrzenił się na pozostałe 
pomieszczenia. Po dokładnym 
sprawdzeniu pozostałych loka-
li, część mieszkańców mogła 
bezpiecznie wrócić do swoich 
domów.

Wałbrzych
Jest łącznik
Kończy się budowa łącznika 
Piaskowej Góry z obwodnicą 
Europejką. Prezydent dr Roman 
Szełemej informował wcześniej, 
że droga powstanie i zostanie w 
pełni sfinansowana z budżetu 
miasta. Obecnie trwają ostatnie 
prace porządkowe, które umoż-
liwią płynne otwarcie drogi wraz 
z udrożnieniem samej obwod-
nicy. Łącznik z obwodnicą, o 
którym mowa, ma 150 metrów 
długości i kosztował około pół-
torej miliona złotych. Najpraw-
dopodobniej będzie to jedna z 
najkrótszych ulic w Wałbrzychu.

Będzie lodowisko!
Gmina Jedlina-Zdrój 

ogłosiła przetarg na budo-
wę mobilnego lodowiska. 
Ma być ono zamontowa-
ne na terenie Kompleksu 
Sportowo-Rekreacyjnego 
„Active Jedlina” przy ulicy 
Kłodzkiej. Obiekt ma mieć 
wymiary 36m x 14m i bę-
dzie wyposażony w instala-
cję mrożącą.

Zima za pasem więc lodowi-
sko będzie niewątpliwie atrakcją 
regionu. Jednak to nie wszystko. 
Równie ważny jest fakt, że będzie 
można można wypożyczyć łyż-
wy i niezbędny sprzęt do nauki 
jazdy na łyżwach, czyli tak zwane 
pingwinki. - Mamy nadzieję, że 
dzieci, młodzież i wszyscy chętni 
mieszkańcy jeszcze w tym sezo-
nie zimowym będą mogli ślizgać 
się na nowym lodowisku - czy-

tamy w oficjalnym komunikacie 
na stronie internetowej urzędu 
Jedliny-Zdrój. Planowa data za-
kończenia inwestycji to 26 stycz-
nia 2022 roku. To dobry progno-
styk, gdyż termin ten wypada 
jeszcze przed feriami szkolnymi. 
Starsi wałbrzyszanie z pewnoś-
cią pamiętają odkryte lodowisko 
na terenie obecnej hali targowej 
Manhattan II w dzielnicy Piasko-
wa Góra, ale na łyżwy trzeba bę-
dzie wybrać się i tak do Jedliny.

PAS

Chodnik w Dziećmorowicach

Jak ważne jest bezpieczeń-
stwo na drogach? O tym nie 
trzeba przypominać. Ale trze-
ba pamiętać, że bezpieczeń-
stwo na drogach to przede 
wszystkim bezpieczny pieszy. 
O remontach dróg na terenie 
powiatu wałbrzyskiego pisali-
śmy nie tak dawno na łamach 
Tygodnika 30 minut. Tym ra-

zem przyglądamy się inwesty-
cjom w pobliskich gminach.

W Dziećmorowicach, w ciągu 
dróg powiatowych nr 2882D i 
3368D, Gmina Walim na mocy 
porozumienia ze Starostwem 
Powiatowym w Wałbrzychu, 
rozpoczęła inwestycję drogową 
polegającą na budowie 400 m 
2 chodnika z kostki brukowej. W 

ramach realizacji robót zostaną 
wykonane nowe i przebudowa-
ne istniejące elementy odwod-
nienia chodnika oraz jezdni. 
Ważne jest również to, że budo-
wany chodnik nie będzie kolido-
wał z istniejącymi wjazdami na 
posesje mieszkańców. Obecnie 
realizowana jest budowa chod-
nika przy ulicy Sienkiewicza. 
Planowany koszt inwestycji to 
kwota ponad 334 tysięcy zło-
tych, z czego 50 tysięcy złotych 
pochodzi w ramach zawartego 
porozumienia, które dofinan-
suje Starostwo Powiatowe w 
Wałbrzychu. Pozostała część sfi-
nansowana zostanie z budżetu 
Gminy Walim.

PAS/Red.
Fot. użyczone
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Zdjęcie tygodnia Szczawno-Zdrój w Święto Niepodległości źródło: Kocham Szczawno-Zdrój 

Historia naszej niepodległości
Święto niepodległości obchodzone jest w Polsce 11-go listopada. Warto wspomnieć, 

że przed wybuchem II Wojny Światowej odbyły się zaledwie dwie takie uroczystości. Dla 
nas - Polaków najważniejsze jest to, że upamiętnia ono odzyskanie przez nasz kraj nie-
podległości po 123 latach niewoli. Zatem jaka jest historia naszego narodowego święta?

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Patriotyzm - według En-
cyklopedii PWN słowo to po-
chodzi z łaciny lub greki, w 
znaczeniu ogólnym oznacza 
wszelkie umiłowanie ojczyzny 
jako miejsca swojego pocho-
dzenia i/lub zamieszkania. 
Jednak warto zaznaczyć, że oj-
czyzną w tym sensie może być 
każda okolica lub region, do 
którego jednostka jest szcze-
gólnie przywiązana. Wówczas 
w takim wypadku mówi się 
o patriotyzmie lokalnym i oj-
czyźnie prywatnej. Zauważ-
my, że ojczyzną może być 
również cały kraj zamieszkany 
przez naród, z którym jed-
nostka się identyfikuje (ojczy-
zna ideologiczna), i tak bywa 
najczęściej rozumiana; w tym 
drugim przypadku patrio-
tyzm to nie tylko sentyment, 
lecz również gotowość do po-
święcenia się dla ojczyzny (np. 
oddania życia w czasie wojny), 
stawianie dobra swego kraju 
ponad partykularne interesy 
własne i własnej klasy, profe-
sji, partii; tego rodzaju patrio-
tyzm stanowi część składową 
ideologii wszelkich ruchów 
wyzwoleńczych. Często, choć 
nie we wszystkich językach i 
ideologiach, patriotyzm jest 
przeciwstawiany nacjonali-
zmowi, jako tylko takie przy-
wiązanie do ojczyzny i tylko 
taka solidarność z własnym 
narodem, któremu nie towa-
rzyszy wrogość do innych 
narodów i chęć ich poniżenia. 
Jednak powinniśmy pamiętać 
szczególnie, że patriotyzm to 
również umiłowanie i pielęg-
nowanie narodowej tradycji, 
kultury czy języka. Patriotyzm 
oparty jest na poczuciu więzi 
społecznej, wspólnoty kultu-
rowej oraz solidarności z włas-
nym narodem i społecznością. 
Zawsze podziwiam patriotów 
lokalnych, gdyż oni są zaan-
gażowani w życie najbliższej 
okolicy i dbają o potrzeby 
lokalnej społeczności. Oczy-
wiście bycie patriotą najczęś-
ciej powinno przejawiać się w 
codziennych zachowaniach 
wobec drugiego mieszkańca 
naszego kraju. Zatem bądźmy 
na co dzień życzliwymi patrio-
tami, a nie od święta. Udane-
go Święta Niepodległości. 

Redaktor Naczelny
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Historia w skrócie 
Na przełomie października i 

listopada 1918 r. wobec rozpadu 
monarchii austro-węgierskiej i za-
powiedzi bliskiej klęski Niemiec, 
Polacy coraz wyraźniej odczuwa-
li, że odbudowa niepodległego 
państwa polskiego jest bliska. W 
Cieszynie już od 19 październi-
ka 1918 r. działała i sprawowała 
funkcje rządowe Rada Narodo-
wa Księstwa Cieszyńskiego pod 
przewodnictwem księdza Józefa 
Londzina. Przypominamy, że 28 
października 1918 r. w Krakowie 
posłowie polscy do parlamentu 
austriackiego powołali Polską 
Komisję Likwidacyjną, która dwa 
dni później przejęła władzę w Ga-
licji. Na jej czele stanął Wincenty 
Witos, przywódca PSL „Piast”. Z 
kolei 31 października rozpoczęto 
przejmowanie władzy w okupo-
wanej przez Austro-Węgry części 

Królestwa. W nocy z 6 na 7 listopa-
da w zajętym kilka dni wcześniej 
Lublinie powołano Tymczasowy 
Rząd Ludowy Republiki Polskiej, 
którego premierem został Ignacy 
Daszyński, przywódca galicyj-
skich socjalistów. Natomiast w 
Warszawie od września 1917 r. 
działała powołana przez Niem-
cy i Austro -Węgry Rada Regen-
cyjna. Jej członkami byli książę 
Zdzisław Lubomirski, arcybiskup 
Aleksander Kakowski i hrabia Jó-
zef Ostrowski. W grudniu 1917 r. 
Rada Regencyjna utworzyła ga-
binet ministrów, na czele którego 
stanął Jan Kucharzewski. Na po-
czątku listopada 1918 r. regenci 
zdawali sobie sprawę, że ich po-
lityczna rola dobiega końca i sta-
rali się powołać rząd, który miał-
by szerokie poparcie społeczne i 
któremu mogliby oddać władzę 
z przekonaniem, że w możliwie 
krótkim czasie przeprowadzi on 

wybory do Sejmu. Sytuację poli-
tyczną w Warszawie zmieniło w 
sposób zasadniczy przybycie 10 
listopada 1918 r. specjalnym po-
ciągiem z Berlina uwolnionego z 
twierdzy magdeburskiej Józefa 
Piłsudskiego. Na Dworcu Głów-
nym powitał go m.in. reprezen-
tujący Radę Regencyjną książę 
Zdzisław Lubomirski. 

Pamiętna data
11 listopada 1918 r. Rada Re-

gencyjna „wobec grożącego nie-
bezpieczeństwa zewnętrznego i 
wewnętrznego, dla ujednolicenia 
wszelkich zarządzeń wojskowych 
i utrzymania porządku w kraju” 
przekazała władzę wojskową i 
naczelne dowództwo wojsk pol-
skich, jej podległych, brygadie-
rowi Józefowi Piłsudskiemu. Trzy 
dni później Rada Regencyjna 
rozwiązała się, oświadczając jed-

nocześnie, iż „od tej chwili obo-
wiązki nasze i odpowiedzialność 
względem narodu polskiego w 
Twoje ręce, Panie Naczelny Do-
wódco, składamy do przekazania 
Rządowi Narodowemu”. 

Zakazane święto 
Przez cały okres istnienia Pol-

ski „ludowej” obchody Święta 
Niepodległości były zakazane, 
a jakiekolwiek próby jego kul-
tywowania groziły surowymi 
sankcjami ze strony władz pań-
stwowych. Dzień 11-go listopada 
1918 roku i postać pierwszego 
marszałka Polski funkcjonowały 
przede wszystkich w przestrzeni 
prywatnej. Zniesione Święto Nie-
podległości społeczeństwo pol-
skie obchodziło przede wszyst-
kim w kościołach, gdzie księża 
odprawiali nabożeństwa w in-
tencji ojczyzny, podczas których 
głosili przepełnione patriotycz-
nymi treściami kazania. Rokrocz-
nie jej członkowie organizowali 
11-go listopada uroczyste msze 
św., a następnie składali kwiaty 
w krypcie Józefa Piłsudskiego na 
Wawelu. Towarzyszył im zawsze 
kard. Karol Wojtyła.

Utworzenie święta w skrócie
Narodowe Święto Niepodle-

głości zostało ustanowione usta-
wą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. 
Zniesiono je jednak już 22 lipca 
1945 roku, na mocy ustawy Kra-
jowej Rady Narodowej. W 1989 
roku przywrócono pierwotne 
ustalenia z 1937 roku, czyniąc 
jednocześnie 11-go listopada 
dniem wolnym od pracy.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
wiadomosci.onet.pl

dzieje.pl
mojaniepodlegla.pl

przystanekhistoria.pl
muzhp.pl

polregio.pl

Złapali sprawców pobicia
Wałbrzyscy policjanci 

pierwszego komisariatu 
zatrzymali dwóch 23-let-
nich wałbrzyszan. Młodzi 
mieszkańcy Wałbrzycha 
w minioną niedzielę pobi-
li 42-letniego mężczyznę. 
Funkcjonariusze ustalili, że 
podejrzani znali pokrzyw-
dzonego, z którym od dłuż-
szego czasu mieli zatarg.
Pokrzywdzony zgłosił się do 

komisariatu po godzinie 17:00 
informując, że kilkadziesiąt mi-
nut wcześniej został zaatako-
wany przez dwóch młodych 
mężczyzn przy ulicy Hirszfelda 
w Wałbrzychu. Podjęte przez 
funkcjonariuszy pierwszego ko-
misariatu działania doprowadzi-
ły ostatecznie do zatrzymania 
obu podejrzanych. Pierwszy z 

23-latków wpadł już po kilku 
godzinach od zgłoszenia w ręce 
policjantów prewencji przy ulicy 
Wieniawskiego w Wałbrzychu. 
Drugi mężczyzna trafił natomiast 
w ręce funkcjonariuszy krymi-
nalnych tej jednostki we wtorek 
wieczorem przy ulicy Hetmań-
skiej na Podzamczu. Młodzi wał-
brzyszanie podczas czynności 
procesowych przyznali się do 
popełnionego czynu. Za udział 
w pobiciu obaj mogą teraz trafić 
za kraty więzienia na 5 lat. Podej-
rzani decyzją prokuratury obję-
ci zostali dozorem policyjnym. 
Wpłacić muszą także po 2 tysią-
ce złotych w ramach poręczenia 
majątkowego.

Red.
Źródło:

walbrzych.policja.gov.pl



Kształcenie pod potrzeby przemysłu 
Wałbrzyska Specjal-

na Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” tworzy 
nowoczesne Centrum 
Szkoleniowe dla ucz-
niów oraz pracowników 
firm strefowych. Obiekt 
zostanie wyposażony 
w modelową linię prze-
mysłową oraz technolo-
gię wirtualnej rzeczywi-
stości. Centrum działać 
będzie pod szyldem 
Klastra Edukacyjne-
go „INVEST in EDU” 
prowadzonego przez 
Wałbrzyską Strefę. 

Centrum Szkolenio-
we WSSE powstaje w hali 
przemysłowej budowanej 
przez strefę przy ulicy Vil-
lardczyków w Wałbrzychu. 
W obiekcie zostanie wy-
dzielony moduł, w którym  
znajdą się nowoczesne sale 
konferencyjne, powierzch-
nie biurowe oraz przestrzeń 
wyposażona w urządzenia 
VR oraz park maszynowy. 

- Linia przemysłu 4.0 skła-
dać się będzie z urządzeń i ro-
botów czołowych producen-
tów automatyki. Kładziemy 
nacisk, aby były to maszyny, 

które znajdują zastosowanie 
w zakładach działających 
w strefie. Dzięki użyciu uni-
wersalnych systemów ste-
rowania będziemy w stanie 
przeszkolić na niej automaty-
ków, monterów, operatorów 
czy pracowników utrzymania 
ruchu – wymienia dr Paweł 
Kurtasz, wiceprezes WSSE. 

Centrum Szkoleniowe 
posłuży przedsiębiorcom 
strefowym do wdrażania 
nowych pracowników oraz 
podnoszenia kompetencji 

już zatrudnionych, bez ko-
nieczności angażowania 
w ten proces własnych za-
sobów sprzętowych. Linia 
przemysłowa zostanie wy-
korzystana również do zajęć 
z młodzieżą szkolną. 

- To kolejne i nie mniej waż-
ne zadanie Centrum Szko-
leniowego – przyznaje wi-
ceprezes Kurtasz. – Chcemy 
pokazać uczniom dzisiejsze 
standardy funkcjonowania 
przemysłu, pobudzić ich cie-
kawość i zachęcić do wyboru 

szkół technicznych i branżo-
wych jako ich przyszłej drogi 
kształcenia – tłumaczy. 

Do osiągnięcia tego celu 
posłuży między innymi 
technologia wirtualnej rze-
czywistości. Dzięki goglom 
VR uczniowie będą mogli 
przenieść się w realia nowo-
czesnych zakładów produk-
cyjnych i wczuć się w rolę 
operatorów maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych. 

- Wykorzystanie wirtualnej 
rzeczywistości daje nam moż-

liwość szkolenia młodzieży 
w pełni bezpiecznych warun-
kach, bez potrzeby przerywa-
nia procesów produkcyjnych 
w zakładach strefowych 
– mówi Anna Kaczmarczyk 
odpowiedzialna w strefie 
za uruchomienie Centrum 
Szkoleniowego. - Dzięki no-
woczesnej technologii będzie 
możliwe odwzorowanie nie 
tylko samych urządzeń i ukła-
dów sterowania, ale również 
całych procesów produkcyj-
nych – dodaje.  

- Funkcjonowanie Centrum 
z całą pewnością wzbogaci 
działalność naszego Klastra 
Edukacyjnego. Otwarcie pla-
cówki planujemy na pierwszą 
połowę 2022 roku, ale już dziś 
zapraszamy do współpra-
cy przedsiębiorców, szkoły 
i uczelnie zainteresowane 
realizacją wspólnych projek-
tów – zachęca wiceprezes 
Kurtasz.  

Klaster Edukacyjny „IN-
VEST in EDU” został po-
wołany przez wałbrzyską 
strefę przeszło 5 lat temu 
i zrzesza obecnie ponad 120 
podmiotów – głównie fir-
my działające w strefie oraz 
szkoły zawodowe i tech-
niczne. Zajmuje się m.in. 
promocją kształcenia pod 
potrzeby przemysłu, do-
finansowaniem placówek 
edukacyjnych i projektów 
badawczych oraz wspar-
ciem doradztwa zawodo-
wego. Działalność klastra 
przyczyniła się również do 
powstania klas patrona-
ckich, nad którymi pieczę 
objęli inwestorzy strefowi. 

Promocja 5
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Studio Espresso gościło w kawiarni Zielona Sofa w wałbrzyskim Śródmieściu

z Komendantem  Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej  im. Alojzego Ciasnochy rozmawiał Paweł Szpur

z Arturem Marlingą

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0533/21

Byłeś pierwszym naszym 
gościem w Studio Espresso - 
właśnie tu w kawiarni Zielona 
Sofa. Cztery lata to dużo, ale 
wróćmy na chwilę do tego cza-
su, bo wtedy byłeś pełniącym 
obowiązki, a nie komendan-
tem.

Cztery lata temu, dokładnie 
30 września, został zwołany zjazd 
Hufca, czyli najwyższa władza w 
Hufcu, która miała za zadanie wy-
brać nowe władze Hufca, ponie-
waż poprzednie zrezygnowały. 
Właśnie tak się stało, że wybrano 
mnie i mój zespół i działamy od 
tych czterech lat.

Zaczęliście budować zespół, 
zaczęliście budować struktury, 
ale również bazę w Wilczu.

My cztery lata temu nie zaczę-
liśmy budować harcerstwa, bo to 
harcerstwo było i prężnie działa-
ło, ale rzeczywiście ja zastałem 
bazę w Wilczu w stanie posta-
wionych murów, gołych murów. 
Miałem za zadanie zbudować 
stołówkę z kuchnią i zapleczem 
kuchennym. Od tego rozpoczęło 
się to wszystko.

Pamiętam takie akcje, gdzie 
przyjeżdżali samorządowcy, 
osoby, które nie tylko udziela-

ły Wam wsparica finansowego, 
materialnego, ale także z Wami 
pracowały na tej budowie.

Rzeczywiście - współpraca 
była z samorządowcami, z wła-
dzami miasta, z radnymi, z dy-
rektorami szkół wałbrzyskich, by 
budowa „pchała się” do przodu.

Co dziś mamy?
Na chwilę obecną mamy wy-

budowany w całości budynek, w 
stanie surowym zamkniętym, ale 
poszerzony o wyposażoną kuch-
nię, stołówkę wraz z zapleczem 
z magazynami żywności. To jest 
już zrobione. Jesteśmy po spot-
kaniu z lokalnym Sanepidem, 
który pogratulował nam, że się w 
końcu udało, nie mając żadnych 
zastrzeżeń.

Co jeszcze przed Wami?
Przed nami jeszcze elewacja i 

zabezpieczenie budynku przed 
okresem zimowym i wszystko 
na pierwszym piętrze. Na pierw-
szym piętrze są zaplanowane 
pokoje gościnne dla około 40 
osób. Chcemy to do końca roku 
szkolnego czyli maja, czerwca 
2022 roku już zrobić dokładnie. 
Jeszcze elewacja na zewnątrz.

Przejdźmy zatem do har-
cerstwa, do tego, co się u Was 

działo przez te cztery lata. Tych 
drużyn trochę powstało, jak to 
wyglądało?

Drużyn od tych czterech lat, 
bo o tym okresie rozmawiamy – 
drużyn przybywało. Zakładane 
były nowe gromady zuchowe czy 
drużyny harcerskie przekształca-
ły się w starsze harcerskie. Przed 
okresem związanym z Covidem 
było nas około 34 drużyn, więc 
się to rozwijało. Generalnie brali-
śmy udział we wszelkiego rodza-
ju aktywnościach, zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i groma-
dy. Drużyny brały udział w róż-
nego rodzaju rajdach ogólnopol-
skich. Takim sztandarowym jest 
ogólnopolski harcerski rajd Gra-
nica, który odbywa się zawsze 
we wrześniu. Polega na przejściu 
po Rudawach Janowickich, po 
Karkonoszach i spotkaniu się 
później w Szklarskiej Porębie i 
podsumowaniu.

Co spowodowała pande-
mia? Przecież harcerstwo to 
spotykanie się z ludźmi.

Akcje były w internecie, prze-
nieśliśmy się zarówno ze zbiór-
kami zuchowymi czy harcerskimi 
do internetu. Tutaj dużą kreatyw-
nością wykazali się drużynowi. 

Trzeba było bowiem zachęcić 
młodego człowieka, żeby jeszcze 
po południu usiadł do laptopa. 
Przy nauczaniu zdalnym od rana 
do czternastej czy piętnastej każ-
dy był przy komputerze, a jeszcze 
po południu na zbiórkę zuchową 
czy harcerską przyszedł.

Tu Ci przerwę – można po-
wiedzieć, że wykreowaliście e-
-harcerza?

Świat wykreował generalnie 
e-człowieka, bo ileś tam aktyw-
ności przeszło do internetu i te-
raz możemy być w dwóch czy 
trzech miejscach naraz, na spot-
kaniach chociażby. Tutaj druży-
nowi musieli się przestawić, bo 
oni chcieli działać i chcieli dla 

tych dzieci jak najlepiej. A nie 
mogliśmy się spotkać więc w taki 
sposób to wyglądało.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o tym jak wyglą-
dały minione wakacje w bazie 
w Wilczy, o tym gdzie harcerze 
udzielali się w akcjach podczas 
lockdownu.

Poszliśmy do lasu, będziemy chodzić więcej!
Jeszcze niedawno zapraszaliśmy na dwie wy-

cieczki Leśnej Akademii a już obie są za nami. Nie 
były to wycieczki, których głównym celem było 
wejście na wierzchołek góry. Miały one jeszcze je-
den cel – obudzić wrażliwość na przyrodę i kwestie 
jej przetrwania (w tym katastrofy klimatycznej). 

Trzeba to napisać, bo ważne – przy okazji udało się 
zrealizować jeszcze inne przedsięwzięcie. Grupa ob-
cych sobie osób stała się grupą turystów doskonale 
czujących się w swoim towarzystwie, która już planuje 
kolejne wyprawy.

Nie sposób mówić o naszej zależności wobec środo-
wiska naturalnego i o antropomorficznym wpływie na 
klimat bez kontaktu z przyrodą. To jak mówić o kuchni 
bazując na zdjęciach potraw. W obu wycieczkach były 

okazje oglądania nie tylko tego co nam przyroda ofe-
ruje, ale także tego jak ją niszczymy. 

Rozmawialiśmy oczywiście o różnicy między pogo-
da a klimatem, ale mówiliśmy także, jak ekstremalne 
warunki pogodowe nasilają się wraz z klimatu ocieple-
niem. Wycinki drzew na szerokich połaciach – nie tylko 
iglastych – obok drzew powalonych wiatrem to widok 
dojmujący i smutny. Świadomość utraty kilkudziesię-
ciu lat wzrostu tych roślin nie może umknąć i nie może 
tego „naprawić nasadzenie”. 

Nad miastami mogliśmy oglądać wiszącą chmurę 
smogu, mimo wiatrów, wystarczyła różnica tempera-
tur. W czasie warsztatów rozmawialiśmy o konsump-
cjonizmie, o mocy naszych wyborów, głosowaniu 
pieniędzmi. I oczywiście podziwialiśmy napotykane 
rośliny, zwierzęta, chociaż krzyżodzioba nie udało nam 
się wypatrzeć. Znakomicie przydały się w tych obser-
wacjach różne aplikacje na telefon, z których można 
korzystać przy każdym spacerze.

Leśna Akademia nie kończy się z ostatnią wyciecz-
ką i warto obserwować ją na Facebooku, aby trafić na 
kolejne wspólne wędrowanie, ale żeby też poszerzać 
swoje horyzonty, ponieważ między wycieczkami poja-
wiają się publikacje jak na akademię przystało – o cha-
rakterze edukacyjnym.

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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 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony w dniu  26.10.2021r.. wykaz  nieruchomości  będącej własnością Gminy 
Wałbrzych, w związku z jej przeznaczeniem do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na poprawę warunków zagospodarowania - załącznik do Zarządzenia Nr 646/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  26.10.2021r. 

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży, będącej własnością Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku 
realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 642/2021 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 26 października 2021 r.

Firma Capricorn S.A. dołączyła do międzynarodowej Grupy Uponor
Uponor Sp. z o.o., należąca do 

Uponor Building Solutions Eu-
rope, zakupiła wszystkie udziały 
Capricorn S.A., rodzinnej firmy 
działającej na rynku od ponad 
30 lat. Podpisana w sierpniu 
umowa została sfinalizowana 
z końcem października. Dla pro-
ducenta ze Świebodzic przeję-
cie to oznacza otwarcie nowego 
rozdziału w historii firmy. 

Capricorn S.A. specjalizuje się 
w produkcji komponentów insta-
lacji wodnych oraz grzewczych, 
a w swoich zakładach zatrudnia 
ponad 400 osób. Dołączenie do 
struktur międzynarodowej fir-
my otwiera przed producentem 
oraz dotychczasowym persone-
lem nowe perspektywy rozwoju. 
Grupa Uponor to wiodący do-
stawca bezpiecznych systemów 

zaopatrzenia w wodę, energoo-
szczędnych systemów ogrzewania 
i chłodzenia oraz rozwiązań infra-
strukturalnych. 

Uponor jest obecny w Polsce 
od ponad 25 lat, gdzie dynamicz-
nie rozwija swoje struktury. Zloka-
lizowane są tu: działająca na rynku 
instalacji wewnętrznych Uponor 
Sp. z o.o., która należy do naj-
większej dywizji grupy – Uponor 
Building Solutions Europe, a także 
Uponor Infra Sp. z o.o., specjalizu-
jąca się w zewnętrznych instala-
cjach infrastrukturalnych. Ponadto 
w Warszawie i Kielcach rozwinięto 
działy odpowiedzialne za plano-
wanie produkcji i sprzedaży oraz 
projektowanie, które stanowią 
wsparcie dla europejskich jedno-
stek koncernu. W Polsce zloka-
lizowane są również magazyny 

w centrum logistyczny w Błoniu 
oraz w Kleszczowie, gdzie również 
umiejscowiony jest zakład pro-
dukcyjny. Z końcem października 
Capricorn S.A. dołącza do Grupy 
Uponor otwierając w ten sposób 
nowy rozdział w historii obu firm. 

Jacek A. Dobrowolski, Wice-
prezes ds. Sprzedaży i Marketingu 
w Europie Wschodniej komentuje: 
Przejęcie jest początkiem wspólnej 
ekscytującej podróży, dlatego z ra-
dością witamy pracowników Ca-
pricorn w Grupie Uponor, liczymy 
na pełną zaufania współpracę oraz 
możliwość wzajemnej wymiany do-
świadczeń. Zakup udziałów w Ca-
pricorn S.A. to efekt realizowanej 
strategii wzrostu Grupy Uponor, 
mającej na celu umocnienie po-
zycji firmy.  Oferty produktowe 
obu firm świetnie się uzupełnia-

ją, a dzięki zwiększonym możli-
wościom produkcyjnym Uponor 
będzie mógł sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu rynku na roz-
wiązania prefabrykowane. 

RWS oficjalnie otwarty
W ostatnich dniach paź-

dziernika oficjalnie otwarto 
siedzibę Rady Wspólnoty 
Samorządowej Stary Zdrój. 
Mimo, iż remont odbył się 
kilka miesięcy wcześniej, a 
nową radę mieszkańcy wy-
brali w wakacje, to w końcu 
udało się dokonać oficjalne-
go otwarcia.

Choć pandemia nie była 
przychylna dla funkcjonowania 
RWS-ów, to w przypadku tego 
na Starym Zdroju udało się spo-
żytkować czas na remont lokalu. 
Warto wspomnieć, że dotych-
czas lokal położony przy ulicy 
Armii Krajowej 37 naprzeciw 
Kina Apollo służył nie tylko Ra-
dzie Wspólnoty Samorządowej 
Stary Zdrój, ale również świetli-
cy Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, a także pełnił funkcję lokalu 
wyborczego dla mieszkańców 
dzielnicy. O remont zabiegał od 
dłuższego czasu przewodniczą-
cy RWS, a zarazem Radny Miej-
ski Anatol Szpur. Remont jest 

wręcz kapitalny. W ramach prac 
nie tylko skuto tynki i położono 
nowe, ale również poszerzo-
no przejścia do toalety tak, aby 
mogły skorzystać z nich osoby 
niepełnosprawne na wózkach. 
Zainstalowano już nowe oścież-
nice drzwi. Otwarcia nowej sie-
dziby dokonał Prezydent Miasta 
Wałbrzycha dr Roman Szełemej. 
– Pomieszczenia rady to niby jak 
większe mieszkanie, ale przy ros-
nących cenach na remont trze-
ba było wydać około 70 tysięcy 
złotych – komentował Prezydent 
Miasta dr Roman Szełemej. – Po 
chyba 30 latach doczekaliśmy 
się. Udało się przeprowadzić tę 
modernizację – mówił zadowo-
lony Anatol Szpur, radny Rady 
Miejskiej, a zarazem przewodni-
czący RWS. Przybyli na spotkanie 
mieszkańcy byli bardzo zadowo-
leni z efektów prac, ale też nie 
omieszkali skorzystać z okazji, 
by zapytać Prezydenta o najbar-
dziej palące ich problemy.

PAS

Podróż na "Zieloną Wyspę"
"Co tam w szkole?" Prze-

ważnie takim pytaniem 
rozpoczyna się powitanie 
przez rodziców dzieci wra-
cających do domu po kilku 
godzinach zajęć. Ucznio-
wie Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Aliny i 
Czesława Centkiewiczów 
w Wałbrzychu mogą na nie 
odpowiedzieć z uśmiechem 
na ustach: "super", bo za 
sprawą nowatorskich i inte-
resujących projektów edu-
kacyjnych odbywających 
się z użyciem technologii in-
formacyjno-komunikacyj-
nej, mają szansę przenieść 
się w inną część świata.

Tak było na przykład podczas 
jednej z czwartkowych lekcji 
języka angielskiego w klasie 7 
a. Dzieci za pomocą narzędzia 
Zoom wyruszyły w wirtualną 
podróż po Irlandii. Uczestnicy 
spotkania dzięki fantastycznej 
prezentacji pani Justyny Mazu-
rek-Schramm z Fundacji Kultu-
ry Irlandzkiej, z którą "piątka" 
współpracuje już kolejny rok, 
obejrzały najciekawsze, histo-
ryczne miejsca "Zielonej Wyspy", 
odwiedziły nawiedzone zamki, 
dowiedziały się czym jest Ne-
wgrange (megalityczny grobo-
wiec korytarzowy zlokalizowany 
w hrabstwie Meath należący do 
kompleksu zwanego Pałacem 

nad Boyne) i Irish stew (rodzaj 
gulaszu, w skład którego wcho-
dzi baranina/cielęcina, ziemnia-
ki, marchew, cebula, pietruszka). 
Tego typu działania pokazują, 
że nie tylko można uczyć się 
w innowacyjny sposób języka 
obcego, ale - co równie ważne 
- poznawać nowe kultury. Oby 
więcej takich inicjatyw! Kolejną 
lekcję online zaplanowano na 
18 listopada. Tematyka obejmie 
mity, legendy i tradycje związa-
ne z obchodzeniem irlandzkich 
świąt.

Zebrała: osa
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 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży, będącej własnością Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku 
realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 643/2021 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 26 października 2021 r.

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony w dniu  26.10.2021r..  wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku z jej przeznaczeniem do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na poprawę warunków zagospodarowania - załącznik do Zarządzenia Nr 646/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  26.10.2021r.

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży, będącej własnością Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku 
realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 644/2021 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 26 października 2021 r.

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w 
dniu 29.10.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 25 w obrębie nr 24 Poniatów o powierzchni 
0,5429 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawcy, na 3 lata.
- nieruchomości oznaczone jako działki nr 44/3, nr 45/7, nr 97 w obrębie nr 53 Lubiechów                     
o łącznej powierzchni 12,6642 ha, przeznaczone do oddania w dzierżawę na cele rolne, na 
rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.

OCALILI ZABYTEK
Jeden z najważniejszych w 

Wałbrzychu zabytków okre-
su modernizmu odzyskał 
świetność. Gmach przy Placu 
Skarżyńskiego 1, w historycz-
nej dzielnicy Nowe Miasto, 
wyremontowała i uchroniła 
od zapomnienia spółka Ko-
palnie Surowców Skalnych w 
Bartnicy, która przeniosła tu 
siedzibę.
Skala prac wykonanych pod-

czas remontu zabytkowego 
obiektu jest imponująca. - Gdyby 
same tylko fugi, łączące cegły na 
elewacji, które wymieniliśmy na 
nowe, ułożyć w linii prostej, osiąg-
nęłyby długość 22 kilometrów! A 
przecież przywrócenie świetności 

elewacji to tylko niewielka część 
wykonanego remontu - mówi Bo-
gusław Krupiński, kierownik Dzia-
łu Energomechanicznego w KSS 
Bartnica. Wymienione zostało też 
m.in. poszycie dachu, rynny i po-
nad sto okien. Ocieplone zostały 
ściany. Odrestaurowano wnętrze: 
w budynku są m.in. nowe instala-
cje, podłogi, sufity, drzwi. Zabytek 
ma też nową kotłownię. Miejsce 
wcześniejszej, węglowej - choć 
była sprawna - zajęło przyjazne 
środowisku ogrzewanie gazowe, 
które nie przyczynia się do po-
wstawania smogu i nie zanieczysz-
cza atmosfery.

- Zależało nam, aby niszczejący 
w ostatnich latach obiekt nie stra-

cił swojej historycznej wartości, 
ale był też dostosowany do współ-
czesnych realiów. Dlatego remon-
towaliśmy go przez wiele miesięcy, 
pod czujnym nadzorem Konser-
watora Zabytków - podkreśla Ja-
kub Madej, prezes KSS Bartnica.

Usytuowany przy Parku Sobie-
skiego budynek został wzniesiony 
w 1929 r., jako siedziba Urzędu 
Pracy w przedwojennym Walden-
burgu. Panował wtedy wielki świa-
towy kryzys gospodarczy: przed 
wypłacającymi zasiłki urzędami, 
także w Waldenburgu, czyli dzi-
siejszym Wałbrzychu, ustawiały 
się długie kolejki. Wybudowana z 
rozmachem nowa siedziba Urzędu 
Pracy była więc wymogiem cza-
sów.

Red./ EG

Region
Świętowali 50 lat
W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej - Centrum Kultury w Bo-
guszowie-Gorcach odbyła się 
uroczystość z okazji jubileuszu 
50-lecia pożycia małżeńskiego, 
która stała się okazją do uho-
norowania 18 par. Natomiast 
w Bibliotece + Centrum Kul-
tury w Czarnym Borze zjawiło 
się 8 par wraz z rodzinami, by 
świętować przypadającą w tym 
roku rocznicę 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego. Lokalni 
samorządowcy wręczyli pod-
czas aktu dekoracji Medale 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”.

Głuszyca
Wandal złapany
Policjanci Komisariatu Policji 
w Głuszycy zatrzymali 2 listo-
pada po godzinie 18:00 na go-
rącym uczynku młodocianego 
sprawcę zniszczenia mienia. 
16-letni mieszkaniec tej gmi-
ny dokonał uszkodzenia wiaty 
przystankowej. W trakcie czyn-
ności funkcjonariusze ustalili, że 
nastolatek był kompletnie pija-
ny. Miał 1,87 promila alkoholu 
w organizmie. Teraz o jego losie 
zadecyduje sąd rodzinny. Stra-
ty przez Urząd Miasta wstępnie 
oszacowane zostały na kwotę 
nie mniejszą niż 500 złotych. 

Droga do Andrzejówki 
Będzie przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 
3362D w Rybnicy Leśnej, na co Powiat Wałbrzyski w ra-
mach Polskiego Ładu otrzymał dofinansowanie w kwo-
cie około 2 i pół miliona złotych. Warto wspomnieć, że 
dofinansowanie tej inwestycji sięga aż 95%. Komplek-
sowej przebudowy wymaga niewielki odcinek drogi, 
czyli około 1,3 km, ale o dużym znaczeniu strategicz-
nym dla turystyki regionu. W ramach zadania przewi-
duje się remont całej nawierzchni. 

Fot. UM Mieroszów
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Casting na selekcjonera
W poniedziałek część mediów 
obiegła sensacyjna informacja, 
że prezes PZPN Cezary Kulesza 
spotkał się z byłym szkoleniow-
cem Legii Warszawa a później 
reprezentacji Rosji Stanisławem 
Czerczesowem. Oczywisty z 
tego wniosek, że może on być 
faworytem do ewentualnego 
(albo już pewnego) zastąpienia 
Paulo Sousy w reprezentacji 
Polski. Po przeczytaniu tego od 
razu naszła mnie refleksja - jakie 
są w zasadzie kryteria wyboru 
selekcjonera kadry narodowej, 
zarówno bardzo ogólne, aktual-
ne przy każdej zmianie na tym 
stanowisku jak i te, które wy-
nikają z danej sytuacji w jakiej 
reprezentacja się w określonym 
czasie znajduje. I obawiam się, 
że takich kryteriów ostatnio nie 
ma a wybór selekcjonera ma być 
przede wszystkim spektakular-
ny -  a to sławne nazwisko, a to 
była gwiazda europejskiej piłki, 
a to za wszelką cenę ktoś zza 
granicy albo niedoświadczony 
polski trener „któremu warto 
zaufać ...ale w tym szaleństwie 
jest metoda”. Ostatnim selek-
cjonerem, za wyborem którego 
stał jakiś szerszy plan, myśle-
nie przyszłościowe był Adam 
Nawałka. Zbigniew Boniek ten 
manewr chciał powtórzyć z Je-
rzym Brzęczkiem ale tych selek-
cjonerów - ich doświadczenia, 
autorytetu u zawodników czy 
warsztatu nie ma sensu nawet 
porównywać (choć na margi-
nesie, jeszcze wszystko przed 
Brzęczkiem) dlatego skończyło 
się tak jak się skończyło. Potem 
Boniek uległ efekciarstwu i tym 
tropem idzie też Kulesza. Czer-
czesow ma u nas dobry PR po 
pracy z Legią („bo cisnął panów 
piłkarzy”), do tego zaraz by pew-
nie doszły wypowiedzi o sło-
wiańskiej duszy, która zrozumie 
Polaków, poprawie stosunków 
polsko-rosyjskich itd, wszyst-
ko wyglądałoby pięknie, wręcz 
cukierkowo tylko gdzie w tym 
wszystkim byłby futbol? Oba-
wiam się, że na dalszym miejscu. 
A gdyby Czerczesow nie zakwa-
lifikował sie na następny turniej 
czy przegrał kilka meczów atmo-
sfera zmieniłaby sie o 180 stop-
ni i mówiono by, że ten cholerny 
„Ruski”, agent Putina sabotuje 
polski futbol. Gdy Vital Heynen 
oficjalnie zgłosił chęć prowa-
dzenie żeńskiej kadry siatkarek 
od razu pozbawiono go złudzeń, 
że nie ma na to szans bo nie ma 
doświadczenia w pracy z kobie-
tami a nasza kadra to nie poli-
gon doświadczalny i tylko za to, 
że jest w Polsce bardzo lubiany 
(i słusznie) selekcjonerem nie 
będzie..
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Relacjonując lokalne wydarzenia sportowe rzadko zaglądamy na areny, na których rywalizują najmłodsi. Dzisiaj postara-
my się choć w niewielkim stopniu naprawić ten błąd przybliżając naszym czytelnikom niedawny Turniej Młode Wilki Cup, 
który rozegrano pod patronatem senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej. 

Po pierwsze – dobra zabawa 
Na zaproszenie działaczy 

Młodych Wilków z Marcinem 
Morawskim oraz Robertem 
Bubnowiczem na czele, w nie-
dzielnych zawodach w hali 
szczawieńskiego MOSiR-u wy-
startowało 14 drużyn, które 
rywalizowały w kategoriach 

U-8 oraz U-7. W piłkarskiej 
zabawie wzięły udział: AKS 
Strzegom, Football Academy 
Wałbrzych, Parasol Wroc-
ław, Victoria Świebodzice, AP 
Mieroszów, Olimpijczyk Wał-
brzych, AP 13 Świdnica, Due 

Soccer Świebodzice oraz go-
spodarze. 

Zgodnie z tegoroczną 
uchwałą Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w powyższych 
kategoriach wiekowych nie 
była prowadzona klasyfikacja 
drużyn, ale to nie znaczy, iż 
obyło się bez nagród. Każdy 
bowiem zespół otrzymał pa-
miątkowy puchar, a gracz – 
okolicznościowy medal, które 
ufundowała wałbrzyska sena-
tor. - Turniej stał na napraw-
dę wysokim poziomie i choć 
zrezygnowaliśmy z klasyfiko-

wania drużyn, to zgromadzo-
nej publiczności dostarczył 
mnóstwo emocji, wspaniałych 
goli, a młodym adeptom piłki 
nożnej sporo radości. Ale o 
to właśnie chodziło -, przy-
znał Marcin Morawski, który 
podkreślał duże wsparcie w 
organizacji imprezy ze stro-
ny kierownictwa MOSiR-u w 
osobach Tomasza Durajczyka 
i Michała Borzemskiego, a tak-
że wymienianej przez nas Ag-
nieszki Kołacz-Leszczyńskiej.

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Bokserskie święto tuż, tuż 
Przed nami wielokrotnie zapowiadane na naszych łamach bokserskie święto, czyli Mistrzostwa Polski Seniorów i Se-

niorek w Boksie. Fanów tej dyscypliny sportu zapraszamy do hali Aqua-Zdroju w dniach 14-19 listopada licząc na kolejne 
sukcesy przedstawicieli Imperium Boxing Wałbrzych. 

W związku z nadchodzą-
cą, najważniejszą w tym 
roku sportową imprezą w 
naszym mieście, przed kil-
koma dniami odbyła się 
konferencja prasowa, w 
której wzięli między inny-
mi udział: Roman Szełemej 
– prezydent Wałbrzycha, 
Grzegorz Nowaczek – pre-
zes Polskiego Związku Bok-
serskiego, a także pomysło-
dawca mistrzostw, a więc 
Krzysztof Sadłoń, prezes 

i trener Imperium Boxing 
Wałbrzych. 

Jak przyznał prezydent 
Szełemej, w dniach 14-19 
listopada, możemy się spo-
dziewać około 400, a nawet 
i więcej startujących, którzy 
w nowoczesnej hali przy 
ulicy Ratuszowej rywalizo-
wać będą o mistrzowskie 
medale. Wśród nich silną 
drużynę wystawią gospo-
darze, na czele z utytuło-
wanymi siostrami Mięgoć, 

Piotrem Tobolskim (na 
zdjęciu), Patrykiem Trochi-
miakiem, czy Bartłomiejem 
Siwińskim. Gościem spe-
cjalnym zawodów będzie 
Wojciech Bartnik, a więc 
ostatni polski medalista 
olimpijski w boksie. Galę fi-
nałową, która będzie trans-
mitowana przez TVP Sport, 
zaplanowano na piątek 
19 listopada. O godzinie 
16.30 rozpoczną się naj-
ważniejsze pojedynki pań, 
a o 19.15 do decydujących 
walk o medale przystąpią 
panowie. 

- Chciałbym podzięko-
wać panu prezydentowi i 
wszystkim ludziom z Urzę-
du Miasta, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do organi-
zacji mistrzostw. Urodziło 
się to z mojej strony, ale 
miałem zielone światło ze 
strony pana prezydenta, a 
także niezbędne wsparcie 
ze strony spółki Aqua-Zdrój. 

Naprawdę, o wiele łatwiej i 
przyjemniej organizuje się 
takie imprezy, gdy są chętni 
ludzie do tego. Kupę lat by-
łem sportowcem – ze swo-
jej kariery, doświadczeń 
czerpałem garściami, dla-
tego teraz chcę coś zrobić 
dla sportu. Dzisiaj chciał-
bym przełożyć to na orga-
nizację takich imprez jak 
te mistrzostwa. Jeśli cho-
dzi o Wałbrzych, to będą 
to pierwsze, a więc histo-
ryczne, a zarazem tak duże 
mistrzostwa, bo z udziałem 
kobiet i mężczyzn. Jestem 
z tego dumny, a zarazem 
napędza mnie to do dal-
szej pracy, tak że bardzo się 
cieszę, że mogę to zrobić w 
moim rodzinnym mieście, 
z którego się wywodzę - 
przyznał nie kryjąc ekscy-
tacji Krzysztof Sadłoń.
 

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Marek
Nazwisko: Stepnowski
Data urodzenia: 2 października 1990 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Olimpia Grudziądz
(poprzednio Miedź Legnica,
Foto-Higiena Gać, Górnik Wałbrzych)

Największy dotychczasowy sukces: Było kilka pozytywnych momen-
tów w mojej trenerskiej karierze. Bardzo miło wspominam pobyt 
w Wałbrzychu i pracę w Górniku (żałuję, że decyzjami politycznymi nie 
było nam dane walczyć do końca o awans do 3ligi), z juniorami Miedzi 
Legnica wygrałem wszystkie spotkania w Lidze Dolnośląskiej Juniorów 
Starszych i mogłem rywalizować w lidze Makroregionalnej, w Foto-Hi-
gienie świetnie rozpoczęliśmy 3 ligowy sezon - wygrane w Chorzowie 
z Ruchem czy w Bytomiu z Polonią były czymś wyjątkowym. Satysfak-
cjonującym jest również oglądanie zawodników, z którymi się praco-
wało na boiskach m.in. 1 ligi. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Nie mam jednej osoby, na której 
bym się wzorował. Przyjemnością było oglądać wielu zawodników, 
którzy niestety skończyli już swoje kariery. Podobnie jest z trenerami, 
od każdego można się czegoś nauczyć.
Dlaczego piłka nożna: Piłka nożna towarzyszyła mi od dziecka i cieszę 
się, że akurat w ten sport się zaangażowałem.
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Celem krótkoterminowym jest awans do 
2 ligi z Olimpią Grudziądz, ale dążę głównie do tego żeby pracować 
w Ekstraklasie. 



 11
www.30minut.pl

Piątek, 5 listopada 2021 SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Ale dzisiaj dzień
parszywy trafił się…
Cytat z filmu, który słyszałem 
już wiele razy i za każdym ra-
zem przynosi na myśl zupeł-
nie inne skojarzenia. Może to 
zabrzmi niewiarygodnie, ale 
zawsze też jest zwiastunem 
innego nieszczęścia. Czasami 
już nawet nie zwiastunem, ale 
zawsze do zdarzenia przypi-
sywane jest tłumaczenie zna-
czenia tych słów.

Cieszę się tylko, że nie do-
tyczy to zdrowia. Jak będzie 
jutro? Mam nadzieję, że nie 
będzie gorzej i że mimo 
wszystko wiatr rozwieje 
chmury. Lewandowski strzela 
bramki. Siatkarki szykują się 
do walki z Energą. Czeka nas 
kolejna runda spotkań w Wał-
brzyskiej Serie A.

Szukam sensu. Szukam ra-
dości. Kolejnych wyzwań. 
Wszystko wróci za rok. Po-
nownie 1 listopada zapalimy 
znicze na grobach i ponownie 
wróci melancholia. W tym 
roku z różnych względów 
trwało to nieco dłużej niż 
zwykle i sam się zastanawiam 
dlaczego.

Kończąc ten mój mało skład-
ny wywód, wrócę jeszcze do 
Lampionów Pamięci i filmu na 
YT. W Lampionach wspomi-
naliśmy wałbrzyszan, którzy 
odeszli w tym roku. Kiedy tak 
nagle wszystkich przedsta-
wiono, zrobiło się smutno. Pu-
sto. Później jeszcze wróciłem 
do filmu, w którym piłkarze 
umierali na boisku, na oczach 
wielu milionów widzów. Przy-
pomniał mi się obrazek Erik-
sena z ostatnich Mistrzostw 
Europy. Został z nami, ale to 
było o włos.

Patrząc na to wszystko z góry, 
zastanawiam się po co się 
kłócimy. Idziemy na noże. W 
Internecie toczy się regular-
na wojna fanów RL9 z tymi, 
którzy wspierają Messiego. 
Trofeum Złota Piłka chyba 
nie jest tego warta. Nic to 
przecież w naszym życiu nie 
zmieni. Na Lampionach ktoś 
wykrzykiwał do prezydenta 
pretensje o stadion. Chyba to 
nie był czas i miejsce na to… 
Może szanujmy się, kochajmy 
bardziej… ?

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Zaczęło się od wysokiej 
wygranej w pierwszym se-

cie. Doskonała gra i dobry 
wynik pozwalały sądzić, że 

w kolejnych partiach będzie 
równie łatwo. Gospodarze 

jednak podnieśli poprzecz-
kę wysoko. Czarnym dobrze 
działało przyjęcie i zagryw-
ka. Wszystko razem przynio-
sło wygraną w dwóch kolej-
nych partiach.

Chełmiec na szczęście nie 
złożył broni. Nastąpiło prze-
budzenie mocy i wygrana do 
20. Oznaczało to, że o zwy-
cięstwie w meczu decydo-
wać będzie tie-break. W nim 
zespół Fabiana Kurzawiń-
skiego stanął na wysokości 
zadania.

- Kochamy tie-breaki vol. 
3 - zwłaszcza zwycięskie. 
Pierwsza wyjazdowa wygra-
na stała się faktem, z trudne-
go terenu wywozimy 2 punk-
ty. Wygrywamy z LKS Czarni 
Rząśnia 3:2 (25:15, 17:25, 
21:25, 25:20, 18:16), a pysz-
ną statuetkę dla najlepszego 
zawodnika meczu zgarnął 
Jarosław „Weteran” Pizuń-
ski - pisali na swoim koncie 
przedstawiciele klubu z Wał-
brzycha.

Czarni Rząśnia - KPS Cheł-
miec Wałbrzych 2:3 (15:25 
| 25:17 | 25:21 | 20:25 | 
10:15)

JZ 

Panowie też wygrali
Wałbrzyscy siatkarze przyzwyczaili nas i do wygranych, i do pięciosetowych pojedynków. Nie inaczej było i tym razem. Czarni 

Rząśnia okazali się wyjątkowo trudnym do pokonania rywalem.

Zadecydowała jedna bramka
Kibice, którzy zdecydowali się przyjść na żywo obejrzeć mecz pomiędzy Czarnymi Wałbrzych a KS Walim mogli być za-

dowoleni. Wielokrotnie zaangażowanie zawodników nagradzane było brawami.

- Mierzyliśmy się dziś z ze-
społem KS Walim, który 
stawił się w Wałbrzychu w 
bardzo mocnym składzie i 
od początku narzucił swo-
je warunki gry. Przez cały 
mecz goście mieli przewa-
gę i stwarzali sobie kolejne 
sytuacje do zdobycia gola, 
a nam niestety w grze do 

przodu nic nie wychodziło 
i praktycznie nie zagrozi-
liśmy bramce strzeżonej 
przez Kacpra Dobkiewicza 
- mówił po meczu Tomasz 
Stasiński.
Dobra gra gości nie przekła-
dała się jednak na zdobycze 
bramkowe. Kiedy wydawa-
ło się, że ambitna postawa 

Czarnych w defensywie 
przyniesie spodziewany 
punkt, bramkę dla Walimia 
zdobył Kamil Śmiałkowski.
- Dość długo zespół z Wali-
mia był nieskuteczny, ale w 
ostatnim kwadransie miał 
ułatwione zadanie po czer-
wonej kartce dla Tadeusza 
Chodackiego i wykorzystał 
to w ostatnich minutach, 
gdy zwycięską bramkę zdo-
był Kamil Śmiałowski. Szko-
da porażki w samej koń-
cówce, ale trzeba przyznać, 
że rywal był dziś lepszy i 
pozostaje nam tylko pogra-
tulować drużynie KS Walim 
i wyciągnąć wnioski z tego 
meczu, aby za tydzień za-
prezentować się lepiej w 
meczu z Herbapolem Stano-
wice - dodał prezes klubu.

Czarni Wałbrzych - KS Wa-
lim 0:1 (0:0)
0:1 - Kamil Śmiałkowski 
(89’)

W pozostałych meczach 
Wałbrzyskiej Serie A:
Górnik Boguszów-Gorce - 
Zieloni Mrowiny 0:0
MKS II Szczawno Zdrój - Gór-
nik Nowe Miasto Wałbrzych 
2:9
Unia Bogaczowice - Zieloni 
Mokrzeszów   0:7
AKS II Strzegom - Sudety 
Dziećmorowice 4:1
Iskra Witków Śląski   - Zdrój 
Jedlina Zdrój 0:3
Błękitni Owiesno - Zagłębie 
Wałbrzych 5:1
Włókniarz Głuszyca   - Her-
bapol Stanowice 6:2

JZ 



12 
www.30minut.pl

Piątek, 5 listopada 2021SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Zaczęło się od dwóch po-
rażek, gdzie szczególnie ta w 
drugim secie była bardzo bo-
lesna. Okazała się jednak też 
motywująca. W kolejnej od-
słonie wałbrzyszanki zagrały 
o niebo lepiej i stosunkowo 
łatwo zgarnęły seta. Trudniej 
było w partii numer 4, ale i tu 

podopiecznym trenera Mar-
ka Olczyka, udało się prze-
chylić szalę zwycięstwa na 
swoją korzyść. Genialna koń-
cówka natchnęła wałbrzyską 
drużynę do walki o wygraną 
w całym meczu. Warto było 
czekać. Ostatnia odsłona ry-
walizacji, to już dojrzałość 

siatkarska i wysokie umiejęt-
ności, których efektem była 
radość z wygranej.

- Spodziewaliśmy się, że 
wyjazdowy mecz z Sokołem 
Katowice nie będzie należał 
do łatwych. Katowiczanki nie 
grały jednak nic nadzwyczaj-
nego, z czym nie moglibyśmy 
sobie poradzić. Prawda jest 
jednak taka, że kompletnie 
nie było nas podczas dwóch 
pierwszych partii spotka-
nia, nie funkcjonowaliśmy 
poprawnie w żadnym z ele-
mentów. Na szczęście obu-
dziliśmy się w trzeciej partii 
i obróciliśmy wynik na naszą 
korzyść. Szkoda straconego 
punktu, ale w tym momen-
cie trzeba o tym zapomnieć. 
Przed nami kolejne spot-
kania. Już za tydzień, czeka 

nas mecz na szczycie. Do 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
przyjdą niepokonane do tej 
pory rezerwy Energa MKS 
Kalisz - mówił Kacper Jesio-
łowski

Niestety, w trakcie spotka-
nia, groźnego urazu nabawiła 
się Karolina Olczyk. Zawod-

niczkę czekają teraz badania, 
które ocenią ciężar gatunko-
wy kontuzji.

- Karolina ma się dobrze. 
Czekamy na wizytę u specja-
listy. Pierwsza diagnoza to 
skręcenie stawu kolanowe-
go. Jesteśmy pełni nadziei, 
że uda jej się szybko do nas 
wrócić - dodaje trener.

AZS Sokół’49 Katowice 
- Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych 2:3 (25:19 | 25:12 | 
17:25 | 24:26 | 8:15)

JZ 

Katowice zdobyte
Porażka z IgnerHome Volley Świdnica pozostała w pamięci kibiców, którzy z niepokojem oczekiwali starcia z Sokołem. 

Mecz w Katowicach okazał się pojedynkiem pełnym zwrotów akcji i walki o każdą piłkę. Kontuzję Karoliny Olczyk osłodziła 
wygrana w tie-breaku.

Biegniemy dla Hospicjum
Ruszyły zapisy na II Bieg 

Mikołajkowy dla Hospicjum 
w Wałbrzychu, który od-
będzie się 5 grudnia 2021 
roku. Biuro zawodów czyn-
ne będzie w godzinach od 
9:00 do 11:00 przy ulicy Kra-
sińskiego 8. Tam również 
znajdować się będzie start 
i meta biegu, który rozpo-
cznie się o godzinie 12:00.

Biegacze pokonają dystans 
5 kilometrów, a wszystko po 
to, aby najmłodsi podopieczni 
hospicjum otrzymali prezenty 
mikołajkowe. Aby Mikołaj dotarł 
do wszystkich dzieci, każdy bie-
gacz musi dokonać darowizny w 
kwocie 50 złotych. Przelew moż-
na wykonać na dane: Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej 
PL 42 1090 2271 0000 0001 4245 
4304 z tytułem: „Imię, nazwisko, 
rocznik, Bieg Mikołajkowy, da-
rowizna”. W ramach darowizny 
każdy zawodnik otrzyma: pakiet 

startowy, mikołajkową niespo-
dziankę, ciepły posiłek po zawo-
dach, zabezpieczenie medyczne 
i obsługę sędziowską. Zapisy 
i regulamin dostępne pod lin-
kiem: http://bityl.pl/DyLzh

Organizatorzy apelują, aby 
nie zwlekać z zapisami. Liczba 
miejsc jest ograniczona! Bieg 
organizuje Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej wraz z LKS 
Unia Bogaczowice.

Red.

Kod QR
Zeskanuj kod QR

i zapisz się na bieg.
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Co ćwierka w sieci...

Papież Franciszek

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

WałbrzychMojeMiasto @Pontifex_pl

@MuzeumWalbrzych

@WalbrzychMM

1:00 PM · 3 lis 2021

12:24 PM · 3 lis 2021

7:23 PM · 2 lis 2021

Kiedy jesteśmy kuszeni do złego osądzania innych, powinniśmy przede wszystkim 
zastanowić się nad naszą własną kruchością. Dobrze jest zapytać siebie, co nami 
kieruje w upominaniu brata lub siostry i czy nie popełniamy w jakiś sposób tych 
samych błędów. #AudiencjaOgólna

O naszej najnowszej wystawie pisze Kompas Kulturalny @Tygodnik30Minut
. Przyjemnej lektury! „Sny w ogrodzie” Anny Malickiej-Zamorskiej czekają na Pań-
stwa do 15 lutego 2022 r. Do spotkania! @WalbrzychMM @Dolny_Slask 
@fan_dolny_slask

Dziś jak co roku wspominaliśmy wspólnie na Placu Magistrackim wszystkich tych, 
którzy odeszli w mijającym roku - zarówno Wałbrzyszan, jak i znane osoby z całe-
go kraju i świata. #LampionyPamięci #Wałbrzych

Łączy nas piłka
@LaczyNasPilka

7:47 PM · 2 lis 2021

„Adam Buksa z powodu złamania III kości śródstopia nie weźmie udziału w li-
stopadowym zgrupowaniu reprezentacji. Zawodnika czeka kilkutygodniowa 
przerwa w treningach”. BUKSIK ZDROWIEJ SZYBKO! Czekamy na kolejnym zgru-
powaniu!

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

9:34 PM · 31 paź 2021

Nie był to nasz dzień...Po słabym meczu przegraliśmy z KS Walim 0:1 po bramce 
w 89’ Kamila Śmiałowskiego...Niewiele zabrakło, aby zdobyć w tym meczu punkt, 
ale rywal zwyciężył zasłużenie i mamy o czym myśleć przed ostatnim miesiącem 
zmagań w tym roku... Brawa za walkę!

Arek Grudzień
@ArekGrudzien

11:58 AM · 2 lis 2021

Kręci się! Nowy inwestor, nowe możliwości. Boom mieszkaniowy w 
@WalbrzychMM  trwa! @RomanSzelemej
 @Krzysztof_U @ArekGrudzien

Ministerstwo Zdrowia
@MZ_GOV_PL

2:09 PM · 25 paź 2021

Tu nie ma co słodzić.. Nadmiar cukru prowadzi do otyłości, co zwiększa ryzyko 
nowotworów. Nadmierna masa ciała to w Polsce stale rosnący problem, dotyczy 
zarówno kobiet jak i mężczyzn w każdym wieku. Dowiedz się więcej i zaplanuj 
długie życie!

dolnośląska Policja
@DPolicja

12:29 PM · 2 lis 2021

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który podejrzany jest o uprawę 
konopi indyjskich oraz posiadanie dużych ilości narkotyków. Mundurowi znaleźli 
w jego miejscu zamieszkania kilkanaście krzewów konopi oraz marihuanę. Łącz-
nie 4,5 tys. porcji.

REKLAMA R0539/21

www.jmmazur.comNISSAN J.M. MAZUR
Wałbrzych ul.Noworudzka 4a - Tel.: 74 887 81 03, 74 887 81 04
Godziny otwarcia:  Pon.-Piątek 8.00-17.00,  Sobota 10.00-14.00
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Od 20 lat razem z Wami...

sekund sekund

REKLAMA R0541/21

Witoszów Dolny
Nowy chodnik
Na początku października odda-
no do użytku kolejny wyremon-
towany odcinek chodnika przy 
drodze powiatowej w miejsco-
wości Witoszów Dolny nieopo-
dal Muzeum Broni i Militariów. 
Długość wyremontowanego 
odcinka chodnika to około 200 
metrów. Warto wspomnieć, że 
wartość prac wyniosła około 220 
tysięcy złotych, z czego około 170 
tysięcy złotych to dofinansowa-
nie Gminy Świdnica. Również w 
Witoszowie Dolnym wyremonto-
wano kolejne 36 metrów chod-
nika, które kosztowało blisko 40 
tysięcy złotych.

Gmina Świdnica 
Mobilne planetarium
Zajęcia w mobilnym planetarium 
odbywały się w ramach projektu 
„Rozwój kompetencji kluczo-
wych drogą do sukcesu w Gminie 
Świdnica”. Wewnątrz dmuchanej 
kopuły wyświetlane były pokazy 
astronomiczne. W czasie spotka-
nia uczniowie obserwowali dro-
gę planet Układu Słonecznego, 
układ gwiazd widoczny w róż-
nych porach roku. Łącznie w 21 
seansach uczestniczyło ponad 
400 uczniów. Była to znakomita 
zachęta do zainteresowania dzie-
ci i młodzieży astronomią, a wraz 
z nią innymi naukami przyrodni-
czymi.

Wałbrzych
Wyremontują potok
Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta podjęto uchwałę dotyczącą 
wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie na współrealizację zada-
nia pn.: „Remont zabudowy re-
gulacyjnej koryta Potoku Ponia-
tówka w m. Wałbrzych”. Obecny 
stan techniczny zniszczonej za-
budowy regulacyjnej koryta po-
toku Poniatówka, wymaga prze-
prowadzenia na tym odcinku 
pilnego remontu, niezbędnego 
dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom tego odcinka dro-
gi.

Szczawno-Zdrój
Stawia na park
Uzdrowiskowa Gmina Szczawno–
Zdrój stawia za cel odbudowę 
w jak najszybszym czasie Parku 
Zdrojowego. Według doniesień 
z urzędu zostaną m.in. zbudo-
wane lub wyremontowane tylko 
w okolicach Parku Zdrojowego 
następujące elementy infrastruk-
tury: budowa blisko 30-metrowej 
wieży widokowej, rewitalizowa-
ne są stawy na Wzgórzu Gedymi-
na, odbudowa amfiteatru leśne-
go, zrewitalizowana będzie aleja 
rododendronów wraz z rewalory-
zacją zakątka z fontanną, napra-
wione będą zabytkowe schody 
na Wieżę Anny.

Wałbrzych 
Nowa ulica
Radosna, tak będzie nazy-
wać się ulica w Wałbrzychu. 
Z wnioskiem do Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha w sprawie 
nadania nazwy ul. Radosna 
drodze położonej w Wałbrzy-
chu, w obrębie Rusinowa Nr 
37, zlokalizowanej na działce nr 
83/4, stanowiącej drogę gmin-
ną oraz na działkach nr 82/5 
i 86/11, stanowiących drogę 
wewnętrzną, wystąpili właś-
ciciele nieruchomości, na któ-
rych powstanie nowe osiedle 
mieszkaniowe o niskiej inten-
sywności zabudowy. To droga 
wewnętrzna, której właściciela-
mi są wnioskodawcy.

Szczawno-Zdrój
Obsłużą turystów
W dniu 3.11.2021 zawarta zo-
stała umowa na realizację ro-
bót budowlanych w zakresie 
Miejsca Obsługi Turysty przy 
ul. Mickiewicza. Wartość umo-
wy to 1.384.795,48 złotych. W 
ramach zadania planowana 
jest budowa Miejsca Obsługi 
Turysty przy ulicy Mickiewicza 
w Szczawnie-Zdroju wraz z nie-
zbędną infrastrukturą towarzy-
szącą. Przedsięwzięcie obejmie 
między innymi budowę miejsc 
parkingowych z wyznaczony-
mi miejscami dla kamperów. 
Zadanie współfinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Mieroszów
Będą mieszkania
Przebudowa obiektu na cele 
mieszkalne przy ulicy Nad 
Potokiem 6a jest już w fazie 
opracowanie dokumentacji 
projektowej dla 20 lokali miesz-
kalnych. Właśnie taką informa-
cją na swoich mediach społecz-
nościowych dzieli się burmistrz 
Mieroszowa Andrzej Lipiński. 
Na Sesji Rady Miejskiej Miero-
szowa podjęto jednogłośnie 
uchwałę w sprawie realizacji 
zadania. Przewidywany termin 
rozpoczęcia prac - II kwartał 
2023 roku. To jedna z wielu pa-
lących potrzeb w gminie. 

Wałbrzych
Festiwal Nauki
Uczniowie klas: 6b, 7a,7b, 8b 
PSP nr 5 w Wałbrzychu wzięli 
udział w pokazach doświad-
czeń, które odbyły się w ra-
mach Dolnośląskiego Festiwa-
lu Nauki. Prezentację online 
obejrzeli uczniowie z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jelczu – Laskowicach. Pod 
kierunkiem p. Małgorzaty We-
sołowskiej dzieci wykonały 
następujące doświadczenia: 
spalanie wstążki magnezowej, 
reakcję ksantoproteinową, che-
miczną lokomotywę, reakcję 
otrzymywania kwasu siarkowe-
go (IV), chromatografię bibuło-
wą i zjawisko kontrakcji, reakcję 
otrzymywania wodoru. Jeden 
z uczniów przedstawił także 
model pręcikowo – kulkowy 
kwasu siarkowego (IV), była też 
próba Tollensa.

REKLAMA R0540/21

 Prezydent  Miasta  Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 6,7481 ha położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 80 w obrębie nr 47 Podzamcze z przeznaczeniem na cele rolne. 

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej  została ustalona 
na kwotę 1626,82 zł.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Czas trwania umowy –  3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2021r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2  sala nr 
107 ( sala ślubów ) o godz. 10:00. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych 
niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego 
w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty 
potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie 
dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 08.12.2021r. wadium w wysokości 1626,82 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg – część działki nr 80 obręb nr 47 
Podzamcze”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy  ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu.
Data wywieszenia : 04.11.2021 r. 07.12.2021 r.
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Zapowiedź miesiąca w Szaniawskim

SZEWCZYK DRATEWKA W TEATRZE

Od czwartku 4 listopada 
ruszyła comiesięczna akcja w 
Teatrze Dramatycznym im. J. 
Szaniawskiego w Wałbrzychu - 
OBKUP SIĘ W BILETY – wszystkie 
listopadowe spektakle* w cenie 
20 zł! A co nas czeka w tym mie-
siącu?

Teatr Dramatyczny rozpoczy-
na od sentymentalnych podró-
ży: na Księżyc wraz z CYRANO i 
do Szuflandii z trójką przyjaciół 
z KING’S SIZE. W okolicy Narodo-
wego Święta Niepodległości po-
ruszony zostanie temat politycz-
no-narodowy w NIECH PRAWO 
BĘDZIE Z WAMI…, TERAZ KAŻDY 
Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ / 
z trzema wykrzyknikami, ale też 
opowie się historię RITY – nie-
zależnej kobiety, która związała 
się z jednym z największych pol-
skich pisarzy, Witoldem Gombro-
wiczem. W drugiej połowie mie-
siąca teatr zada pytanie o powrót 
do normalności w dokumental-

nej baśni PANI MORU oraz o losy 
pracownic fabryk porcelany w 
mockumencie w PILNIE KUPIĘ 
BIOGRAFIĘ. Listopad zwieńczy 
się premierą spektaklu, którego 
krótkie życie nagle ukróciła pan-
demia: teatr powróci z WESELEM 
Wyspiańskiego w zmienionej 
obsadzie, ale z niezmienioną, 
hipnotyzującą energią. Pozosta-
jąc w kontekście polskości, na-
rodowego mitu i historycznych 
odczytań dramatu, twórcy sta-
wiają znak równości pomiędzy 
weselem a stypą. Wesele jest dla 
nich przede wszystkim opowieś-
cią o plemieniu, które poświęca 
miłość, by nakarmić wygłodniałe 
bóstwa.

Red./TD
Fot. Tobiasz Papuczys

----------
Bilety na wszystkie spektakle 

kupisz tutaj: www.bilety.teatr.
walbrzych.pl

Do zobaczenia w listopadzie!
*nie dotyczy premiery

W niedzielę, 7 listopada o 
12:30, na deskach wałbrzyskiego 
Teatru Lalki i Aktora zobaczymy 
spektakl opowiadający przy-
gody Szewczyka Dratewki. Na 
spektakl zapraszamy dzieci w 
wieku 3+.

Beztroski i dobroduszny 
Szewczyk Dratewka wędruje 
przez świat w poszukiwaniu 
„swojego” miejsca. Podczas dłu-
giej, często niebezpiecznej, ale 
i fascynującej drogi spotyka 

mrówki, pszczoły oraz kaczki, 
którym bezinteresownie poma-
ga za co zwierzęta są mu bar-
dzo wdzięczne. Okazuje się, że 
wkrótce będą mogły odwdzię-
czyć się Szewczykowi.  

Szewczyk Dratewka w reżyse-
rii Katarzyny Hory, to ciepła opo-
wieść dla najmłodszych o sile 
pomocy i serdeczności, o tym że 
często nie trzeba nic posiadać, 
aby komuś pomóc i o tym, że 
pomaganie nie zawsze jest łatwe 
– ale zawsze jest warte wysiłku.

Na scenie zobaczymy: Pawła 
Pawlika, Pawła Kuźmę, Martę 
Kaczmarczyk oraz Rafała Gorczy-
cę w roli tytułowego Szewczyka. 

Red.
Fot. TLiA

-------------------------------
BILETY 20 zł (normalny)/ 18 

zł (ulgowy dla dzieci do 12. roku 
życia)

KASA BILETOWA czynna jest 
godzinę przed rozpoczęciem 
spektaklu/ tel: 74 666 73 41

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

---------------------------------------
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Uroda - czym jest i jak ją rozumiemy

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 

ich opiekunów w pary. Nie gwaran-
tujemy pełnego sukcesu, wszak mi-
łość jest ślepa, ale zawsze to dobry 
początek. 

Kim jest chudzina Joko? Kogo szu-
ka? Dlaczego jej nikt nie szukał? Nie 
wiemy. Nigdy nie wiadomo co działo 
się wcześniej. Jak boi się ręki, tylko do-
myślamy się, że dyscyplina sportu się 
komuś pomyliła. Jeśli kogoś pogryzł 
mogło być tak samo, a to tylko ten z 
tych, co nie dają sobie w kaszę dmu-
chać. Przecież nie ma złych psów, są 
tylko źli właściciele.

Tak samo nie jesteśmy pewni istnie-
nia psich dusz. Domyślamy się, błądzi-
my, uczłowieczamy za bardzo zwierzę-
ce postacie, do granicy komizmu, ale 
jak inaczej. 

Tylko kiedy patrzy się w te rozumie-
jące oczy. Kiedy patrzy się w te oczy...  

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

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

PL
Fot z materiałów schroniska 

Temat urody zajmował już 
starożytnych. Na przykład Owi-
diusz w swoim dziele „Sztuka 
kochania” konstatował: „Piękność 
nie wszystkim jest dana/ z łaski 
Niebios, z bogów ręki./ Wiele ko-
biet musi sztucznie/ potęgować 
swoje wdzięki./ Najpiękniejsza z 
kobiet gaśnie/ jeśli zabiegów nie 
czyni/ dookoła swojej toalety/ 
choćby miała czar bogini.”

„Słownik współczesnego języ-
ka polskiego” z roku 2001 podaje, 
iż uroda to: „całokształt zewnętrz-
nych fizycznych cech człowieka 
uznawanych za piękne”. Z kolei 
w publikacji pod tytułem „Prze-
trwają Najpiękniejsi. Wszystko, co 
nauka mówi o ludzkim pięknie” 
autorka, amerykańska psycholog 
- Nancy Etcoff - stwierdza, że ła-
twiej przedstawić jest „doświad-
czenie oglądania urody, a nie to, 
jak uroda wygląda”. Etcoff dodaje 
także, że urodę łatwiej jest po-
czuć, niż zobaczyć. Osoba urodzi-
wa - jej zdaniem - to taka, której 
„dosłownie nie można ominąć 
obojętnie na ulicy”. Co więcej, we 
wspomnianej książce znajdziemy 
również odpowiedź na pytania: 
dlaczego mężczyźni wolą blon-
dynki i jak ewolucja nagradza 
urodę.

Można śmiało rzec więc, że z 
pozoru błaha kwestia, okazuje się 
problematyczna, warta uwagi i 
zajmująca. Któż bowiem z nas nie 
chciałby być piękny? I choć w róż-
nych czasach, i różnych epokach 
pojęcie urody, zmieniało się, nie 
było stałe, to zawsze chodziło w 
nim o to samo: o docenienie, po-
dobanie się sobie i innym.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.co

Źródło informacji:
www.scbeautyclinic.pl

B. Dunaj, red. naukowa, Słownik 
współczesnego języka polskiego, Wydaw-

nictwo SMS, Kraków 2001, tom V, s.134.
N. Etcoff, Przetrwają najpiękniejsi. 

Wszystko co nauka mówi o ludzkim 
pięknie, Wydawnictwo Cis, Wydawnictwo 

WAB, Warszawa 2002, s.15.
Owidiusz, przekład J. Ejsmond, Sztuka 

kochania, Instytut Wydawniczy Daimo-
nion, Lublin 2004, s.65. m

sekundZielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Gdzie jest złoty środek? 
Kiedy zasada „bo tak było za-
wsze” będzie zweryfikowana 
faktycznie tym, co rozsądne? 
Pomijając już kwestie ekolo-
gii, bo ignorancji w tej spra-
wie w naszym narodzie nie 
brakuje, ale mając na uwadze 
logikę, ekonomię i tak zwany 
zdrowy rozsądek (czasami 
nazywany chłopskim rozu-
mem) wiele naszych zwycza-
jów powinno odejść w zapo-
mnienie.

Takie pytania pojawiają 
się mechanicznie najczęściej 
przy okazji świąt różnego 
typu. Czas masowego odwie-
dzania grobów też do nich 
należy. Nagrobki, bez skraw-
ka wolnego miejsca, zasta-
wione plastikiem, kwiatami, 
zniczami a wszystko to za kil-
ka dni, góra tygodni znajdzie 
się w najlepszym wypadku 
na składowisku odpadów. 
W najgorszym – za płotem 
cmentarza.

Na szczawieńskim cmen-
tarzu 1 listopada późnym 
popołudniem od zniczy pod-
paliło się drzewo (tak poin-
formowano w pierwszych ko-
munikatach, moim zdaniem 
była to tuja). Dobrze, że nie 
było takiego wiatru jak dzień 
wcześniej, gaszenie mogłoby 
trwać znacznie dłużej. Moż-
na powiedzieć „zdarza się”, 
ale może warto zapytać: po 
co? Czemu mają służyć: prze-
pych, nadmiar, powiedzenia 
„zastaw się a postaw się”? Je-
śli nasze narodowe Ego czuje 
się lepiej, bo uczyniliśmy za-
dość tradycji, to jak się ma na-
sze sumienie, że odbieramy 
tym najmłodszym normalny 
świat z warunkami możliwy-
mi do życia.

Czasami myślę, że jest to jak 
dyskusja z osobą chorą, która 
słyszy tragiczną diagnozę, 
ale nie zamierza nic zmieniać 
w swoim życiu, nawet tych 
nawyków, które do choro-
by się przyczyniły, ponieważ 
jej głównym mottem życio-
wym jest: jakoś to będzie. Na 
cmentarzach mamy dowody, 
że ta zasada bardzo rzadko 
się sprawdza. 

Top Hot na chłodne dni
Tegorocznym must have 
jesieni są łańcuchy, które 
zdobią nie tylko szyję, ale 
i buty oraz torebki. War-
to również zaopatrzyć się 
w grube swetry, ale nie 
takie "gryzące" a delikat-
ne, przyjemne w dotyku. 
Nie zapomnijmy o cie-
płych rajstopach i o odzie-
ży stworzonej z tkanin, 
które są alternatywą dla 
materiałów pochodzenia 
zwierzęcego. Dobrym wy-
borem na chłodniejsze dni 
będą także: trencz, kożuch 
i cardigan typu oversize. 
A wszystko w barwach 
matki natury: błękitu, pia-
sku, zieleni. Modowych 
"perełek" możemy szukać 
nie tylko w sieciówkach, 
ale i w second-handach.
Zebrała: osa

Modowy misz-masz
Czasy, kiedy wszystko mu-
siało do siebie w modzie 
idealnie pasować minęły 
chyba bezpowrotnie. Dziś 
misz-masz oznacza styl 
i nowoczesność. Wzorzy-
sta góra i gładki dół? Nic 
bardziej mylnego! Topowe 
zestawienie powinno być 
zupełnie inne: bluzka "pan-
terka" plus spodnie typu 
"tie dye" w jaskrawym kolo-
rze! Kolejny duet to futerko 
(najlepiej fioletowe) i białe, 
wysokie buty na mocnej 
podeszwie. Dla "luzaków" 
sprawdzi się look z lat 90-
tych. Uwielbiali go raperzy: 
kolorowe okulary i równie 
pstrokate marynarki bądź 
sneakersy. Miłośnikom kla-
syki spodobają się za to 
czarno-białe kropki, kreski 
i fale zdobiące koszulowe 
bluzki, torby, spodnie.

Dama Pik
Czy wiesz, że modę na pi-
kowane kurtki zawdzię-
czamy królowej Elżbiecie 
II? Tak - to właśnie w Anglii 
wspomniane okrycie zrobi-
ło największą furorę. I choć 
monarchini nosi jego sto-
nowaną, bo granatową 
wersję, ty możesz sobie 
pozwolić na różne kolory-
styczne wariacje: od ele-
ganckiej czerni po energe-
tyczny pomarańcz. Baw się 
modą!
Zebrała: osa



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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NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam ładne, słoneczne miesz-
kanie 57 m2 w Świebodzicach, po 
remoncie. Bez pośredników. Tel. 721 
397 188

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SOLID-
NY,  TEL. 577 670 837

Remonty mieszkań pod klucz, cen-
tralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, 
gładzie na mokro, remonty łazienek, 
kładzenie papy na dachy. Tel. 513 022 
801

PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696
Naprawa maszyn do szycia wszelkich 
typów, domowe i przemysłowe. Wał-
brzych ul. Armii Krajowej 47, czynne 
w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

PRACA

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony 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

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

ANGIELSKI
PROFESJONALNIE
DOŚWIADCZONY

LEKTOR

TELEFON
607 583 907
601 473 993

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 5.11.2021 punktualnie o godz.14:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.C. OBRĘB PRACY 
DOLNY ŚLĄSK CAŁY ETAT, PRACA OD PN-PT.

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

Ogłoszenia 19
www.30minut.pl

Piątek, 5 listopada 2021
Od 20 lat razem z Wami...

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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