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Z INVEST – PARKIEM w drodze
na igrzyska olimpijskie

Kamila Żuk, jedna z najlep-
szych polskich biathlonistek, 
dołączyła do drużyny spor-
towców wspieranych przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

- Z dumą oraz wielkim szacun-
kiem do osiągniętych wyników 
nawiązujemy współpracę  z Panią 
Kamilą Żuk, stając się tym samym 
częścią projektu zakładającego 
start zawodniczki w XXIV Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich, które od-
będą się w Pekinie w dniach 4 – 20 
lutego 2022 roku. Wierzymy, że Ka-
mila uzyska niezbędne minimum 
kwalifikacyjne i powalczy o jak 
najlepszy wynik dla naszego kraju  
- powiedział Mariusz Piejko, Dy-
rektor Departamentu Komuni-
kacji i Marketingu w WSSE.

Zawodniczka, która pochodzi 
z Sokołowska w Gminie Miero-
szów, w swojej dotychczasowej 
karierze zdobyła cztery medale 
mistrzostw świata juniorek, w tym 
dwa złote. Za największy jej sukces 
w dotychczasowych zmaganiach 
sportowych należy jednak uznać 
mistrzostwo Europy seniorek 
w biegu pościgowym, wywalczo-
ne w 2021 r. w Dusznikach Zdroju.

- Bardzo serdecznie dziękuję za to, 
że zostałam zauważona i za to, że 
otrzymuję wsparcie od Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „IN-
VEST-PARK”. Cieszę się, że będę mo-
gła być częścią projektu Invest Park 
Team – powiedziała Kamila Żuk.

To nie jedyne wsparcie polskie-
go biathlonu przez WSSE „INVEST 

– PARK”. Przypomnijmy, że w lipcu 
tego roku Spółka udzieliła pomo-
cy finansowej w wysokości 20 tys. 
zł Uczniowskiemu Klubowi Melafir 
Czarny Bór.

- Od dłuższego czasu obserwuję 
działania WSSE, które bardzo moc-
no wspierają sport oraz inwestycje 

w sportowców. Bardzo doceniam 
to zaangażowanie i serdecznie 
dziękuję za to nieocenione wspar-
cie – powiedziała Pani Urszula 
Filip, Członek Zarządu Polskiego 
Związku Biathlonowego.
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z Renatą Nowicką
dyrektorem Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu 
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Imieniny:
Klemensa, Amelii

Święto Wojskowej
Służby Prawnej
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WTOREK

Imieniny:
Elżbiety, Seweryna

Dzień Toalet

 Imieniny:
Feliksa, Anatola

Dzień Absurdu
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24
ŚRODA

LISTOPAD

25
CZWARTEK

,,Kłamstwo jest najprostszą formą samoobrony”.
Susan Sontag

LISTOPAD

20
SOBOTA

Imieniny:
Jana, Flory 

Katarzynki

Imieniny:
Erazma, Katarzyny

Dzień Pluszowego Misia

Imieniny:
Janusza, Konrada

Światowy Dzień
Telewizji

LISTOPAD

21
NIEDZIELA

10:00 Weekend podróżników (Schronisko PTTK 
„Andrzejówka”).
18:00 Spektakl ,,PANI MORU” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
18:00 Wernisaż wystawy Grupa „Mal- Amat” (WOK).
19:00-22:00 Spektakl Pomoc domowa - Wałbrzych 
Filharmonia Sudecka.
19:00-20:30 Nocne zwiedzanie-Pełnia księżyca w 
Zamku Książ w Wałbrzychu.
20:00 Spektakl ,,PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ” (Teatr 
Dramatyczny Wałbrzych).

18:30 Weekend podróżników (Schronisko PTTK 
„Andrzejówka”).
18:30 Kopalnia Tańca w Wałbrzychu (Stara Kopal-
nia).
19:00-20:30 Nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wał-
brzychu.
20:00-03:00 Otrzęsiny PUAS 2021 (Vegas Stara Piw-
nica). 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.
18:00 BNO w Art Cafe.

8:30 Śniadanie biznesowe w Wałbrzychu (Hotel & 
Restauracja Maria).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
17:00-20:00 Jak odbudować relacje w rodzinie – 
Warsztaty (Aqua Zdrój Wałbrzych).

12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.
16:00 Warsztaty - Jak zdrowo myśleć! (Świdnickie 
Organizacje Pozarządowe).

10:00 Weekend podróżników (Schronisko PTTK „An-
drzejówka”).
11:00-14:00 Jesienny trening nordic walking (Apro-
pos).
12:30 Spektakl ,,Żabcia i Ropuch” (Teatr Lalki i Aktora 
Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,PANI MORU” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).
20:00 Spektakl ,,PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ” (Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).

Imieniny:
Marka, Cecylii

Dzień Kredki

LISTOPAD

22
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.

REKLAMA R0545/21

Nie tak dawno otwarto 
nową filię Biblioteki pod At-
lantami w dzielnicy Nowe 
Miasto. Jakie nowe możliwo-
ści zaoferowała filia miesz-
kańcom?

Mimo pandemii, udało się 
w terminie zakończyć inwesty-
cję i oddać czytelnikom nową 
siedzibę Filii nr 1 z oddziałem 
dziecięcym przy ul. Piłsudskie-
go 51-53. Na powierzchni ok. 
350m2 zaaranżowano najważ-
niejsze działy biblioteczne: wy-
pożyczalnię, czytelnię prasy, 
oddział dla dzieci, stanowiska 
komputerowe z dostępem do 
internetu. Ponadto znalazła 
się tu niewielka sala spotkań 
i dedykowany najmłodszym 
- Pokój Bajek. Nie zabrakło za-
plecza socjalnego i udogod-
nień dla osób niepełnospraw-
nych. Bibliotekę urządzono 
w jasnych, ciepłych kolorach, 
z nowoczesnym wyposaże-
niem i umeblowaniem. Wśród 
zbiorów dostępne są nie tyl-
ko książki, w zdecydowanej 
większości nowości wydawni-
cze, ale także audiobooki oraz 
filmy. I to co dla nas bardzo 
ważne wreszcie możemy tu 
rozwinąć ofertę edukacyjno-
-kulturalną dla mieszkańców. 
Cyklicznie odbywają się zajęcia 
i warsztaty dla dzieci, wykła-
dy o regionie, czy spotkania 
seniorów. Za nami pierwsze 
spotkania autorskie. By przy-
ciągnąć czytelników, bibliote-
karze wychodzą z ofertą zajęć 
także poza mury placówki. A 
to dopiero początek naszych 
działań.

Jak kształtował się poziom 
czytelnictwa od stycznia 
tego roku? Pandemia miała 

wpływ na zmiany wśród czy-
telników?

Pandemia znacząco wpłynę-
ła na poziom czytelnictwa. Od-
czuła to nie tylko wałbrzyska 
biblioteka, ale niemal wszyst-
kie polskie biblioteki. Odnoto-
wano wyraźny odpływ czytel-
ników. Część z nich (ok. 20% 
zarejestrowanych), w związku 
z sytuacją epidemiczną, „za-
wiesiła” korzystanie z usług 
biblioteki i póki co nie wróciła 
do nas. Zmniejszył się przez 
to także wskaźnik odwiedzin. 
Mimo  uszczuplenia liczby 
aktywnych czytelników wzro-
stowi uległy wypożyczenia. 
Obecnie na 1 czytelnika przy-
pada średnio 21 wypożyczeń, 
podczas gdy rok temu było to 
zaledwie 14. Zauważalny jest 
również wzrost zainteresowa-
nia usługą „Książka na wynos”. 
W tym roku skorzystało z niej 
blisko 4,5 tys. osób, wypoży-
czając ponad 15,5 tys. zbiorów. 
Przy dużym spadku wypoży-
czeń czasopism i stałym po-
ziomie wypożyczeń zbiorów 
specjalnych widać wyraźnie, 
że największym zainteresowa-
niem cieszą się obecnie książki 
tradycyjne oraz w formie elek-
tronicznej (dostępne bezpłat-
nie dla naszych czytelników na 
portalu Legimi). Czas jesienno-
-zimowy sprzyja sięganiu po 
książkę. Zapraszam serdecznie 
do wszystkich naszych pla-
cówek na terenie miasta, tym 
bardziej, że do naszych zbio-
rów wpływa duża ilość nowoś-
ci wydawniczych, po które naj-
chętniej sięgają nasi odbiorcy.

Koniec części pierwszej, 
już za tydzień część druga.

Rozmawiał Paweł Szpur
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Wypadek na Listopada w listopadzie

We wtorek 16 listopada 
na ulicy 11-go Listopada w 
Wałbrzychu doszło do czo-
łowego zderzenia dwóch 
samochodów osobowych. 
W wyniku wypadku jedna 

osoba trafiła do szpitala. Na 
miejscu okazało się jednak, 
że sprawca zdarzenia na 
co dzień zażywa leki, które 
mogą wpływać na obniżenie 
sprawności psychomotorycz-

nej, dlatego policjanci ode-
brali 62-latkowi prawo jazdy. 
Zlecili także w placówce me-
dycznej pobranie krwi do ba-
dań laboratoryjnych, celem 
sprawdzenia i potwierdze-
nia, czy środki te nie działają 
podobnie do narkotyków lub 
alkoholu.

Jak ustalili policjanci ruchu 
drogowego, we wtorek około 
godziny 13:30 62-letni kierują-
cy samochodem osobowym,  
jadąc w kierunku Nowego Mia-

sta, w wyniku chwilowej utraty 
świadomości stracił panowa-
nie nad kierowanym przez sie-
bie pojazdem i - chcąc uniknąć 
zderzenia z poprzedzającym 
samochodem - przeciął oś 
jezdni i uderzył w jadący z 
przeciwnego kierunku inny po-
jazd, którym kierowała 46-let-
nia mieszkanka Wałbrzycha, a 
następnie w zaparkowany przy 
drodze samochód dostaw-
czy. Poszkodowanej policjanci 
udzielili pomocy medycznej, 
po czym została przewieziona 

do szpitala. Funkcjonariusze 
zatrzymali oba dowody reje-
stracyjne pojazdów za uszko-
dzenia. Ustalili podczas wyko-
nywanych czynności, że oboje 
kierujący byli trzeźwi. Niestety 
kolizja i jej skutki spowodowa-
ły, że prace policjantów i po-
rządkowe trwały aż do zmierz-
chu.

PAS/KMP
Fot. PAS

Źróło: policja.walbrzych.gov 
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Alzheimer - czyli choroba neurodegeneracyjna
Dzięki postępom w medycynie i badaniom naukowym już dziś wiemy, że choroba Al-

zheimera jest nieodwracalną, postępującą chorobą mózgu, która powoli niszczy pamięć i 
zdolności myślenia. W ostateczności doprowadza do zaniku zdolności wykonywania naj-
prostszych zadań. Każda osoba zbliżająca się do wieku senioralnego bardzo się jej boi.

REKLAMA R0549/21

Co to jest?
Alzheimer to rodzaj demen-

cji, która wpływa na pamięć, 
myślenie i zachowanie. Jednak 
objawy ostatecznie stają się na 
tyle poważne, że przeszkadzają 
w codziennych czynnościach. 
Warto podkreślić, że mikrosko-
pijne zmiany w mózgu zaczyna-
ją się na długo przed pierwszymi 
oznakami utraty pamięci. Aby 
zrozumieć proces powstawania 
choroby należy pamiętać, że 
mózg ludzki ma 100 miliardów 
komórek nerwowych - tak zwa-
nych neuronów. Każda komór-
ka nerwowa łączy się z wieloma 
innymi, tworząc sieci komunika-
cyjne. Natomiast grupy komórek 
nerwowych mają specjalne za-
dania: niektóre są zaangażowa-
ne w myślenie, uczenie się i za-
pamiętywanie, a inne pomagają 
w widzeniu, słyszeniu i czuciu za-
pachów. Jednak należy zwrócić 
uwagę, że aby wykonać swoją 
pracę, komórki mózgowe dzia-
łają jak małe fabryki. Otrzymu-
ją zapasy, wytwarzają energię, 
konstruują sprzęt i pozbywają 
się odpadów. Komórki również 
przetwarzają i przechowują in-
formacje oraz komunikują się z 
innymi komórkami. Alzheimer 
to dolegliwość, która rozwija się 
bardzo powoli i z czasem powo-
duje problemy w życiu codzien-
nym. Ostatecznie dochodzi do 
zaniku mózgu, co widoczne jest 
podczas tomografii komputero-
wej lub rezonansu magnetycz-
nego.

Przyczyny powstania
Okazuje się jednak, że nie są 

znane czynniki, które wywołu-
ją pojawienie się u danej osoby 
choroby Alzheimera. Ale uwaga 
- wskazuje się jednak na pewne 
predyspozycje genetyczne u 
niektórych z nich. Czynnikami 

ryzyka zwiększającymi praw-
dopodobieństwo choroby Al-
zheimera są: starszy wiek, płeć 
żeńska, cukrzyca, posiadanie 
członka rodziny z tą samą choro-
bą, niskie wykształcenie, muta-
cje genów powodujące rodzinną 
postać Alzheimera.

Objawy
Początki choroby Alzheime-

ra są bardzo mało charaktery-
styczne i łatwo je przeoczyć. 
Najbardziej rozpoznawalne są 
problemy z pamięcią jako jed-
ne z pierwszych objawów upo-
śledzenia funkcji poznawczych 
związanych z chorobą Alzhei-
mera. Pierwsze objawy choroby 
Alzheimera różnią się w zależ-
ności od osoby. Dla wielu cho-
rych, dysfunkcje niezwiązane 
z pamięcią, takie jak problemy 
ze znalezieniem odpowiednich 
słów, problemy ze wzrokiem / 
przestrzenią oraz zaburzenia 
rozumowania lub osądu, mogą 
sygnalizować bardzo wczes-
ne stadia choroby Alzheimera. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
obecnie naukowcy badają bio-
markery czyli biologiczne oznaki 
choroby występujące w obra-
zach mózgu, płynie mózgowo-
-rdzeniowym i krwi. Wszystko po 
to, by wykryć wczesne zmiany 
w mózgach osób z tą chorobą i 
osób o prawidłowych funkcjach 
poznawczych, które mogą być 
bardziej zagrożone chorobą Al-
zheimera. Badania wskazują, 
że takie wczesne wykrycie jest 
możliwe, ale potrzeba więcej 
praktyki, testów, dowodów za-
nim te techniki będą mogły być 
rutynowo stosowane do diagno-
zowania choroby Alzheimera w 
codziennej praktyce lekarskiej. 
Pamiętajmy jednak, że nie ma 
jednego skutecznego pomiaru 
diagnostycznego potwierdza-

jącego chorobę Alzheimera. 
Jeśli zauważasz u siebie lub u 
swoich bliskich objawy typu: 
wymyślanie odpowiedniego 
słowa lub nazwy, trudności w 
wykonywaniu zadań w sytua-
cjach towarzyskich lub zawodo-

wych, zapominanie tego, co się 
przeczytało przed chwilą, czę-
ste gubienie przedmiotów lub 
utrata orientacji w przestrzeni, 
większe niż zazwyczaj problemy 
z planowaniem lub organizacją, 
zapominanie o wydarzeniach - 
nie bagatelizuj ich! Zwróć się o 
pomoc do lekarza pierwszego 
kontaktu, który na podstawie 
zebranego wywiadu skieruje cię 
w razie potrzeby na dalsze kon-
sultacje do neurologa lub psy-
chiatry. 

Stadia choroby
Osoba z umiarkowaną cho-

roba Alzheimera może nadal z 
pomocą bliskich uczestniczyć 
w codziennych czynnościach. 
Ważne jest, aby określić, co dana 
osoba może robić lub znaleźć 
sposoby na uproszczenie zadań. 
Wraz ze wzrostem zapotrzebo-
wania na bardziej intensywną 
opiekę, najbliżsi mogą rozważyć 
możliwość skorzystania z opieki 
zastępczej lub ośrodka dzien-
nego dla dorosłych. Jednak w 
końcowym stadium choroby ob-
jawy demencji są ciężkie. Chorzy 
tracą zdolność reagowania na 
otoczenie, prowadzenia rozmo-
wy i ostatecznie kontrolowania 
ruchu. Wciąż mogą wypowia-
dać słowa lub frazy, ale komu-
nikowanie bólu staje się trudne. 
Ponieważ pamięć i zdolności 

poznawcze nadal się pogarsza-
ją, mogą mieć miejsce znaczące 
zmiany osobowości. Na tym eta-
pie chorzy mogą wymagać cało-
dobowej pomocy w codziennej 
pielęgnacji ciała, doświadczać 
problemów z chodzeniem, sie-
dzeniem, a nawet połykaniu i 
być bardziej podatni na infekcje, 
zwłaszcza zapalenie płuc.

Leczenie
Sposoby leczenia choroby 

Alzheimera są jeszcze ograniczo-
ne. Z racji tego, iż nie są znane 
przyczyny prowadzące do stop-
niowego, przyspieszonego zani-
kania komórek nerwowych, nie 
ma możliwości leczenia przyczy-
nowego. Szczególnie na począt-
kowym etapie choroby stosuje 
się leki zwiększające aktywność 
układu cholinergicznego. Po-
wodują one zwykle zwiększenie 
ogólnej aktywności chorego, 
przez co poprawia się nieco pa-
mięć.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
medonet.pl

nowafarmacja.pl
posilkiwchorobie.pl
lekarzebezkolejki.pl

prnewswire.com
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POSIADA DO WYNAJĘCIA
wolne powierzchnie handlowe z węzłem sanitarnym o przeznaczeniu  

handlowo-usługowo-magazynowym w centrum Wałbrzycha. 

Dostępne powierzchnie handlowe (91,8 m2, 68 m2 + 18,5 m2, 93 m2, 
85,3 m2) wraz z placem parkingowym oferujemy w atrakcyjnej cenie

i dogodnej lokalizacji tuż przy Pl. Grunwaldzkim

Ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych

Tel. +48 74 843 93 93,
Mobile: 602 608 318,
Mail: biuro@wrh.pl

wrh@wrh.pl
http://wrh.pl/

REKLAMA R0550/21 Bezpieczna droga do PSP nr 5 
w Boguszowie-Gorcach

Najpierw bezpieczna 
droga, a następnie konkurs. 
Właśnie w ramach promocji 
projektu "Bezpieczna droga 
do szkoły i terenu obiektu 
OSiR", realizowanego przez 
PSP nr 5 im. B. Malinowskie-
go w Boguszowie - Gorcach 
zorganizowano konkurs 
plastyczny, propagują-
cy bezpieczne uczestnictwo 
w ruchu drogowym w trak-
cie drogi do szkoły.

Warto wspomnieć, że w kon-
kursie wzięło udział kilkudzie-
sięciu uczniów w trzech kate-
goriach wiekowych. Wyłoniono 
zwycięzców w poszczególnych 
grupach oraz przyznano nagro-

dy specjalne i wyróżnienia. To 
nie wszystko, w ramach nagród 
rozdano pamiątkowe dyplomy 
oraz atrakcyjne nagrody, w tym: 
wejściówki na basen, materiały 
plastyczne oraz odblaski, które 
zostały ufundowane przez part-
nerów projektu. Teraz najlepsze 
prace można podziwiać w galerii 
Centrum Kulturalno – Kongreso-
wego „WITOLD” w Boguszowie 
– Gorcach. Natomiast pozostałe 
prace zdobią korytarze szkol-
ne. Przypominamy, że projekt 
realizowany przez PSP nr 5 w 
Boguszowie – Gorcach jest rea-
lizowany z Funduszu Toyoty DO-
BRE POMYSŁY ZMIENIAJĄ NASZ 
ŚWIAT .

PAS/Red.

Covid w szkołach
Czwarta fala pande-

mii koronawirusa zaczyna 
zbierać kolejne żniwa. Nie 
oszczędza również uczniów 
wałbrzyskich szkół, którzy 
- klasa po klasie - zaczyna-
ją przechodzić na zdalne 
nauczanie. Obecnie w Wał-
brzychu w takim trybie na-
uczania pracuje około pięć-
dziesiąt klas.

Zaledwie rok temu ucznio-
wie szkół w całej Polsce uczyli 
się przez kilka miesięcy w try-
bie zdalnym. Wałbrzych nie był 
w tym wypadku wyjątkiem. Ale 
większość ekspertów podkreśla-
ła, że nauczanie w takim trybie 
na dłuższą metę nie będzie efek-
tywne pod wieloma względami. 
Uczniowie nie tylko tracili na gor-
szym poziomie nauczania, izola-

cji i braku procesów społecznych, 
jakie daje uczenie w grupach, 
ale na siłę musieli „przywiązać 
się” do komputerów i internetu. 
Wszystko po to, by fala pandemii 
koronawirusa spowolniła. Teraz 
historia się powtarza - póki co 
bez twardego lockdown'u, ale ze 
stopniowym przechodzeniem 
w tryb nauczania zdalnego dla 
klas, w których u uczniów bądź 
ich bliskich wykryto koronawiru-
sa. W ten sposób w Wałbrzychu 
obecnie w trybie zdalnym uczy 
się około pięćdziesiąt klas. Urząd 
Miasta Wałbrzych na bieżąco 
monitoruje sytuację w wałbrzy-
skich placówkach oświatowych, 
aktualizując raporty „dotyczące 
ograniczenia pracy placówek w 
związku z COVID-19 w wałbrzy-
skich żłobkach, przedszkolach, 
szkołach i placówkach oświa-

towych”. W chwili zamknięcia 
wydania według przekazanych 
statystyk w szkołach podstawo-
wych klas pracujących w trybie 
zdalnym było 15 klas, w tym 
objętych nadzorem epidemio-
logicznym 10. Najwięcej klas z 
wyżej wymienionych jest z PSP 
nr 23. Natomiast w szkołach po-
nadpodstawowych na terenie 
Wałbrzycha klas objętych zdal-
nym nauczaniem było 27, z cze-
go aż 22 w IV Liceum Ogólno-
kształcącym. W przypadku tych 
szkół żadna klasa nie została ob-
jęta nadzorem epidemiologicz-
nym. Jeżeli chodzi o przedszkola 
samorządowe funkcjonujące sa-
modzielnie to w tym przypadku 
na cztery placówki dwie grupy 
objęto nadzorem epidemiolo-
gicznym. Najlepiej sytuacja wy-
gląda wśród maluszków uczęsz-
czających do lokalnych żłobków. 
Na czas zamknięcia wydania 
żaden z oddziałów nie został ob-

jęty nadzorem epidemiologicz-
nym, ani żaden z oddziałów nie 
został zamknięty ze względu na 
objęcie kwarantanną. Z zeszło-
rocznego doświadczenia wiemy, 
że szkoły, przedszkola i żłobki, 
to miejsca w których wirus roz-
przestrzenia się najszybciej. To 

właśnie dlatego stosuje się izola-
cję, by go powstrzymać. Miejmy 
nadzieję, że ten rok szkolny nie 
będzie powtórką z rozrywki po-
przedniego.

PAS
Fot. redakcja 
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Studio Espresso gościło w Gospodzie pod Wieżą 

z biegaczką maratonów i ultramaratonów
oraz współorganizatorką imprez dla biegaczy rozmawiał Paweł Szpur 

z Katarzyną Chomiak

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0552/21

PRZYJMIEMY OBIEKTY NA AUKCJĘ 

DOM AUKCYJNY PanPaser
tel. 605140432 mail: panpaser-antik@tlen.pl

ul. Piotra Skargi 5 58-372 Boguszów Gorce
www.panpaser.pl

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym najważniejszym 
biegu - czyli Ultramaratonie w 
Alpach, powiedz jak to się sta-
ło, że "zaraziłaś się" pasją do 
biegania i kiedy to było?

Można powiedzieć, że biegam 
od dziecka. Od kiedy zaczęłam 
chodzić, zaczęłam też biegać. 
Ścigałam się np. z moją koleżan-
ką, biegnąc do furtki przy domu 
mojej babci...oczywiście śmieję 
się. Początki mojego biegania to 
na pewno szkoła podstawowa, 
to na pewno biegi przełajowe, 
gdzie w szkole średniej zajmo-
wałam już jakieś miejsca. Próbo-
wałam rywalizować z koleżan-
kami, które chodziły do szkoły 
sportowej, bo ja akurat takiej nie 
kończyłam.

Ale trafiłaś do lekkoatle-
tycznego Górnika Wałbrzych.

Tak, dzięki mojemu trenero-
wi Wojtkowi Węcławowiczowi, 
aktualnie ksywka Fit Oldboy. Jak 
patrzę teraz na zdjęcia trenera 
- to robi wrażenie. Trener mnie 
dostrzegł, więc szkołę średnią z 
radością przebiegałam w Górni-
ku Wałbrzych   Później przyszły 
lata posuchy, bo trzeba było stu-
diować, rodzić dzieci (śmiech). 

Jestem aktualnie mamą 21-let-
niego syna oraz dwóch córek: 
20 -to i 10 -letniej. Faktycznie - 
to moje bieganie to było takie z 
przerwami. W pewnym momen-
cie przeprowadziliśmy się do 
Jedliny-Zdroju i poznałam Ryśka 
Klimasa.

Który był gościem Studio 
Espresso.

Tak, był gościem Studio 
Espresso. Teraz Rysiek przekwa-
lifikował się na ceramika i odro-
binę mniej zajmuje się sportem, 
ale ciągle mamy kontakt i prze-
żywa te moje starty. Start w Cha-
monix z pewnością oglądał, jak 
wielu znajomych. Taka była moja 
droga do biegania. Razem z 
Ryśkiem tworzyliśmy Jedlińskie 
Towarzystwo Sportowo - Tury-
styczne.

Tu chciałbym Ci przerwać, 
bo wówczas - w czasie, gdy 
tworzyliście Towarzystwo - ta-
kich organizacji w regionie 
można było policzyć na pal-
cach jednej ręki...

Dokładnie, takie organizacje 
były chyba tylko dwie. Najpierw 
był Wałbrzyski Klub Biegacza, 
z Markiem Henczką jako pro-
wadzącym, również w którym 

działał Rysiek Klimas. Natomiast 
później Rysiek wymyślił Bieg 
Szlakiem Uzdrowiskowym w 
Jedlinie-Zdroju, żeby promować 
miasto, żeby promować naj-
prostszą formę ruchu jaką jest 
bieganie. Dwadzieścia lat temu 
to było dziwne, że kobieta bieg-
nie, że biega w nocy itp. Two-
rzyliśmy ten bieg przez 10 lat.   
Aktualnie w Jedlinie rokrocznie 
odbywa się Jedliński Półmaraton 
– o typowo górskim przebiegu 
trasy z atrakcyjnym odcinkiem 
przez najdłuższy tunel kolejowy 
w Polsce. Tradycja jest kontynu-
owana. Jakbym jeszcze miała 
wtrącić o stowarzyszeniach - to 
niestety zakończyliśmy dzia-
łalność Stowarzyszenia "Biegaj 
w Jedlinie". To jest troszeczkę 
przykre, ale nasze działania po-
wstrzymała pandemia. Mieliśmy 
bardzo przyjemną imprezę dla 
najmłodszych „Spotkania Biego-
we”, gdzie brało w niej udział re-
gularnie przez 5 lat po około 150 
dzieci. One bardzo się cieszyły z 
tej imprezy. Może uda nam się 
do tego wrócić, współpracując 
z miastem, z Centrum Kultury w 
Jedlinie-Zdroju i środowiskiem 

moich przyjaciół-biegaczy, któ-
rych pozdrawiam.

Jak to u Ciebie wygląda z or-
ganizacją startów? Planujesz 
je na cały rok, czy to przycho-
dzi spontanicznie?

W ostatnim roku byłam bar-
dzo skupiona na tym, aby wy-
startować  w Alpach na dystansie 
101 kilometrów  - wokół Masy-
wu Mont Blanc. Dlatego, że jest 
to wyjazd - nie ukrywam - który 
jest kosztowny. Samo wpisowe 
na moim dystansie wynosi około 
700 złotych, także musiałam się 
na tym skupić. W związku z tym 
nie startowałam w długodystan-
sowych biegach w przeciągu 
ostatniego roku. 

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tym jak 
trenuje i jak przygotowuje się 
do startów. Katarzyna Chomiak 
zdradzi też kulisy swojego star-
tu w biegu wokół Masywu Mont 
Blanc. Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad.
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Projekt pn.:  „Optymalizacja procesów biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów gabarytowych w ZUO Lubawka"
Dofinansowano w ramach programu operacyjnego: RPDS.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Oś priorytetowa: RPDS.04.00.00. Środowisko i zasoby, Działanie: RPDS.04.01.00. Gospodarka odpadami.

Sanikom zainwestował w recykling i czyste środowisko
Ponad 8 mln zł to koszt 

projektu „Optymalizacja pro-
cesów biologicznego prze-
twarzania odpadów oraz od-
padów gabarytowych w ZUO 
Lubawka”, dzięki któremu 
zmodernizowane zostały Za-
kład Unieszkodliwiania Od-
padów i Sortownia Odpadów 
Selektywnie Zebranych w Lu-
bawce. Zrealizowany projekt 
to przykład dobrze wyda-
nych pieniędzy, zwłaszcza na 
poprawę jakości gospodarki 
odpadami i ochrony przyro-
dy w regionie.
Inwestycja Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Sanikom, 
którą tworzy 25 dolnośląskich 
gmin, została dofinansowana 
kwotą prawie 5,7 mln zł w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego  Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020. Zakres 
inwestycji w ZUO przy ul. Zielonej 
w Lubawce to m. in. modernizacja 
części mechanicznej i biologicznej 
zakładu. Polega ona na budowie 
dodatkowej płyty do komposto-
wania. Rozbudowa części bio-
logicznej przyczyni się również 
do poprawy przebiegu procesu 
kompostowania odpadów biode-
gradowalnych pozyskanych w ra-
mach selektywnej zbiórki. 

Nowe urządzenia
Istotnym elementem inwe-

stycji jest również zakup odpo-
wiednich urządzeń, które również 
przyczynia się do sprawnego 
funkcjonowania zmodernizowa-
nego Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów, który ma status Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK), 
jednej z dwóch na terenie środ-
kowosudeckiego regionu gospo-
darki odpadami komunalnymi. W 
ramach zadania zakupiony został 
mobilny rozdrabniacz do odpa-
dów wielkogabarytowych (z sepa-
ratorem metali żelaznych), wraz z 

nośnikiem (samochód hakowy) i 
ładowarką. Ponadto istotnym ele-
mentem projektu jest również za-
kup i wdrożenie specjalistycznego 
oprogramowania, co zapewnia i 
usprawnia zarządzanie w zakresie 
gospodarki odpadami. Funkcjonu-
jące dotąd w spółce oprogramo-
wanie do zarządzania odpadami 
nie spełniało wymagań nowoczes-
nego zakładu. Nie obsługiwało 
wielu funkcji zarządczych, przede 
wszystkim bilansowania magazy-
nów, co jest kwestią bardzo ważną 
w perspektywie wejścia w życie 
nowych przepisów dotyczących 
magazynowania odpadów oraz 
przepisów przeciwpożarowych.

Warsztaty serwisowe
Sortownia Odpadów Selektyw-

nie Zebranych w Lubawce mieści 
się przy ul. Komunalnej 3, około 
800 m na północ od centrum mia-
sta, w granicach zlikwidowanych 
zakładów dziewiarskich, w obrę-
bie których kiedyś funkcjonowała 
oczyszczalnia ścieków obsługu-
jąca prowadzony w zakładach 
proces farbowania tkanin. Na 
wcześniejszych etapach inwestycji 
wykonano niezbędne prace zwią-
zane z usunięciem kolizji projek-
towanych obiektów z istniejącymi 
sieciami uzbrojenia terenu oraz 
budowlami. Wzdłuż wschodniej 
granicy terenu inwestycji zbudo-
wana została droga wewnętrzna 
z utwardzoną nawierzchnią. Jak 
dotąd, zarówno na terenie ZUO 
przy ul. Zielonej, jak i na terenie 
sortowni, nie funkcjonowały war-

sztaty umożliwiające przeglądy 
i serwis urządzeń technicznych 
oraz maszyn funkcjonujących w 
ZUO Lubawka oraz przy instalacji 
do przetwarzania odpadów zebra-
nych selektywnie. Wszystkie prace 
z tym związane prowadzone były 
na zewnątrz, wskutek czego ich 
należyta realizacja nie była moż-
liwa, zwłaszcza przy niesprzyja-
jących warunkach pogodowych. 
Wyraźną zatem stała się potrzeba 
stworzenia miejsca umożliwiają-
cego obsługę serwisową sprzę-
tów (w tym ładowarek specjali-
stycznych, zestawów hakowych 
dowożących odpady ze stacji 
przeładunkowych, hakowców ob-
sługujących obie linie, kontene-
rów, ale również elementów me-
chanicznych linii, nawet podczas 
złych warunków atmosferycznych. 
Warsztat, który powstał dzięki tej 
inwestycji, został wyposażony w 
całą niezbędną infrastrukturę. Dys-
ponuje kanałem samochodowym, 

podnośnikami oraz magazynem 
części, co umożliwi kompleksową 
obsługę sprzętu, zarówno jeśli 
chodzi o pojazdy, jak i urządzenia 
pracujące na liniach.

Cel: zwiększenie efektywno-
ści

Potrzeba realizacji projektu 
wynika przede wszystkim ze zmie-
niających się uregulowań praw-
nych dotyczących redukcji masy 
odpadów biodegradowalnych 
do składowania oraz zwiększa-
nia poziomu odzysku surowców 
wtórnych. System zbiórki i prze-
twarzania odpadów wielkogaba-
rytowych również był do tej pory 
nieefektywny, a przede wszystkim 
bardzo kosztowny. Zoptymalizo-
wanie tych procesów było zatem 
ze wszech miar konieczne. Prze-
prowadzenie tych inwestycji jest 
odpowiedzią na zidentyfikowane 
potrzeby, które zresztą szczegóło-
wo zostały opisane we wcześniej 

sporządzonym studium wykonal-
ności. Chodzi przede wszystkim o 
zachowanie obecnego poziomu 
przepustowości istniejącej linii do 
przetwarzania frakcji podsitowej 
wydzielonej z odpadów zmie-
szanych oraz poprawę systemu 
przetwarzania odpadów wielko-
gabarytowych i zwiększenie od-

zyskiwania frakcji wydzielonej z 
odpadów zmieszanych. Niezwykle 
ważne, z punktu widzenia całej 
spółki, jest usprawnienie systemu 
zarządzania gospodarką odpa-
dową w zakresie przyjmowania i 
ewidencji odpadów, połączenia 
sześciu lokalizacji (RIPOK Lubaw-
ka, Sortownia Lubawka, stacja 
przeładunkowa w Jaworze, stacja 
przeładunkowa w Pielgrzymce, 
stacja przeładunkowa Płóczki Dol-
ne, Baza Boguszów-Gorce), faktu-
rowania, raportowania itp. 

Dobrze spożytkowane pie-
niądze

Każdy mieszkaniec Polski w cią-
gu roku wytwarza ponad 300 kg 
odpadów. Do niedawna większość 
z nich trafiało na składowiska od-
padów lub było porzucanych, np. 
w lasach. Jednak w momencie, 
gdy dostrzeżono, że w ten sposób 
marnujemy surowce, na znaczeniu 
zyskała inna forma ich zagospoda-

rowania, a mianowicie recykling. 
To ogromne wyzwanie, to działal-
ność w skali przemysłowej, przy 
użyciu specjalistycznych techno-
logii i maszyn, służących do odzy-
skiwania surowców z odpadów i 
powtórnego ich wykorzystania do 
wytworzenia nowych produktów. 
Abyśmy mogli odnieść sukces na 
tym polu, to oprócz potężnego za-
plecza technologicznego i proce-
sowego, recykling wymaga prze-
de wszystkim selektywnej zbiórki 
odpadów, ich odbioru, wstępnego 
przygotowania (sortowania, pa-
kietyzowania, transportu) i dostar-
czenia do specjalistycznych obiek-
tów przetwórczych. Żeby sprostać 
temu zadaniu, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sani-
kom modernizuje swoje obiekty 
oraz instalacje. korzystając z 
unijnego wsparcia finansowego. 
Dzięki temu mieszkańcy mogą 
mieć pewność, że zrealizowane 
inwestycje zwrócą się w postaci 
czystego środowiska. Bo przecież 
bez nowoczesnego, perfekcyjnie 
zorganizowanego systemu od-
bioru i zagospodarowania odpa-
dów nie ma mowy o efektywnym 
recyklingu i ochronie przyrody na 
szeroką skalę. Warto też pamiętać, 
że nie chodzi jedynie o dobre chę-
ci i szczytne idee. Przebudowa i 
unowocześnienie przedsiębiorstw 
gospodarki odpadami oraz pro-
cesu zbiórki wynika także z ko-
nieczności spełnienia wymogów 
legislacyjnych w skali kraju i Unii 
Europejskiej. Dlatego pieniądze 
wydane przez Sanikom na moder-
nizację zakładu pozwolą uniknąć 
płacenia kar za nieosiągnięcie wy-
znaczonych celów. 

PU
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Postępy prac budowla-
nych na Obwodnicy Wał-
brzycha widać niemalże 
codziennie. Najbardziej 
charakterystycznymi ele-
mentami są ekrany aku-
styczne, które - jak definicja 
wskazuje - mają nie prze-
puszczać dźwięku przejeż-
dżających pojazdów poza 
obszar jezdni. Poza tą funk-
cją w miejscach z ważną za-
budową miejską powinny z 
nią współgrać. Okazuje się, 
że jednak tak nie jest.

Otóż ekrany akustyczne Ob-
wodnicy Wałbrzycha zasłoniły 
nowo wybudowany obiekt Ko-
misariatu Policji zlokalizowany 
pomiędzy Szczawnem-Zdrój a 
dzielnicą Podzamcze. Dla przy-
pomnienia: obiekt ten stanowi 
wyraz nowoczesnej architektury 
i, oprócz walorów funkcyjnych, 
do których należy komfort pracy, 
niewątpliwe stanowi walor este-
tyczny tego miejsca. Niestety z 
powodu przezroczystych ekra-
nów akustycznych został wraz 
z witaczem kompletnie zasło-
nięty. Zapytaliśmy wykonawcę, 
firmę Budimex, dlaczego tak się 
stało. - Budowę realizujemy w 
trybie "buduj", gdzie generalny 
wykonawca realizuje inwestycję 
zgodnie z dostarczonym przez 
inwestora projektem. Projekt 
ten jest uzgodniony z inwesto-
rem, nadzorem budowlanym i 
zgodny z decyzją środowisko-
wą danej inwestycji. Decyzja 
o zastosowaniu danego typu 
ekranów jest niezależna od ge-
neralnego wykonawcy - tłuma-
czy Michał Wrzosek, rzecznik 
prasowy firmy Budimex SA. Z 
kolei Edward Szewczak, rzecznik 

prasowy Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu tłumaczy, że ekrany 
akustyczne w zakresie ich loka-
lizacji i doboru materiału (zie-
lona ściana lub przezroczyste) 
zostały jasno i precyzyjnie okre-
ślone w projektach budowla-
nym i wykonawczym, które były 
poprzedzone analizą, raportem 
środowiskowym i ostatecznie za-
twierdzone decyzją środowisko-
wą. Konsekwencją otrzymania 
dotacji finansowej na budowę 
obwodnicy jest ścisła realizacja 
projektu przekazanego Gminie 
Wałbrzych przez GDDKiA we 
Wrocławiu. Jednak to nie wszyst-
ko. Niestety nie można zmienić 
ekranów na przezierne, tak by 
odsłonić komistariat. - Projekt 

ten ściśle lokalizuje położenie 
ekranów, jak również sposób ich 
budowy uwzględniający mate-
riał, z którego zostaną wykona-
ne. Wobec powyższego inwestor 
nie może wprowadzać żadnych 
zmian, bowiem mogłoby to 
spowodować naruszenie prawa 
budowlanego, jak również do-
tkliwą korektę unijnych środków 
finansowych - dodaje Szewczak. 
W podobnej sytuacji znalazła 
się Lisia Sztolnia zlokalizowana 
w wałbrzyskim Śródmieściu w 
niedalekim sąsiedztwie główne-
go Komisariatu Policji przy ulicy 
Mazowieckiej. To właśnie w tym 
miejscu pnie się do góry wiadukt 
obwodnicy Wałbrzycha. Jednak 
w przypadku Lisiej Sztolni bę-
dzie nieco inaczej. - W okolicy Li-
siej Sztolni zgodnie z projektem, 
ten fragment ekranów został 
zaprojektowany jako przezier-
ny - wyjaśnia Michał Wrzosek, 
rzecznik prasowy firmy Budimex 
SA. Być może powodem zasło-
nięcia przez ekrany nowego ko-
misariatu jest fakt, że powstał on 
przed budową obwodnicy, przez 
co projektujący nową drogę nie 
miał świadomości, że w tym 
miejscu będzie posadowiony 
ważny dla lokalnego społeczeń-
stwa obiekt.

PAS
Fot. Peel
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Starosta Wałbrzyski uprzejmie informuje, 
iż w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu 
przy al. Wyzwolenia 24, został wywieszony wykaz 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa, położonej w Golińsku, gmina Mieroszów, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
i budynków jak działki nr 330/3 i 330/6 o pow. łącznej 
0,5148 ha, obręb: 0001 Golińsk, przeznaczonej 
do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Mieroszów.
Dodatkowe informacje dot. przedmiotowej 
nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Administracji Architektoniczno – Budowlanej 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22, pok. 
340, III p. lub pod nr tel. 74 84 60 545.

Zasłaniające ekrany

sekund

Świdnica
Będzie remont
Ulica Korczaka w Świdnicy doczeka się remontu. To chyba jedna 
z najważniejszych dróg w Świdnicy, gdyż prowadzi bezpośrednio 
do szpitala Latawiec. Na początku tego miesiąca świdnicki ma-
gistrat zawarł umowę na przebudowę nawierzchni jezdni ulicy 
Korczaka. Realizację robót budowlanych zlecono Świdnickiemu 
Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów. Prace opiewają na kwo-
tę około 160 tysięcy złotych. Przypominamy, że to właśnie miesz-
kańcy od wielu miesięcy wskazywali potrzebę remontu tej ulicy.

Krzyżowa
Rocznica pojednania
To już 32 dwa lata od Mszy Pojednania. Tegoroczne obchody tej 
ważnej rocznicy w Krzyżowej miały skromny charakter i przebieg. 
Wszystko z powodu panującej w kraju pandemii. Dlatego tak waż-
ny jubileusz Zarząd Fundacji „Krzyżowa” świętował 15 listopada, 
w gronie najbliższych partnerów i współgospodarzy Krzyżowej: 
pani Teresy Mazurek – wójta gminy Świdnica oraz pana Piotra Fe-
dorowicza – starosty powiatu świdnickiego. Podczas uroczystości 
nie zabrakło Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu - Hansa 
Jörg Neumann.

Szczawno-Zdrój
Inwestycja drogowa
Trwają prace przy budowie traktu spacerowego w ciągu ulicy 
Ogrodowej, w tym łącznika do ulicy Sienkiewicza oraz części ulicy 
Topolowej w Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-Zdrój. W ramach 
inwestycji zostaną wykonane następujące zadania: nowa na-
wierzchnia ulicy z kostki granitowej, nowe wjazdy i zjazdy, przy-
uliczne miejsca postojowe, przebudowa parkingu przy istnie-
jącym skwerze, zostanie wykonana nowa nawierzchnia ciągów 
pieszych i nasadzenia zielonych pasów rozdziału. Wartość całego 
zadania to około 1.015.187,35 złotych.

Eko ciepłoW Urzędzie Gminy została pod-
pisana umowa dotycząca budo-
wy instalacji gazowych w dwóch 
gminnych lokalach przy ulicy 
Głównej i Wesołej w Czarnym Bo-
rze. Wartość prac budowlanych 
oszacowano na kwotę ponad 50 
tysięcy złotych, a termin zakoń-
czenia zaplanowano do końca 
bieżącego roku. – Gmina sukce-
sywnie inwestuje w wymianę źró-
deł ciepła w budynkach komunal-
nych w ramach szeroko pojętych 
działań proekologicznych – pod-
sumowuje Adam Górecki - czyta-
my w komunikacie gminy. Fot. Gmina Czarny-Bór

Fot. um.swidnica.pl

Fot. Fundacja Krzyżowa

Fot. Uzdrowiskowa Gmina Szczawno-Zdrój
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PORADNICTWO
PSYCHOLOGICZNE

 1. NZOZ "Przychodnia Zdrowia Psychicznego 
i Terapii i Uzależnień ANIMA"; ul. Broniewskiego 83-
85, 58-309 Wałbrzych; Umówienie wizyty codziennie 
8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie: 74 841 54 66, 74 
841 53 56, 74 665 66 88; http://www.pzpanima.pl/ ; po-
radnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Poradnia 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; 
Matejki 7, 58-300 Wałbrzych;  Umówienie wizyty od 
poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00;  tel.: 74 842 22 43, 
74 842 52 63; sekretariat@ppp.edu.pl, www.ppp.edu.pl; 
zaburzenia zachowania, problemy rodzinne, trudności 
w kontaktach z rówieśnikami, przemoc domowa, uza-
leżnienie, zaburzenia rozwojowe , zaburzenia  odżywia-
nia  się; warunkiem skorzystania z  usług jest wypełnie-
nie karty zgłoszenia  

 3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna; Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych; m.in. 
badania i diagnozy psychologiczne, psychoterapia; 
zgłoszenie dziecka na badanie, konsultację lub terapię 
następuje tylko na pisemny wniosek rodzica/prawne-
go opiekuna lub pełnoletniej młodzieży tel. 797-984-
251, 74 84 23 194 . 

 4. Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kry-
zysu Psychicznego (zlecenie NFZ); Fundacja ITAKA skr. 
Pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66.; dostępne 24 godz. 
przez 7 dni w tygodniu; tel.800 70 2222- bezpłatna in-
folinia; www.liniawsparcia.pl; porady@liniawsparcia.pl; 
Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobój-
cze;

 5. TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIE-
ŻY 800 12 12 12, połączenie bezpłatne czynne przez 
całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 6. Urząd Miasta  w Wałbrzychu; prześlij swoje 
zapytanie do psychologa na adres e-mail psycholog@
walbrzych.eu  lub wypełnij: Formularz kontaktowy na 
stronie pomoczaufanie.walbrzych.eu; dostępne 24 
godz. przez 7 dni w tygodniu

 7. Wałbrzyska linia telefoniczna dla seniorów 
746 609 609 od 10:00 do 14:00 - PSYCHOLOG – w każdą 
pierwsą środę miesiąca 

 
PORADNICTWO
PEDAGOGICZNE

 1. Urząd Miasta  w Wałbrzychu; prześlij swoje 
zapytanie do pedagoga na adres e-mail pedagog@wal-
brzych.eu lub wypełnij: Formularz kontaktowy na stro-
nie pomoczaufanie.walbrzych.eu; dostępne 24 godz. 
przez 7 dni w tygodniu; pomoc w rozwiązywaniu prob-
lemów wychowawczych, szkolnych;

 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; 
Matejki 7, 58-300 Wałbrzych; od poniedziałku do piątku 
800–1600; tel.: 74 842 22 43, 74 842 52 63; sekretariat@
ppp.edu.pl, www.ppp.edu.pl; trudności w nauce, dzieci 
szczególnie uzdolnione doradztwo zawodowe (wybór 
szkoły, zawodu). Warunkiem skorzystania z  usług jest 
wypełnienie karty zgłoszenia

 3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna; Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych; m.in. ba-
dania i diagnozy pedagogiczne, terapia logopedyczna 
i pedagogiczna; zgłoszenie dziecka na badanie, konsul-
tację lub terapię następuje tylko na pisemny wniosek 

rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniej młodzie-
ży tel. 797-984-251, 74 84 23 194

PORADNICTWO SPOŁECZNE
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Kiliń-

skiego 1, 58-300 Wałbrzych; Pracownicy socjalni przyj-
mują klientów  od poniedziałku do piątku od godz. 730 
do 1000;  Wnioski o udzielenie pomocy można składać 
codziennie w godz. od 730 do 1530 w Punkcie Obsługi 
Klienta; tel.:74 66 55 362 https://mops.walbrzych.pl/pl/
pomoc-spoleczna/ ; wsparcie  z zakresu pomocy spo-
łecznej

 2. Wałbrzyska linia telefoniczna dla seniorów 
746 609 609 od 10:00 do 14:00 – PRACOWNIK SOCJAL-
NY – w każdy wtorek 

ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
 1. NZOZ "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i 

Terapii i Uzależnień ANIMA"; ul. Broniewskiego 83-85, 
58-309 Wałbrzych; Umówienie wizyty codziennie 8.00-
16.00 osobiście lub telefonicznie: 74 841 54 66, 74 841 
53 56, 74 665 66 88; http://www.pzpanima.pl/; terapia 
uzależnień od alkoholu i współuzależnień, terapia par i 
rodzin, grupa terapeutyczna DDA, warsztaty zapobie-
gania nawrotom

 2. Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna „MO-
NAR”;  ul. Beethovena 10  58-300 Wałbrzych; Konsulta-
cje i poradnictwo dla młodzieży i rodziców tel.:530 633 
334 ; 605 190 667, http://www.monar.org/ ; pomoc w 
zakresie uzależnień od alkoholu i środków psychoak-
tywnych, współuzależnienia, terapeutyczne zajęcia in-
dywidualne i grupowe;

 3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Na Palesty-
nie”; ul. Św. Józefa 1  58-305 Wałbrzych; tel.:785 803 000; 
pik@napalestynie.pl; pomoc w zakresie uzależnień od 
alkoholu, spotkania indywidualne i grupowe;           

 4. Centrum Integracji Rodziny; ul. Grota Rowe-
ckiego 3 58-309 Wałbrzych; Punkt Konsultacyjny dla 
rodziców dzieci sięgających po substancje psycho-
aktywne,  Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mickiewi-
cza 26, tel.: 74 645 86 55,  74 664 94 71, 74 66 49 470, 
74 66 49 470; uzależnienia od alkoholu i środków psy-
choaktywnych, współuzależnienia,  przeciwdziałania 
przemocy, spotkania  indywidualne i grupowe          

 5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;  ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych po-
kój 7; wszystkie dni robocze w godzinach 730 – 1530; 
https://mops.walbrzych.pl/pl/miejska-komisja-rozwia-
zywania-problemow-alkoholowych/ ; tel.:74 664 08 41;   
przyjmowanie wniosków dotyczących leczenia odwy-
kowego, kierowanie spraw do sądu, prokuratury, policji 
i innych instytucji, przeprowadzanie interwencji w sto-
sunku do osób nadużywających alkoholu, udzielanie 
pomocy rodzinom nadużywającym alkoholu, diagno-
zowanie w zakresie leczenia odwykowego oraz kiero-
waniem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od 
alkoholu;

 6. Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy 
narkotykowe); 800 120 289 - od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00-17.00; Anonimowa Policyjna Linia 
Specjalna – 800 120 148 - czynny całą dobę Narkoma-
nia — Pomoc Rodzinie; Infolinia Towarzystwa Rodzin i 

Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” - 800 120 
359;

 7. Wałbrzyska linia telefoniczna dla seniorów 
746 609 609 od 10:00 do 14:00 - SPECJALISTA UZALEŻ-
NIEŃ – w każdą drugą środę miesiąca 

PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY DOMOWEJ

 1. Centrum Integracji Rodziny; ul. Grota Ro-
weckiego 3 58-309 Wałbrzych CAL ul. Mickiewicza 
26, 58-300 Wałbrzych; poradnictwo specjalistyczne 
psychologiczne, terapeutyczne, grupa wsparcia dla 
osób doświadczających przemocy tel.74 645 86 55, 
74 664 94 71, 74 66 49 470, 74 66 49 470; poradnictwo 
specjalistyczne psychologiczne, terapeutyczne 

 2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia; ul. Ogro-
dowa 2a, 58-306 Wałbrzych; przyjęcie do ośrodka od-
bywa się przez całą dobę; tel.: 74 840 82 96, 515 296 
109; http://sow.walbrzych.pl/; zapewnienie schronienia  
ofierze przemocy w rodzinie  oraz dzieciom pozostają-
cym pod jej opieką; udzielanie natychmiastowej pomo-
cy psychologicznej i prawnej;

 3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinie „ Niebieska linia” Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Al. Jero-
zolimskie 155 02-326 Warszawa; dostępne pn.–sob. 
godz. 08.00–22.00 ndz. i święta godz. 0800–1600; 
800 120 002 - Bezpłatna infolinia; www.niebieskalinia.
info; biuro@niebieskalinia; wsparcie, pomoc psycho-
logiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w 
problemach przemocy domowej; 

 
INTERWENCJA KRYZYSOWA

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej; ul. 
Ogrodowa 2a, 58-306 Wałbrzych; od poniedziałku - 
piątku 730 - 1530  oraz w soboty i niedziele 900 – 2100; 
tel.:74/ 846 75 58; 74 840 82 96; www.interwencjakryzy-
sowa.pl; pomoc psychologiczna, pomoc socjalna (pra-
ca socjalna), pomoc prawna, pomoc medyczna, psy-
choterapia grupy wsparcia; hostel; tryb przyjmowania 
klientów: bez skierowania i decyzji administracyjnej, na 
wniosek osoby potrzebującej pomocy, jej bliskich lub 
instytucji

 2. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Rzą-
dowe Centrum Bezpieczeństwa; Rakowiecka 2A 00-993 
Warszawa; dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w 
tygodniu; Całodobowy dyżur: (22) 785 700 177 e-mail: 
dyzurny@rcb.gov.p; http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-
-kryzysowe/; poczta@rcb.gov.pl; monitorowanie bez-
pieczeństwa Świadek zagrożenia kryzysowego, osoba 
poszukująca informacji na temat zarządzania kryzyso-
wego

POMOC DLA OSÓB
BEZROBOTNYCH

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu; ul. 
Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych; Dla Klientów: 800-
1415; tel.748407300/330; www.walbrzych.praca.gov.
pl; kancelaria@urzadpracy.pl; pośrednictwo pracy; po-
radnictwo zawodowe; podnoszenie kwalifikacji; świad-
czenia pieniężne;

 2. Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia 
Urząd Pracy; Ciepła 20 . 15-472 Białystok; dostępna pn.- 
pt. godz. 0800-1800; tel.: 19 524 (z Polski) +48 22 19524 

 LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO      
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(z zagranicy) ,koszt zgodnie z taryfą operatora; www.
zielonalinia.gov.pl; biuro@zielonalinia.gov.pl; 

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH 
PRZESTĘPSTWEM

 1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa15D,

od poniedziałku do piątku: 10.00 – 14.00, tel. 517 592 
784; tel. 24 h/7 dni w tygodniu 508 962 007 Wsparcie 
informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe;

 2. Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 
309 900 lub e-mail info@numersos.pl. 

PRAWO KONSUMENCKIE
 1. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumen-

tów; Al. Wyzwolenia 24 (pokój 26) 58-300 Wałbrzych; 
dostępne w  poniedziałek, środę, czwartek 730 – 
1530; wtorek 730-1630 piątek 730-1430; tel. 74 846 
05 22; http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl/
dokument,iddok,37,idmp,33,r,r - pomoc w indywidual-
nych sprawach konsumenckich;

 2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
UOKiK Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa; 
dostępne: pn.- pt. Godz. 0800-1800; Infolinia konsu-
mencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) 
801 440 220, 22 290 89 16,  Koszt połączenia zgodnie 
z taryfą operatora; https://www.uokik.gov.pl/; porady@
dlakonsumentow.pl; Ochrona praw konsumenckich;

PRAWA PACJENTA
 1. Rzecznik Praw Pacjenta Biuro RPP; ul. Młynar-

ska 46, 01-171 Warszawa; tel.800 190 590; pn. - pt. godz. 
0800-2000; Bezpłatna infolinia, Zapisy na poradę osobi-
stą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 82 43; https://
www.bpp.gov.pl kancelaria@rpp.gov.pl; Ochrona praw 
pacjenta;

 2. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Naro-
dowy Fundusz Zdrowia; Grójecka 186, 02-390 Warsza-
wa; pn.- pt. godz. 0800-1600; Infolinia Centralna: 800 
392 976, (*) 22 572 60 42 (**) (*)  połączenia bezpłatne 
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora; http://www.nfz.
gov.pl; infolinia@nfz.gov.pl; Uprawnienia ubezpiecze-
nia zdrowotnego: - prawa pacjenta -leczenie w kraju i 
poza granicami -kolejki do świadczeń;

 3. Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w 
Wałbrzychu; Al. Wyzwolenia 20, 58-300 Wałbrzych; pn.-
-pt. godz. 0800-1600; tel.74 66 43 111, 74 66 43 112; 
wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl; Uprawnienia ubezpie-
czenia zdrowotnego: prawa pacjenta-leczenie w kraju 
i poza granicami-kolejki do świadczeń;

 4. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych; ul. 
Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa; KORESPONDENCJA: 
Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa; dostępne: pn.-
-pt. godz. 0800-1700; tel.: 801 801 015, Koszt połącze-
nia zgodnie z taryfą operatora; http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl sekretariat.bon@mrpips.gov.pl; Z porad 
mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny 
oraz organizacje działające na rzecz osób niepełno-
sprawnych;

 5. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon za-
ufania; Biuro RPD Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa 
tel.: (22) 583 66 00 . fax.: (22) 583 66 96; dostępne:  pn.-
-pt. Godz.0815-1615;; pn.- pt. godz. 0815-2000; (dzwo-
niąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem 
i  zostawić kontakt do siebie,                      a doradcy od-

dzwonią), tel.: 800 121 212 Bezpłatna infolinia https://
brpd.gov.pl rpd@brpd.gov.pl

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 1. Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych; można skorzystać z pomo-
cy pracowników w  Centrum Obsługi Telefonicznej lub 
podczas wizyty osobistej w placówce. centrala:(22) 667 
10 00; pn.–pt. godz. 0700 – 1800; (22) 560 16 00, Koszt 
połączenia zgodnie z taryfą operatora; http://www.
zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-
-cot-cot@zus.pl; Zakres informacji: pomoc techniczna 
– składki – renty – emerytury

 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w 
Wałbrzychu – ul. Kasztanowa 1, Godziny obsługi klien-
tów Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00

 3. Wałbrzyska linia telefoniczna dla seniorów 
746 609 609 od 10:00 do 14:00 - SPECJALISTA ZUS – w 
każdą ostatnią środę miesiąca 

PRAWO PRACY
 1. Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy In-

spektorat Pracy we Wrocławiu oddział   w Wałbrzychu;  
Andersa 136, 58-304 Wałbrzych; dostępne: pn.–pt. 
Godz. 0730–1530; tel.:                    74 887 11 00, 74 887 
11 12; https://wroclaw.pip.gov.pl/pl; Porady z zakresu 
prawa pracy;

 2. Centrum Poradnictwa Państwowej In-
spekcji Pracy; ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa; tel.22 
391 82 15 fax. 22 391 82 14 801 002 006 (dla  tel. stacj.), 
459 599 000 (dla tel. kom.), 22 391 83 60 (dla obywateli 
Ukrainy zatrudnionych na terenie RP), Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są kosz-
ty za czas oczekiwania na połączenie; www.bip.pip.gov.
pl; kancelaria@gip.pip.gov.pl; Porady z zakresu prawa 
pracy;

PRAWO PODATKOWE 
 1. Krajowa Informacja Skarbowa; ul. Teodora 

Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała; dostępne: pn.- pt. godz. 
0700-1800; tel.: 801 055 055 ( z tel. stacjonarnych. ( (22) 
330  03 30 Z  z tel. Komórkowych. + 48 (22 )330 03 30 
(z tel. zagranicznych); Koszt zgodnie z taryfą operato-
ra www.kis.gov.pl; https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-
-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa. Inf. podat-
kowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza itp.

 2. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, ul. Uczniow-
ska 21,  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz umó-
wić się korzystając z jednego z trzech możliwych spo-
sobów:

 3. elektronicznie – link https://www.dolnosla-
skie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroc-
lawiu/zalatwianie-spraw/umow-wizyte-w-urzedzie-
-skarbowym

 4. telefonicznie- pod numerem telefonu: 784 
330 349, 784 330 613, 784 330 415 

 5. podczas osobistej wizyty w urzędzie w punk-
cie rezerwacji wizyt poniedziałek w godzinach 8:00 - 
18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 -15:00 

POMOC DLA OSÓB
BĘDĄCYCH W SPORZE

Z PODMIOTAMI RYNKU
FINANSOWEGO

 1. Rzecznik Finansowy. (Ubezpieczonych) Biu-
ro Rzecznika Finansowego; Al. Jerozolimskie 87 02 001 

Warszawa; Ubezpieczenia gospodarcze: (22) 333 73 
28 pn.-pt. Godz. 0800-1800; Ubezpieczenia Społecz-
ne, OFE ZUS: (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27 pn.-pt. 
Godz.1100-1500; Ubezpieczenia bankowe                 i 
rynku kapitałowego: (22) 333 73 25 pn.-pt. Godz. 0800-
1600; Porady e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwa-
nia na odpowiedz e-mailową ok.2 tygodni); https://
rf.gov.pl/kontakt biuro@rf.gov.pl

INNE
www.obywatel.gov.pl:  Informacje i usługi przyjazne 

obywatelom, portal Ministerstwa Cyfryzacji;
 1. Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro RPO; Pl. 

Magistracki 1  58-300 Wałbrzycha Ratusz II piętro, p. 25; 
Dostępny co miesiąc w drugi poniedziałek miesiąca w 
godz. 1000-1400; Infolinia obywatelska: 800 676 676; 
Ochrona praw obywatelskich

 2. Rzecznik Praw Obywatelskich Biuro RPO; Al. 
Solidarności 77. 00-090 Warszawa; dostępne w: pon. 
godz. 1000-1800 wt.- pt. godz. 0800-1600; 800 676 676, 
Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórko-
wych; https://www.rpo.gov.pl biurorzecznika@brpo.
gov.pl; Ochrona praw obywatelskich;

 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE

PORADNICTWO
OBYWATELSKIE 

ZAPISY na wizyty pod numerami telefonów w punk-
tach.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie 
stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne 
oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jed-
noosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca 
innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ru-
chową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświad-
czają trudności w komunikowani, mogą otrzymać po-
radę przez telefon lub przez internet a także skorzystać 
z usług tłumacza języka migowego Zgłoszenie to może 
być dokonane w następującej formie: e-mail: e.zak@
um.walbrzych.pl; fax: 74/ 6488506; tel. (korzystając z 
osoby przybranej: 74/6655376 lub podanie złożone do 
Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 

 1.  Adwokaci i Radcowie Prawni z organizacji 
poarądowej -  Wałbrzych, pl. Magistracji 1, pok. nr 1;  
pon. godz. 1300-1800 wt- pt godz. 1300-1700 tel.74 66 
55 183 -  Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne 
mediacje;

 2. Radcowie prawni, Wałbrzych, pl. Magistracji 
1, pok. nr 1, pon- pt godz.900-1300 ; tel.74 66 55 183 
-  nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne media-
cje;

 3. Adwokaci - Wałbrzych, Limanowskiego 9; 
poniedziałek- piątek godz.1000-1400 ; tel. 74 6666 399 
- nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne media-
cje;

 4.  Adwokaci i Radcowie Prawni z organizacji 
pozarządowej - Wałbrzych, Hirszfelda 4, pon. w godz. 
1200-1700 , wt-pt 1200-1600; tel.74 666 10 21 - nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne 
mediacje;

 5. Wsparcie w zakresie poradnictwa prawnego 
24 godz. przez 7 dni w tygodniu Urząd Miejski w Wał-
brzychu; zapytanie do prawnika na adres prawnik@
walbrzych.eu 

PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW WAŁBRZYCHA
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Zwolnić Sousę - natych-
miast!
Porażka z Węgrami sprawiła, 
że w pierwszej rundzie spot-
kań barażowych o awans do 
katarskiego mundialu nie 
będziemy rozstawieni, co w 
praktyce oznacza koniec ma-
rzeń o wyjeździe na przyszło-
roczny czempionat - trzeba 
to sobie jasno powiedzieć. O 
okolicznościach tego meczu, 
decyzjach personalnych se-
lekcjonera przez cały tydzień 
powiedziano chyba wszystko 
i ze wszystkimi głosami kry-
tyki wyjątkowo się zgadzam. 
Wyjatkowo, bo zawsze byłem 
wstrzemięźliwy jeśli chodzi 
o zwalnianie trenerów, prze-
konywałem aby ocenę ich 
pracy, czy to w klubie czy w 
kadrze oceniać w szerszym 
kontekście. Ale w futbolu tak 
jak i w każdej innej pracy są 
sytuacje, gdzie pracownik 
powinien po prostu wyle-
cieć od razu bez względu na 
wcześniejsze dokonania. I 
mecz z Węgrami jest właśnie 
tego przykładem. Przegrał 
go Paulo Sousa i to na włas-
ne życzenie. Czy nie zdawał 
sobie sprawy, że to jeden 
z najważniejszych meczów 
tych eliminacji, nie wiedział 
jaki jest regulamin, nikt mu 
nie powiedział? Od początku 
zgrupowania panowała jakaś 
taka lekka atmosfera, że sko-
ro mamy awans do baraży 
- osiągnięty plan minimum 
to te dwa spotkania sobie 
zagramy trochę jak sparin-
gi. Zabrakło maksymalnego 
skupienia w jednym z klu-
czowych momentów tych eli-
minacji. Paulo Sousa okazał 
się nie tyle złym strategiem, 
bo to za duże słowo w sto-
sunku do niego w tych oko-
licznościach co zagubionym 
trenerem podejmującym 
irracjonalne decyzje, które 
będą dużo kosztować, także 
w wymiarze stricte finanso-
wym. Dlatego kontrakt z nim 
powinien zostać jak najszyb-
ciej rozwiązany a drużynę w 
barażach musi poprowadzić 
nowy trener, budując ją już 
pod kątem kolejnych elimi-
nacji. 
P.S. Mimo powyższego uwa-
żam, że praca Paulo Sousy to 
nie do końca stracony czas 
dla polskiej piłki. Szersza 
ocena jego dotychczasowej 
pracy za tydzień.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Koszykarze Górnika Trans.eu błyskawicznie podnieśli się po wyjazdowej, nieoczekiwanej porażce w Opolu 75:83. W śro-
dowym meczu podopieczni trenera Łukasza Grudniewskiego bez większych problemów odprawili Dziki Warszawa wygry-
wając w stolicy 78:71.

W stolicy zgodnie z planem 

Po bolesnej, bo poniesionej 
po zaciętym meczu porażce w 
Opolu, biało-niebiescy jecha-

li do stolicy kraju z mocnym 
postanowieniem powrotu na 
zwycięską ścieżkę. Swój plan 

Bartłomiej Ratajczak i spółka 
zrealizowali w 100 procen-
tach. Tylko bowiem w pierw-
szej, zakończonej wygraną 
wałbrzyszan kwarcie 19:17, 
pojedynek ze znacznie niżej 
notowanym rywalem miał 
wyrównany przebieg. W dru-
giej ćwiartce nasi odjechali z 
wynikiem zwyciężając tę od-
słonę 25:11, na co złożyły się 
skuteczne akcje Krzysztofa Ja-
kóbczyka, któremu wtórował 
Marcin Dymała oraz Hubert 
Pabian. Tym samym do prze-
rwy przyjezdni prowadzili w 
Warszawie 44:28. 

Po zmianie stron Górnicy 
kontrolowali przebieg rywa-
lizacji utrzymując przewagę, 
która dochodziła do 20 punk-
tów (50:31, 60:40, 62:43). W 
czwartej kwarcie miejscowi 
rzucili się do odrabiania strat, 
jednak mimo stopniowo ma-
lejącego dystansu prowadze-
nie chłopców Grudniewskiego 
ani przez chwilę nie było za-
grożone. Ostatecznie Górnicy 
wygrali z Dzikami 78:71 od-

nosząc ósme zwycięstwo w 
lidze. 

W najbliższej odsłonie roz-
grywek biało-niebiescy nie 
powinni mieć problemów z 
zaliczeniem kolejnej prze-
szkody, mimo iż po raz trzeci z 
rzędu wystąpią na wyjeździe. 
Rywalem Górnika będzie bo-
wiem Księżak Łowicz, który 
w dziewięciu meczach zdo-
był zaledwie 11 punktów, co 
przekłada się na 15. miejsce 
w tabeli. 

X kolejka I ligi koszykarzy
Dziki Warszawa – Górnik 

Trans.eu Wałbrzych 71:78 
(17:19, 11:25, 18:18, 25:16)

Górnik Trans.eu: Dymała 
17 (2x3), Jakóbczyk 17 (3), Zy-
wert 16 (1), Pabian 10 (1), Ma-
lesa 8 (1), Cechniak 8, Durski 
2, Pawlak, Kruszczyński, Ra-
tajczak. Trener: Łukasz Grud-
niewski

Bartłomiej Nowak 

Górnicy mistrzem jesieni
Zakończyła się jesień na szczeblu klasy okręgowej. I choć w minionym tygodniu piłkarze Górnika zaledwie zremisowali 

u siebie z zamykającym tabelę Venusem Nowice, to w niedzielę w pełni zrealizowali założony plan pokonując na wyjeździe 
Włókniarza Kudowa-Zdrój 2:0. 

Miały być kolejny festiwal 
strzelecki i pewne 3 punk-
ty podopiecznych trenera 
Marcina Domagały, tym-
czasem skończyło się na 
sporej, niestety in minus, 
niespodziance, bo tylko w 
takich kategoriach należy 
rozpatrywać remis z Venu-
sem Nowice. Co ciekawe, 
nasi wcale nie prezento-
wali się źle, jednak tego 
dnia, a więc w czwartek 
11 listopada, skuteczność 
była daleka od tej, do jakiej 
przyzwyczaili nas wałbrzy-
szanie. Efekt to zaskakują-
cy remis 1:1 i niepotrzebne 

nerwy przed niedzielną po-
tyczką w Kudowie-Zdroju.   
Na szczeście, nasze obawy 
okazały się zdecydowanie 
na wyrost, gdyż zmotywo-
wani biało-niebiescy nie 
dali sobie wydrzeć kolej-
nych cennych punktów. 
Wyjazdowy pojedynek roz-
począł się od szybko zdo-
bytej bramki gości – w 22 
minucie po dośrodkowaniu 
Damiana Chajewskiego z 
rzutu rożnego, a następnie 
dograniu Sławomira Orze-
cha, piłkę do siatki celną 
główką skierował Mateusz 
Sobiesierski. Co prawda 
jeszcze do przerwy rywale 

mogli się pokusić o wyrów-
nującego gola, ale pewnie 
broniący Szymon Stec nie 
dał się zaskoczyć. Początek 
drugiej odsłony przyniósł 
kolejne trafienie Górnika. 
W 55 minucie po kolejnym 
kornerze doszło do spore-
go zamieszania pod bramką 
Włókniarza, które wykorzy-
stał Dawid Rosicki podwyż-
szając prowadzenie lidera 
„okręgówki”, a tym samym 
ustalając wynik meczu. - 
Zasłużone zwycięstwo po 
dobrej grze. Mieliśmy coś 
do udowodnienia sobie 
po meczu z Nowicami, ale 
drużyna zareagowała bar-
dzo dobrze, z czego jestem 
bardzo zadowolony. Duże 
podziękowania dla naszych 
kibiców, którzy pokazali, że 
Górnik Zawsze Razem, zja-
wiając w Kudowie w liczbie 
ponad 200 osób. Duży sza-
cunek dla nich - powiedział 
trener Domagała. 
Wiosna w listopadzie
Dzięki zwycięstwu 2:0 na 
półmetku rozgrywek wał-
brzyski beniaminek pro-
wadzi w tabeli z przewagą 

5 „oczek” nad LKS-em By-
strzyca Górna. Na odpoczy-
nek Sobiesierskiemu i spół-
ce przyjdzie jednak nieco 
zaczekać, gdyż jutrzejszym 
meczem w Pieszycach nasi 
rozpoczną rundę wiosenną. 
Początek meczu z Pogo-
nią o godzinie 13.30, a my 
przypominamy, iż pierw-
szy, rozegrany na Ratuszo-
wej, pojedynek obu drużyn 
zakończył się wygrana Gór-
nika aż 6:0. 

XV kolejka klasy okręgo-
wej
Włókniarz Kudowa-Zdrój – 
Górnik Wałbrzych 0:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Mateusz Sobie-
sierski (22), 0:2 Dawid Rosi-
cki (55)
Górnik: Stec, Michalak, 
Smoczyk, Orzech, Rosicki 
(80 Grudziński), Kobylański 
(84 Rzeszotko), Kopernicki, 
Krawczyk (68 Bartkowiak), 
Niedźwiedzki (83 Rodri-
quez), Sobiesierski (90 Bi-
skup), Chajewski. Trener: 
Marcin Domagała

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Miłosz  
Nazwisko: Głowacki 
Data urodzenia: 4 lipca 1999 roku 
Pseudonim sportowy: Głowa 
Reprezentuje: Podokręg Piłki Nożnej Wałbrzych
(sędzia piłkarski) 
Największy dotychczasowy sukces: Jako sędzia pił-
karski prowadziłem mecze w IV lidze. Mam za sobą 
również pracę w Superpucharze Polski na szczeblu 
wałbrzyskim. Na co dzień zajmuję się również mate-
matyką i moje największe osiągnięcie w tej dziedzinie 
to napisanie dwóch podręczników, dla 8-klasisty oraz maturzysty. Ponadto je-
stem medalistą półmaratonów i biegów na 10 km. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Moim idolem jest Pep Guardiola – za pra-
cowitość oraz niesamowitą kulturę pracy. 
Dlaczego piłka nożna: Jak każdy niemal dzieciak od małego interesowałem 
się piłką nożna. Momentem przełomowym, który zadecydował o mojej przy-
szłości, był turniej piłkarski, podczas którego rywal niemal rozwalił mi kostkę, 
za co sędzia ukarał krewkiego zawodnika jedynie żółtą kartką. Powyższa sy-
tuacja wzbudziła we mnie refleksję, iż do takich zdarzeń nie powinno w ogóle 
dochodzić, stąd moja natychmiastowa decyzja, aby zostać sędzią piłkarskim.
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Z kwestii sportowych marzy mi się poprowadzić 
jako sędzia Ligę Mistrzów. Wydaje mi się, iż mój plan jak najbardziej możliwy 
do zrealizowania, bo mam zaledwie 22 lata, a także lada miesiąc przeprowa-
dzę się do Warszawy, gdzie mam nadzieję, iż w przeciągu 10 lat uda mi się 
osiągnąć to, co założyłem. Nie zamierzam również rezygnować z mojej dru-
giej pasji, jaką jest matematyka, bo w planach mam również napisanie 10 
książek jako element rozwoju edukacyjnego. 
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Odpowiedzialność za słowo
Wiele osób uważa, że w 
sieci jesteśmy anonimo-
wi. Wielu z nas myśli, że w 
Internecie może napisać 
co tylko chce. Wielu z nas 
sądzi, że nie spotka go za 
to kara. Wreszcie, wielu z 
nas nie zdaje sobie sprawy 
z mocy słowa, które może 
zranić bardziej niż cios.

Chwilami zastanawiam się, 
ile z tego co publikujemy 
w sieci zostaje w głowach 
naszych czytelników. Ktoś 
mógłby powiedzieć, że nie 
ma się czym przejmować, 
ale z perspektywy lat, je-
stem pewien, że jednak nie 
tylko jest się czym przej-
mować, ale też warto o tym 
pamiętać. W końcu pióro to 
broń ciężka.
Pierwszy raz zmierzyłem się 
z tą tezą po napisaniu ar-
tykułu o Kamilu Jasińskim. 
Krytyczne uwagi wobec tre-
nera podzieliły opinię pub-
liczną na pół. Spora grupa 
osób stanęła za trenerem 
murem, ale… równie dużo 
„miłośników” jego talentu 
dziękowała mi za to, że w 
końcu ktoś napisał prawdę. 
Okazało się, że prawda leży 
gdzieś pośrodku, a sam tre-
ner zdobył uznanie, wygry-
wając kilka medali.
Później przyszedł artykuł 
oceniający drużynę Aqua 
Zdrój Wałbrzych. Napisa-
łem, że ten sztuczny twór 
nie powinien istnieć i że 
klub z historyczną nazwą 
Chełmiec sprawdziłby się 
lepiej w ówczesnej rzeczy-
wistości. Osoby związane ze 
środowiskiem siatkarskim 
obraziły się na mnie, dając 
temu głośny wyraz. Dzisiaj 
wydaje się, że miałem rację, 
ale też do dzisiaj staram się 
odbudować zaufanie władz 
siatkarskiego Chełmca.
No i jeszcze brzemienny w 
skutki tytuł „4,5 godziny 
jechały, 45 minut grały”. To 
jedno zdanie dosadnie oce-
niło formę siatkarek z prze-
granego meczu. Okazuje się 
jednak, że wciąż jest mi to 
wypominane (pozdrowienia 
dla pani Joanny). Na szczęś-
cie jedynie w formie weso-
łych komentarzy bez krzty 
złośliwości.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Dobrą passę w hali IV Li-
ceum Ogólnokształcącego 
zaczęła młodzież. Świetny 
występ przeciwko odpo-
wiednikom z Bielawy nastro-
ił nas pozytywnie na kolejne 
spotkania. Popularny #Da-
rioTeam wygrał 3:1.

Później przyszła pora na 
ich młodszych kolegów. 
Przeciwnik trudny, ale jak 
się okazało, nie ma rzeczy 

niemożliwych. Juniorzy 
ograli swojego rywala bez 
straty seta. Czekaliśmy więc 
na danie główne. Kapitalna 
gra podopiecznych trene-
ra Fabiana Kurzawińskiego 
pozwoliła im wygrać na wy-
jątkowo gorącym terenie. 
Warto dodać, że Chełmiec 
był pierwszą drużyną, która 
zgarnęła w Bielawie komplet 
punktów w tym sezonie.

Dzień później w rozgry-
wanym awansem spotkaniu 
Chełmiec Wałbrzych walczył 
z zawsze groźnym zespołem 
z Częstochowy. Po zwycię-
stwie w Bielawie, gospoda-
rze chcieli podtrzymać dobrą 
passę, ale rywal okazał się 
zbyt silny. 

Szybka wygrana gości 
w pierwszej odsłonie po-
drażniła podopiecznych 
trenera Fabiana Kurzawińś-
kiego. Niewiele brakowało, 
by sportowa złość poniosła 
wałbrzyszan do zwycięstwa. 
Ostatecznie na przewagi 
seta wygrywa AZS, który ku 
rozpaczy miejscowych kibi-
ców, w trzeciej odsłonie oka-
zuje się ponownie lepszy.

- Słodko-gorzki weekend. 
Po wygranej w Bielawie, w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
przyszedł zimny prysznic. 
Przegrywamy z Eco-Team 
AZS Stoelzle Częstocho-

wa 0:3. Dziękujemy licznie 
zgromadzonym kibicom za 
doping, dzisiaj przeciwnik 
był od nas lepszy w każdym 
elemencie – gratulujemy! – 
pisali na swoim profilu spo-
łecznościowym przedstawi-
ciele klubu.

Wyniki szczegółowe:
junior młodszy
Cuprum Lubin - Cheł-

miec Wałbrzych 0:3 
(20:25|22:25|22:25)

junior
Chełmiec Wałbrzych - 

Bielawianka Bielawa 3:1 
(25:12|25:11|21:25|25:14)

2 liga siatkówki
Bielawianka Bielawa - 

Chełmiec Wałbrzych 1:3 
(19:25|25:18|15:25|19:25)

Chełmiec Wałbrzych 
– Eco-Team AZS Stoe-
lzle Częstochowa 0:3 
(19:25|26:28|20:25) 

JZ 

Panowie 3x TAK i za silna Częstochowa
W minioną sobotę siatkarze KPS Chełmca Wałbrzych dzielnie walczyli na trzech frontach. Juniorzy na naszym terenie walczyli 

z Bielawawianką Bielawa, z którą na wyjeździe biła się pierwsza drużyna. Do tego ciekawi byliśmy wyniku juniorów młodszych w 
Lubinie. Rezultaty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

Ekspres Seniorek > Młodzieżowy parowóz 
Po wspaniałym meczu z Energą II Kalisz, wałbrzyszanki pojechały walczyć o punkty do Nysy. Oczekiwaliśmy trudnego 

spotkania. Zamiast tego zjedliśmy ciastko i wciąż mamy ciastko. Kapitalny, szybki mecz i łatwe zwycięstwo cieszy.

Szybkie zwycięstwo ponow-
nie pokazało moc zespołu, 
który pomimo dwóch po-
rażek wciąż zajmuje miej-
sce na podium rozgrywek. 
Kolejny mecz podopieczne 
trenera Marka Olczyka za-
grają 20 listopada. W Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów o 
punkty powalczy MKS Dą-
browa Górnicza.

Młodzieżowe zmagania za-
częły juniorki młodsze. Na 
początek odbył się mecz 
przeciwko Volleyowi Wroc-
ław. Większość czasu w ry-
walizacji dominowały pod-
opieczne trenera Krowiaka. 
Gospodynie raz pokazały, 
że mają moc, że drzemie w 
nich wielki potencjał.

- W meczu z Volleyem mie-
liśmy swoje momenty. One 
pozwoliły nam wygrać 3 
partie. Trudno było uzyskać 
więcej. W oczy rzuca się 
dużo większe doświadcze-
nie rywalek, które w trud-
nych chwilach nie pękały, a 
mając kilkupunktową prze-
wagę spokojnie kontrolo-
wały spotkanie - mówił po 
meczu trener zespołu.
Później przyszło trzysetowe 
spotkanie z AZS AWF I Wroc-
ław. Zaczęło się dobrze. 
Niestety mimo gry na wy-
sokim poziomie pierwszy 
set wygrały wrocławianki. 
Podopieczne trenera Kac-
pra Jesiołowskiego odczuły 
to boleśnie i jak się później 
okazało także namacalnie. 
Miażdżąca porażka w dru-

giej partii i pomimo lepszej 
gry także w trzeciej szybko 
zamknęła sprawę.

- Dzisiejszy mecz to nie-
stety kolejna przegrana na 
naszym koncie. Mimo, że 
od początku nie byliśmy 
faworytami tego spotkania 
to pierwszy set pokazał, że 
jesteśmy w stanie grać jak 
równy z równym. Sprawa 
skomplikowała się niestety 
w kolejnych setach. Pomimo 
zostawienia serca na boisku 
nie udało nam się postawić 
dziewczynom z Wrocławia. 
Jednak nie poddajemy się, 
pracujemy dalej i walczymy 
z całych sił - mówiła po me-
czu Julia Urbanowicz, kapi-
tan wałbrzyskiego zespołu.

Na koniec przyszła jeszcze 
trzysetowa porażka z Igner-
home Volley Świdnica.

Szczegółowe wyniki:
Juniorki i juniorki młodsze:
Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych - #Vol-
ley Wrocław 1:3 
(17:25|15:25|25:21|10:25)
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - AZS AWF I Wrocław 
0:3 (23:25|11:25|17:25)
Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – Ignerho-
me Volley Świdnica 0:3 
(18:25|11:25|19:25)

2 liga
NTSK Nysa – Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych 0:3 
(15:25|17:25|23:25)

JZ 
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Co ćwierka w sieci...

InValbrzych

18 Dywizja Zmechanizowana

WałbrzychMojeMiasto @InValbrzych

@Zelazna_Dywizja

@WalbrzychMM

1:26 PM · 16 lis 2021

4:58 PM · 16 lis 2021

3:50 PM · 16 lis 2021

Sprzedamy: Działka 92/1 obręb 8 Poniatów, ul. Jachimowicza.
Teren ulokowany daleko od  centrum miasta, w sąsiedztwie WSSE. Blisko podobne 
nieruchomości o funkcji prod-usł. Pow.: 3,0775 ha. Numer KW: SW1W/00034205/3 
Cena wywoławcza: 2 200 000,00 zł. http://invalbrzych.pl

Kończymy kolejny dzień ciężkiej służby na granicy. Nocna zmiana melduje się na 
posterunkach. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby była bezpieczna!

Rozpoczęliśmy intensywne prace remontowe w budynku przy ul. Matejki 5, zwa-
nym również Willą dra Issmera. Po modernizacji powstanie tu dom pobytu dzien-
nego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży oraz pomieszczenia 
biurowe. #Wałbrzych

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!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

1:08 PM · 12 lis 2021

Maxpro CNC z #Wałbrzych.a to kolejny polski mikroprzedsiębiorca, który dołączył 
do grona firm @WalbrzyskaSSE  korzystając z rządowego programu #PolskaStre-
faInwestycji. Firma zainwestuje 1 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnej ist-
niejącego zakładu. #WSSE #StrefaBiznesu

Bartek Grzegorczyk
@BarGrzegorczyk

8:25 PM · 16 lis 2021

Z lokalnego podwórka@BudimexSA kończy budową obwodnicy @Walbrzych-
MM - dawnego miasta górniczego.BSA natrafił m. in. na poniemiecki szyb Gustav 
130 m i drugi szyb o głęb. 8 m, przejście podziemne do pobliskiego szpitala, po-
cisk moździerzowy i zawalone koryto podziemnej rzeki.

S. Bielawska
@bielawska_s

11:42 AM · 13 lis 2021

W HWM w @WalbrzychMM  rozpoczął się Puchar Polski Juniorów w zapasach pod 
patronatem Prezydenta  @RomanSzelemej. Wydarzenie było okazją do uczczenia 
jubileuszu  75-lecia kolejnych 2 klubów oraz uhonorowania osób związanych z 
wałbrzyskimi zapasami. Zapraszamy!!! 

dolnośląska Policja
@DPolicja

1:52 PM · 16 lis 2021

Dwa pojazdy o wartości prawie pół miliona złotych odzyskane przez zgorzele-
ckich policjantów.
Samochody pochodziły z kradzieży z terenu Wielkiej Brytanii, a przewożone były 
w naczepie ciężarówki.

REKLAMA R0556/21

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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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Senior - według Słowni-
ka Języka Polskiego może-
my tłumaczyć ten leksem na 
wiele sposobów. Po pierwsze 
jest to najstarszy wiekiem 
członek rodziny lub rodu, po 
drugie najstarszy wiekiem 
lub stażem członek jakiegoś 
zespołu, ale również zawod-
nik w wieku odpowiednim 
do uprawiania danej dyscy-
pliny sportowej. Jednak to 
nie wszystko. Okazuje się, że 
senior w historycznej Polsce 
dzielnicowej był to najstarszy 
z Piastów, któremu mieli pod-
legać książęta poszczegól-
nych dzielnic. W prawie len-
nym był to feudał sprawujący 
opiekę nad uzależnionym od 
niego wasalem. Zostawmy 
jednak przeszłość, wróćmy 
do teraźniejszości. W Polsce, 
niestety, nie mamy jedno-
znacznej definicji tego słowa. 
Instytucje finansowe mianem 
seniorów określają osoby, 
które ukończyły 50 lat. Z kolei 
dla funduszy hipotecznych 
oferujących hipotekę odwró-
coną, seniorem jest osoba, 
która ukończyła 60-65 lat. 
Teraz należy sobie zadać py-
tanie: czy jeżeli ktoś ma 70 lat 
albo 80 lat ma takie same po-
trzeby jak osoba w wieku lat 
50-ciu, czy nawet 60-ciu? Wy-
daje się, że to zupełnie inni 
konsumenci dla rynku usług i 
marketingu. Warto zauważyć, 
że w Stanach Zjednoczonych 
od lat każda generacja ma 
swoją nazwę. Znamy gene-
rację X, czyli urodzonych w 
latach ’60-’70, Y - czyli lata 
80 – do końca XX wieku oraz 
generację Z, czyli najmłod-
sze, współczesne pokolenie. 
W Polsce istnieje zaintereso-
wanie państwa tym, jak po-
winni sobie radzić i funkcjo-
nować seniorzy. Szukając w 
internecie, możemy znaleźć 
stronę Ministerstwa Rodziny 
i Spraw Społecznych http://
senior.gov.pl/, która zajmuje 
się profesjonalnie tematyką 
senioralną, wspierając tą jak-
że ważną obecnie grupę spo-
łeczną. My z kolei w Temacie 
Tygodnia piszemy o chorobie 
Alzheimera, której mechani-
zmy powstawania nie są do 
końca wyjaśnione.  

Redaktor Naczelny

Koniec sinego starością straszydła?

INTERWENCJA 30 Minut - Dwie strony medalu

Rozpoczęły się zapowia-
dane wcześniej prace remon-
towe w jednej z najciekaw-
szych kamienic Śródmieścia. 
Jakie są w związku z nią pla-
ny?

Willa dr Ernsta Issmera 
(1831-1912), radcy górniczego, 
szanowanego lekarza rodziny Ho-
chbergów, stojąca na rogu dzisiej-
szej ul. Straży Pożarnej i Matejki, 
przez szare, wypłowiałe ściany 
przypominająca skórę niebosz-
czyka i wyglądająca rzeczywiście 
jak straszydło ze starych horro-
rów, niedługo będzie miała nowe 
zadanie. Społeczne. Powstanie w 
niej dom pobytu dziennego dla 
seniorów, świetlica środowisko-
wa dla młodzieży i pomieszczenia 
biurowe, w całości dostępne dla 
osób z niepełnosprawnością.

Willa była częścią kompleksu - 
w miejscu dzisiejszej przychodni 
dr Issmera prowadził klinikę. Po 
1935 roku stała się częścią Szko-
ły Pożarnictwa wybudowanej w 
tamtym czasie w sąsiedztwie, peł-
niąc rolę budynku głównego, a po 
wojnie mieściła się tam Komenda 
Główna Straży Pożarnej. Od czasu 
opuszczenia przez strażaków bu-
dynek niszczał i zamieniał się w 
mroczny cień. 8 lat zajęło wymy-
ślenie dla niej nowej funkcji.

Mieszkańcy, pod wpisem na 
profilu prezydenta Szełemeja w 

jednym z portali społecznościo-
wych dotyczącym remontu willi, 
tradycyjnie już pytają co z najcie-
kawszą w okolicy ścianką wspi-
naczkową, której projekt, mimo 
swojej wygranej 5 lat temu w Wał-
brzyskim Budżecie Obywatelskim, 
nie został jeszcze, dla tychże oby-
wateli, zrealizowany i raczej nie 
zostanie. Zwłoka, która zapewne 
miała wpływ na spadek zaintere-
sowania plebiscytem, spowodo-
wała na przestrzeni 5 lat 5-krotny 
wzrost kosztów inwestycji i dzisiaj, 
jak informuje prezydent, nie ma 
możliwości aby ją sfinansować. 

Sprawa basenu otwartego - innej 
inwestycyjnej bolączki, o której 
urzędnicy nie lubią wspominać 
nie wywoływani - jest natomiast 
otwarta. Basenu odkrytego w 
górskim miasteczku o zmiennej i 
ostrej pogodzie.

Willi kibicuję, polecam śledzić 
postęp, zadrzeć głowę, odrywając 
ją od smartfona i zerknąć na wy-
jątkową zabudowę wałbrzyskiego 
centrum. Czekamy w redakcji na 
Państwa zdjęcia i wnioski.

PeeL
Fot. UM Wałbrzych

Lokator nie może docze-
kać się pomocy spółdzielni 
mieszkaniowej, zagrożo-
ne jest zdrowie i życie, nikt 
nie reaguje. Tak powinny 
brzmieć nagłówki tego ar-
tykułu, gdyby chodziło o 
sensację, przyciągnięcie 
wzroku, sztuczne zainte-
resowanie. Lepiej zadawać 
pytania.
Mieszkaniec dzielnicy Nowe 

Miasto. Rozmawiamy telefonicz-
nie. Potwierdza, że miesiąc temu, 
po kontroli kominiarza, okazało 
się, że komin, z którego korzysta, 
nie nadaje się do użycia, nawet 
więcej, zagraża życiu i zdrowiu 
mieszkańców. Kilka dni później 

Miejski Zarząd Budynków, za-
rządca nieruchomości, przesyła 
zakaz korzystania z pieca CO, w 
związku właśnie z tym zagroże-
niem. Mijają tygodnie, pan A. 
ogrzewając mieszkanie urządze-
niami na prąd dostaje wyższy 
rachunek i to koniec jego cierp-
liwości. Kontaktuje się z redak-
cją, wysyła skany dokumentów, 
wspomina o szpitalu, złym stanie 
zdrowia, skarży się na urzędni-
ków. Wspomina o swoim zadłu-
żeniu związanym z lokalem, ale 
przecież… powinni, muszą, na-
leży się.

Za sprawy tej dzielnicy ze stro-
ny MZB odpowiada pani Magda-
lena. Po dwóch zdaniach mojego 

wstępu do rozmowy mówi, że 
zna dobrze sprawę, wie o kogo 
chodzi. Nie wymieniamy nazwi-
ska, adresu, ale nasze informacje 
się pokrywają. Były propozycje 
zamiany mieszkania, wystarczy-
ło złożyć wniosek i trzykrotnie o 
niego pana A. proszono, to nie 
pierwsze zabrudzenie komina 
spowodowane nieodpowiednim 
opałem, czyszczenie zostało zle-
cone i długi wobec MZB nie mają 
tu znaczenia, bo chodzi o czyjeś 
zdrowie i bezpieczeństwo.

Nie będzie sensacji, sama tyl-
ko proza i stara zasada, że medal 
ma i zawsze będzie miał dwie 
strony.

PeeL

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Zaczęliśmy temat Turo-
wa i zdaje się, że będzie to 
wieloodcinkowy serial. Kary 
naliczane są od 20 września. 
Wówczas postanowienie zo-
stało doręczone polskim wła-
dzom. Kwota do zapłaty to 
już 25 milionów euro.

Na początku poprzednie-
go tygodnia Unia Europej-
ska przypomniała, że dług za 
kary rośnie stale i już najwyż-
sza pora regulować rachunki. 
Mówiąc bardziej obrazowo, 
otrzymaliśmy pierwsze we-
zwanie do zapłaty.

Spełnia się scenariusz, o 
którym pisałam już wcześ-
niej. Niestety to rozwiązanie 
bardzo dla nas niekorzystne, 
dla Wałbrzycha szczególnie, 
ponieważ UE ma dla nas prze-
widziane bardzo duże pienią-
dze. Ten specjalny fundusz 
ma nam zrekompensować 
likwidację kopalni i całego 
przemysłu związanego z wy-
dobywaniem węgla. Trudno 
dziwić się unijnym urzędni-
kom, że nie liczą na honoro-
wą postawę polskiego rządu. 
Nie łudzą się, że będzie on 
regulował swoje rachunki. Co 
nas zatem czeka?

Polska ma obowiązek wpła-
cać kary do unijnego budże-
tu do czasu, aż się zastosuje 
do postanowienia, albo do 
czasu wydania ostatecznego 
wyroku przez TSUE. To może 
potrwać około roku. Jeże-
li Polska nie zapłaci kary, to 
suma ta będzie potrącona z 
należnych Polsce funduszy z 
karnymi odsetkami za zwło-
kę.

A co na to polskie władze? 
Trybunał Konstytucyjny – ten 
sam, którego legalność funk-
cjonowania jest tak wątpliwa 
– będzie osądzał czy wyrok 
TSUE jest legalny… Prokura-
tor Generalny ujął to tak: „W 
ocenie Prokuratora Gene-
ralnego kolejne orzeczenia 
TSUE w sposób nieupraw-
niony rozszerzają traktatowe 
kompetencje UE, naruszając 
postanowienia polskiej kon-
stytucji i ignorując orzeczenia 
polskiego TK”.

Trudno uwierzyć w opty-
mistyczny finał tej sprawy 
i sukces negocjacji polsko-
-czeskich, jeśli tak stawiamy 
sprawę. Ciąg dalszy na pew-
no nastąpi.
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Żabcia i Ropuch w Lalkach

Rozbrzmiał „Wygrywamy jesień”

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. 

Zalety psa kieszonkowego / pocket 
dog: mieści się w kieszeni, mieści się 
pod kurtką i w sklepie jedyne co powie 
pan z ochrony to: “ale słodki!”, mieści 
się w torbie podróżnej - broń Boże nie 
pomylić go z bagażem przed lotem 
samolotem, mieści się w tym tańszym, 
mniejszym kontenerku, kiedy się idzie 
do lekarza, mieści się w torebce i może 
nikt nie zauważy jak się idzie do muze-
um, to czy mało je - kwestia względna, 

to czy każdy może go udźwignąć - tak i 
należy strzec przed porwaniem, szcze-
gólnie przez wiatr, to czy, mimo siły 
gryzienia na poziomie średnio zaawan-
sowanego w bojowości komara, stanie 
na śmierć i życie w Twojej obronie - to 
na pewno. Przed liśćmi, konikiem pol-
nym… Maleńka, puchata Czaki.

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 

sekund
W niedzielę 21 listopada o 

12:30 zapraszamy do Teatru Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu na spek-
takl dla najmłodszych pt. ŻAB-
CIA I ROPUCH. 

To pełna poczucia humoru 
prosta opowieść o przyjaźni 
dwóch płazów – żywiołowej 
Żabci i pesymistycznego Ro-
pucha, którzy wspierają się w 
codziennych sytuacjach i prob-
lemach. Wszystkie działania za-
wsze inicjuje Żabcia, głównie po 
to, by podnieść na duchu swoje-
go przyjaciela, służąc mu radą, 
pomocą i ciepłym słowem.

Oprócz perypetii dwójki przy-
jaciół, poznamy także losy ta-
kich postaci, jak: Ślimak, który 
bezustannie dba o swoją figurę, 
Żółw – wiekowy pan, czuwający 
nad porządkiem w przedstawio-
nym mikroświecie, zawadiacka 
Mucha, która produkuje perfu-
my oraz polujący na nią Nieto-
perz.

Bohaterowie żyją w harmonij-
nym świecie zgodnie z wyzna-
czonym przez naturę rytmem, 
gdzie wspólne spędzanie czasu 
jest największą rzeczą na świe-
cie, a troska o szczęście drugiej 
osoby czyni ten świat jeszcze 
piękniejszym.

Spektakl ŻABCIA I ROPUCH 
ma uświadomić najmłodszym 
odbiorcom, jakie wartości w 
życiu są naprawdę istotne. To 
historia nie tylko o przyjaźni i 
odpowiedzialności, ale także o 
odkrywaniu siły empatii i sza-
cunku, jakim powinniśmy darzyć 
drugiego człowieka. Spektakl z 
pewnością nauczy, że wymienio-
ne cechy są najbardziej pożąda-
nymi i właściwymi, by po prostu 
żyło się lepiej.

////////////////////
Scenariusz i reżyseria:  Marta 

Kwiek
Scenografia i kostiumy: Domi-

nika Chochołowska-Bocian
Muzyka:  Elżbieta Sokołowska

Asystent reżysera:  Filip Niżyń-
ski

Obsada:
Anna Jezierska/Karolina Bart-

kowiak, Kamil Król, Filip Niżyński, 
Bożena Oleszkiewicz

Publiczność:  3+
//////////////////////////
BILETY: 18 zł (dziecko)/ 20 zł 

(dorosły)
KASA BILETOWA czynna w 

soboty i niedziele godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu/ tel. 74 
666 73 41.

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

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

Za nami fenomenalny 
koncert "Wygrywamy je-
sień", którego organiza-
torem była Fundacja Via 
Salutis. W sali Filharmonii 
Sudeckiej gościliśmy świato-
wej sławy artystów - pianist-
kę Atsuko Seta i Jarosława 
Nadrzyckiego. Wspaniałych 
i utalentowanych muzyków, 
którzy przenieśli słuchaczy 
w świat między innymi Fry-
deryka Chopina czy Ludwi-
ga van Beethovena.
Warto wspomnieć, że Atsuko, 

to główna laureatka Międzynaro-
dowego Konkursu Muzycznego 

Masterplayers we Włoszech, a 
Jarosław Nadrzycki, to zwycięzca 
wielu międzynarodowych kon-
kursów skrzypcowych. Koncer-
tował z czołowymi orkiestrami, 
m.in. London Philharmonic Or-
chestra, Royal Philharmonic Or-
chestra czy Simon Bolivar Orche-
stra of Venezuela. Najważniejszy 
jest fakt, że koncert „Wygrywamy 
jesień” został przygotowany w 
taki sposób, by oddać wszystkie 
odcienie jesieni. Koncert podzie-
lony na dwie części, w pierwszej 
usłyszeliśmy „Taniec błogosławio-
nych" Christopha von Glucka oraz 
Sonatę a - dur op. 47 Ludwiga van 

Beethovena,  znaną także jako  
„Sonata Kreutzera". Zaś w dru-
giej części koncertu usłyszeliśmy 
przykłady rozrywkowej muzyki 
poważnej eleganckiego Wiednia 
" Liebesleid" oraz "Schoen Ros-
marin" Fritza Kreislera. Następ-
nie rozbrzmiał Nocturne op.post 
Fryderyka Chopina, zaaranżowa-
ny na fortepian i skrzypce oraz 
Scherzo nr 2. Ukoronowaniem 
koncertu był Polonez op. 4 Henry-
ka Wieniawskiego. Projekt objęty 
został honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

PAS

Filharmonia Sudecka 
Wałbrzych
"Pomoc Domowa" to wysta-
wiana kilkadziesiąt tysięcy razy 
farsa, uznana za czołówkę naj-
zabawniejszych przedstawień 
polskich i światowych scen! Hi-
storia: mąż, ona....kochanek, ko-
chanka i niezastąpiona pomoc 
domowa, która szybko orientuje 
się, że oprócz swoich obowiąz-
ków wplątana jest w intrygę, 
za rozwój której sama finalnie 
odpowiada. POMOC DOMOWA 
- sala koncertowa Filharmo-
nii Sudeckiej, ul.Słowackiego 
4, Wałbrzych godz.19:00 
20.11.2021 r. Więcej na http://
filharmonia-sudecka.pl

Teatr Dramatyczny
Wałbrzych
Spektakl PILNIE KUPIĘ BIOGRA-
FIĘ rozpoczyna działania wie-
lowątkowego projektu PORCE-
LANA JEST KOBIETĄ, którego 
głównym tematem poszukiwań 
artystycznych będzie przemy-
słowe dziedzictwo miasta. Nie-
istniejące już dzisiaj zakłady, 
które dawały pracę i kształto-
wały tożsamość lokalnej spo-
łeczności, stają się pretekstem 
do stworzenia opowieści o lu-
dziach pomijanych we współ-
czesnej narracji historycznej 
miasta. PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ 
– 20/21.11.2021 r. godzina 20:00 
tekst: pilgrim/majewski, reżyse-
ria: Krzysztof Popiołek.

BWA
Wałbrzych
Andrzej Maciej Łubowski uro-
dził się w 1946 roku w Poznaniu. 
Studia w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie ukończył dy-
plomem z Malarstwa w 1971 r. w 
Pracowni prof. Stefana Gierow-
skiego. Po ukończeniu studiów 
wrócił do Poznania. W 2010 r. 
uzyskał tytuł profesora sztuk 
plastycznych. Jest działaczem 
Związku Polskich Artystów Pla-
styków, profesorem na Wydziale 
Architektury Politechniki Po-
znańskiej. Wystawę pod nazwą 
PRESJE – OKNA – TURYŚCI moż-
na oglądać do 24.11.2021 r. w 
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA 
ul. Słowackiego 26, Wałbrzych.

WOK 
Wałbrzych
WOK zaprasza na Bożonarodze-
niowe Warsztaty Rękodzieła. 
Cieszące się rokrocznie sporą 
popularnością wśród najmłod-
szych mieszkańców Aglomeracji 
Wałbrzyskiej Bożonarodzenio-
we Warsztaty Rękodzieła zapla-
nowano na 28 listopada o go-
dzinie 10.00 i 12.00. Na godzinę 
10.00 zaprasza się dzieci w wie-
ku 3-6 lat wraz z opiekunem. Na-
tomiast godzina 12.00 zarezer-
wowana jest dla dzieci w wieku 
7-12 lat. Koszt warsztatów 40 zł 
od osoby (opiekun jako pomoc 
techniczna – bezpłatnie). Bilety 
dostępne w kasach WOK oraz 
online bilety.wok.walbrzych.pl

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Po włączeniu silnika, z za-
marzniętej szyby samocho-
du nieśmiały o tej porze roku 
Pan Mróz znika jak lodowiec 
na Islandii. Ociąga się, chwilę 
jeszcze walczy z bezduszną 
materią ciepła. Na pożegnanie 
tańcuje pejzażami delikatnych 
koronkowych meandrów. 
Jakie piękne odchodzenie, 
myślę. W drodze do pracy słu-
cham śpiewu ptaków. W zależ-
ności od nastroju mogę być 
wszędzie, od tropikalnych la-
sów Amazonii po polską pusz-
czę. Ich głosy to moje mantry, 
zaklęcia trzymające mnie na 
uwięzi wiosny. To nic, że listo-
pad. Przestałam słuchać po-
rannych wiadomości. Po co 
o siódmej rano od razu sobie 
przypominać, że nic od wczo-
raj się nie zmieniło i świat na 
powrót się nienawidzi. Przed 
zjazdem na Sobięcin znikam 
w majestacie miękkiej mgły 
śpiącej na czubkach dzikich 
drzew z pobliskich hałd. Cza-
sami odwiedza nas jeszcze 
cynamonowe światło rannego 
słońca pałętające się bez celu 
po karbonowych wzgórzach 
niczym stada głodnych psów. 
Czyżby zapomniało o swojej 
przegranej? Obsesyjnie prag-
nę go coraz bardziej. Tych kil-
ka wspólnych chwil o poran-
ku nie wystarcza mi do życia. 
Październikowa zmiana czasu 
to chłód atłasowych koronek, 
których obfitość nie mieści się 
pod dębowym wiekiem wie-
kuistej ciemności. Nieocze-
kiwany popołudniowy chłód 
szczypie w rękę niosącą zaku-
py. Wełniane rękawiczki nadal 
zamieszkują dno szuflady, w 
której chowam przed światem 
wszystkie zimowe artefakty. 
Ich wyjęcie oznaczałoby kres 
babiego lata, na który nie je-
stem gotowa. Nici przędne 
pajączków nie zaprowadziły 
ich jeszcze do celu. Jeszcze nie 
znalazły im kryjówek przed 
zimą. Pajączki nadal podróżu-
ją w ich objęciach gnane cie-
płym wiatrem, zakochanym 
w późnym słońcu. Na siwym 
wieczornym niebie migocze 
jeszcze kilka nieumarłych 
gwiazd. Tymczasem w równo-
ległej rzeczywistości bierzemy 
absolutne zło za prowizorium 
dobra, ciesząc się jak dzieci, że 
nocą po 11 listopada nie pękło 
zbyt wiele kryształów. Jest co 
świętować. Nie ma co. 
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Przeprowadzone przez 

Nutridome badanie miało 
za zadanie sprawdzić, jak 
zmieniły się nasze prioryte-
ty odnośnie pielęgnacji cery 
oraz ciała w okresie pande-
mii i jakie terminy związane 
z urodą najczęściej „googlo-
wano” w czasach lockdown’u 
i koronawirusa. Oto wyniki 
„researchu”.

„1. Stawiamy na świadomą pie-
lęgnację cery. Popularność haseł 
związanych z przeznaczonymi do 
niej olejami i kwasami wzrosła kil-
kakrotnie. Równie mocno zaczęło 
nas interesować golenie i rolowa-
nie twarzy.

2. Coraz liczniej zastanawia-
my się, jak złuszczać, masować i 
opalać ciało. Znacznie bardziej 
zwiększyło się zainteresowanie 
kosmetykami brązującymi niż 
produktami do tradycyjnego opa-
lania.

3. Sporą wagę przykładamy do 
stanu swoich włosów, zwłaszcza 
w kontekście porowatości. Wielo-
krotnie bardziej rośnie popular-
ność fraz związanych z ich pielęg-
nacją niż stylizacją.

4. Coraz więcej panów świa-
domie dba o zarost. Świadczy o 
tym znaczny wzrost liczby wyszu-
kiwań takich haseł, jak „puder do 
brody”, „szampon do brody” czy 
„szczotka do brody z dzika”.

5. Chętniej zapraszamy naturę 
do swoich kosmetyczek. Częściej 
szukamy informacji o nakładaniu 
żelu aloesowego na twarz, peelin-

gu z kawy na ciało i octu jabłko-
wego na włosy.

6. Otwieramy się na nowe for-
my i formuły produktów do ma-
kijażu. Mydło do stylizacji brwi, 
róż w kremie, bronzer w sztyfcie 
– to przykłady kosmetyków, któ-
re ostatnio googlujemy znacznie 
częściej.

7. Mamy świeże spojrzenie 
na niedawne trendy w stylizacji 
paznokci. Wskazuje na to popu-
larność takich haseł, jak „czarny 
french” czy „paznokcie baby boo-
mer kolorowe”.

8. Bierzemy sprawy w swoje 
ręce. Chętniej uczymy się, jak sa-
memu przeprowadzić depilację 
woskiem, zrobić kulę do kąpieli, 
obciąć włosy czy wykonać mani-
cure hybrydowy.

9. Bardziej troszczymy się o 
pochodzenie produktów. Często-
tliwość wyszukiwania hasła „mar-
ki, które testują na zwierzętach” 
wzrosła w pierwszym półroczu 
kilkadziesiąt razy w stosunku do 
poprzedniego okresu.

10. Miliony z nas obserwują 
twórców związanych z branżą be-
auty. Tutoriale, testy, lookbooki – 
chętnie oglądamy je na Instagra-
mie, YouTubie i TikToku”.

Co ciekawe wg Nutridome 
„znaczny wzrost popularności 
zyskały także hasła związane z 
twarzą oraz olejami: z czarnusz-
ki, kokosowym czy rycynowym. 
O kilkaset procent zwiększyła się 
również częstotliwość wyszuki-
wań fraz dotyczących nakładania 

maści z witaminą A oraz kwasu 
mlekowego na cerę.

W zakresie naturalnej pielęg-
nacji chętniej googlowaliśmy tak-
że domowe maseczki. Z ogórka, 
awokado, glinki, płatków owsia-
nych, siemienia lnianego, drożdży, 
jajka czy miodu – popularność 
każdej z nich wzrosła minimum 
dwukrotnie. Bardziej interesowa-
liśmy się również maseczkami w 
płachcie. Liczba ich wyszukiwań 
na przestrzeni pierwszego półro-
cza zwiększyła się o 250%.

Jeśli chodzi o kremy - czytamy 
dalej w raporcie - równych nie 
miały sobie te z filtrem. Prawdzi-
wym hitem były zwłaszcza formu-
ły z SPF 50. Hasło „krem z filtrem 
50 do twarzy” googlowaliśmy tak 
często, że jego popularność wzro-
sła o 700%. Kilkakrotnie częściej 
szukaliśmy także serum antyoksy-
dacyjnego oraz serum z kwasem 
salicylowym. Wśród innych dro-
geryjnych produktów do pielęg-
nacji cery na popularności zyskał 
tonik z kwasem glikolowym, hy-
drolat lawendowy i woda różana. 
Dla porównania, w zeszłym roku 
wielokrotny wzrost liczby wyszu-
kiwań notowały czarne maski, 
ampułki czy serum z retinolem”.

Polacy zastanawiali się również 
nad tym „jak używać rollera do 
twarzy i pozbyć się worków pod 
oczami oraz czym jest hydrolat. 
Intensywniej niż dotychczas szu-
kaliśmy najlepszego kremu pod 
oczy i najlepszej odżywki do rzęs” 
- dowiadujemy się z podsumowa-
nia Nutridome.

Źródło informacji, danych, cy-
tatów: Nutridome.pl

KAROLINA TOMZA 
Czego nam życzę z okazji tego-

rocznego Święta Niepodległości? I 
choć to tegoroczne już za nami, to 
słowa, które z tej okazji napisałam są 
aktualne każdego dnia, bez względu 
na okoliczności.

Byśmy mądrze się różnili. Bo prze-
cież to piękne być sobą i tego bycia 
nie oceniać przez pryzmat swojego. 
Byśmy nie kształtowali sztucznych 
granic, dzieląc na lepsze i gorsze sorty, 
nas – Polaków i tamtych – za polskimi 
granicami. Byśmy z radością ozdabiali 
nasze domy biało-czerwoną, z ochotą 
śpiewali hymn i szanowali orła, nie 
pozwalając, by ten z ludzkiej podłości, 
głupoty, arogancji stał się nielotem.

Nie chcę niepodległej na apelach, 
marszach, pochodach. Tych organizo-
wanych z prawej, lewej i środkowej. 
Nie chcę patetycznych mów mądrych 
i mniej mądrych głów. Nie chcę wy-
uczonych na pamięć i wydukanych 
przez mikrofon słów o polskiej dumie. 
Tę, by się móc zatracić w tym, co na-
prawdę ważne, warto schować do 
kieszeni. Nie chcę sztucznych wiąza-
nek, kolejnych pomników, klękania na 
pokaz, paciorków różańca, za którymi 
spiesznie podążają tylko palce...

Chcę, byśmy się na tej polskiej 
ziemi nie pozabijali. By wiktoria 1918 
r. była zwycięstwem nad niewolą w 
naszych głowach i sercach. Chcę go-
dziwej pracy za uczciwe wynagrodze-
nie. Chcę opieki medycznej z praw-
dziwego zdarzenia. Chcę edukacji na 
wysokim poziomie. Chcę przedsię-
biorczości, której nie tłumi w zarodku 
żadna instytucja. Chcę kultury w tych 
nowoczesnych bibliotekach, teatrach, 
kinach, którą odwiedzający będą sze-
rzyć poza ich obręb. Chcę świadomej 
ekologii i wspólnego dbania o to, co 
dookoła. Chcę odpoczynku na łonie 
naszej pięknej, polskiej natury, której 
nie zakłóci dym tytoniowy, Zenek z 
głośnika i alkorozróby za płotem. Chcę 
poczucia bezpieczeństwa. Wspólnoty. 
Solidarności. Niepodległej gospodar-
czo. Wolnej od domowych sporów, 
wojen na różnych płaszczyznach, 
wyniszczącego ognia. Takiej, w której 
chce się żyć bez obaw o przyszłość.

Nierealne? A gdybyśmy tak całą 
złość zamienili w chęć czynienia do-
bra – wszystkie powyższe postulaty 
byłyby realizowane, a demokratyczna, 
rozwijająca się Polska nie byłaby pu-
stym sloganem. Tymczasem zajmuje 
nas rola Oli Żebrowskiej w kampanii 
YES, komentujemy pośladki Wieniawy 
na Malediwach, obgadujemy sąsiada, 
że pewnie złodziej, bo ma nowe auto, 
a sami jeździmy trupem, bo wolimy 
palić, wykłócamy się w kolejce, bo 
nam się spieszy, a kobiecie w ciąży 
pewnie nie, niech pokutuje za te piń-
cet plus, co dostanie po urodzeniu 
„bombelka”, negujemy matki, które 
zostają z dzieckiem w domu, jedno-
cześnie negując te, które nie zostały, 
oceniamy wszystko, wszystkich, za-
wsze, wszędzie, żremy się na każdym 
polu. Uzależnionych od adrenaliny 
zapraszam do parków rozrywki, a nie-
dowartościowanych – zachęcam, by 
się otworzyli na przyjaźń, miłość, pa-
sję, nie budując murów pt. „sarkazm”, 
„ironia”, a w efekcie „chamstwo”, którą 
od pozostałych dzieli cienka nić.

Zacznijmy dziś. By Polskę 11 listo-
pada 2022 r. nie dzielił żaden transpa-
rent, a ta symboliczna tęcza składała 
się z całej palety barw, która będzie 
dla nas szczęściem, które uskrzydla 38 
milionów Polaków.

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Czego nie wolno robić
po botoxie?
Czy suszenie włosów su-

szarką ciepłym strumieniem 
po zabiegu podania toksyny 
botulinowej w czoło może 
zmniejszyć efekt zabiegowy? 
Odpowiedź może zdziwić, ale 
brzmi tak. W tym artykule wy-
jaśnię, co jeszcze może wpły-
nąć na efekt zabiegu i czego 
unikać, aby jak najdłużej cie-
szyć się gładkim czołem.

Zacznę może od wyjaś-
nienia czym jest i jak działa 
botox. Toksyna botulinowa, 
potocznie botox, jest sub-
stancją podawaną w mięśnie 
twarzy. Jego działanie osłabia 
przewodnictwo nerwowo-
-mięśniowe, rozluźnia mięś-
nie, dzięki czemu delikatnie 
wygładza zmarszczki. Efektem 
dobrze wykonanego zabie-
gu możemy cieszyć się do 
pół roku pod warunkiem, że 
będziemy przestrzegać kilku 
ważnych zasad. Po pierw-
sze nie wolno podgrzewać 
twarzy. Przez kilka dni (ok. 3 
dni) po zabiegu należy zre-
zygnować z ciepłych kąpieli, 
rozgrzewających zabiegów w 
gabinecie medycyny estetycz-
nej, solarium, sauny, opalania, 
a nawet suszenia włosów su-
szarką ciepłym powietrzem. 
Wysoka temperatura powo-
duje wzrost ciśnienia krwi i 
szybszy metabolizm prepara-
tu. Ponadto może powiększyć 
opuchliznę oraz ewentualne 
siniaki po nakłuciach. Po dru-
gie powinniśmy unikać wysił-
ku fizycznego. Zrezygnować z 
siłowni, fitnessu oraz ćwiczeń 
przez kilka dni od podania 
toksyny botulinowej. Inten-
sywne ćwiczenia powodują 
dokładnie to samo, co pod-
grzewanie, rozgrzewanie 
twarzy. A co z lataniem samo-
lotem oraz schylaniem głowy 
po zabiegu? Jak się okazuje 
te dwa ostatnie to mity, które 
nie mają żadnego naukowego 
podłoża. Ta informacja może 
ucieszyć tych, którzy przed 
samym urlopem, związanym z 
lotem samolotem planują zro-
bić sobie botox. Jednak tylko 
pod warunkiem, że nie planu-
ją się opalać.



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0559/21

NIERUCHOMOŚCI

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

USŁUGI

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

SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE 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, SO-
LIDNY,  TEL. 577 670 837

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

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-

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

PRACA

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

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny 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 19.11.2021 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA R0558/21

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

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

www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami...

 Prezydent  Miasta
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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 przeznaczonych do sprzedaży 
lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą 
lokali na rzecz ich najemców”, będący załącznikiem do 
Zarządzenia nr 662/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z 
dnia 4 listopada 2021 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu 08.11.2021r.    
wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy 
Wałbrzych, w związku z jej przeznaczeniem do zbycia 
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków 
zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 704/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  08.11.2021r. 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. 
Reja, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  706/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha 
z dnia 08.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony 
wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Niepodległości, przeznaczonej    do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z 
załącznikiem  do Zarządzenia  nr  701/2021 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 08.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Słowiańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z 
załącznikiem  do Zarządzenia  nr  698/2021 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 05.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 10.11.2021 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych  oznaczonych jako działka nr 
78/3 i działka nr 78/4 w obrębie 2 Szczawienko o łącznej 
powierzchni 1,4349 ha przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę z przeznaczeniem na cele kulturalne, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. 
Baczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem                 
do Zarządzenia  nr 708/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha 
z dnia 08.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości (zabudowanej garażem będącym 
własnością osoby fizycznej), stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Drzymały, 
przeznaczonej   do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  
nr 703/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
08.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w 
Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony 
wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Świdnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z 
załącznikiem  do Zarządzenia  nr  700/2021 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 05.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych 
położonych w Wałbrzych, przeznaczonych   do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie  
z załącznikiem  do Zarządzenia nr  699/2021 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 05.11.2021 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu 
08.11.2021r.    wykaz nieruchomości będącej własnością 
Gminy Wałbrzych, w związku z jej przeznaczeniem  do 
zbycia w trybie bezprzetargowym na popraw warunków 
zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 705/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  08.11.2021r. 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. 
Szewskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  707/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha 
z dnia 08.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 
Maja, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr 702/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha 
z dnia 08.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy 
Wałbrzych położonego w Wałbrzychu przy ul. Andersa 
88/3, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  697/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha 
z dnia 05.11.2021 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 29.10.2021 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 
19/2 – obręb 17 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
61/13 – obręb 19 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
61/14– obręb 19 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
4/8 – obręb 19 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
14/6 – obręb 19 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
680/4 – obręb 33 Podgórze, przeznaczona na ogródek,
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