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Mistrzostwa Polski na „6”
Aż 8 medali zdobyli związani z 

Wałbrzychem bokserzy – uczest-
nicy ubiegłotygodniowych Mi-
strzostw Polski Seniorów i Se-
niorek, które rozegrano w hali 
Aqua-Zdroju. Z tej liczby 6 krąż-
ków przypadło reprezentantom 
Imperium Boxing Wałbrzych, 
którzy w klasyfikacji drużynowej 
zajęli 2. miejsce, tuż za Skorpio-
nem Szczecin. 

Najważniejsza tegoroczna impreza 
sportowa w naszym mieście przeszła 
do historii. Chlubnej historii, należy 
podkreślić, gdyż aż sześciu przedstawi-
cieli gospodarzy zawodów, czyli Impe-
rium Boxing, stanęło na podium impre-
zy. Po złoto sięgnęła Kinga Mięgoć, a o 
wicemistrzowski tytuł pokusili się An-
gelika Mięgoć oraz Patryk Trochimiak. 

Ponadto Jakub Stępiński, Patryk Soyer 
oraz Artur Sieńko wywalczyli brązowe 
medale. Do tego należy wspomnieć o 
Bartłomieju Gołębiewskim oraz Mate-
uszu Bereźnickim, którzy choć repre-
zentowali kluby z Kielc oraz Szczecina, 
to jednak również związani są z na-
szym miastem czy regionem. 

Informując o celujących wynikach 
sportowych nie sposób przejść obo-
jętnie obok organizacji imprezy, za 
którą stał szereg osób z głównodowo-
dzącymi i pomysłodawcami zawodów 
- Krzysztofem Sadłoniem oraz Mariu-
szem Burzyńskim na czele. Dzięki ich 
olbrzymim wysiłkom byliśmy świad-
kami nie tylko wielu wspaniałych walk, 
ale również świetnego, profesjonal-
nego przygotowania mistrzostw, co 
w swych wypowiedziach podkreślali 
przyjezdni z całego kraju. Historyczny 

debiut Wałbrzycha w roli gospodarza 
mistrzostw wypadł znakomicie, dlate-
go należy mieć nadzieję, iż na kolejną 
imprezę z udziałem najlepszych pięś-
ciarzy przyjdzie nam zaczekać nieco 
krócej aniżeli kilkadziesiąt lat.

Bartłomiej Nowak 
Fot. Bartłomiej Nowak

Zeskanuj kod QR
i oglądaj fotorelację z mistrzostw

Przypominamy, że od 1 grudnia 
drożeją bilety komunikacji miej-
skiej w Wałbrzychu. Po podwyżce 
bilet jednorazowy normalny – cza-
sowy 60-minutowy będzie kosz-
tować 4 złote, natomiast ulgowy 
– czasowy 2 złote. Z kolei bilet 
socjalny jednorazowy – czasowy 
60-minutowy - 1 złotych.

Warto również zaznaczyć, że więcej 
też zapłacimy za bilety okresowe. Dla 
przykładu 7-dniowy bilet okresowy na 
wszystkie dni tygodnia ma kosztować 
35,00 zł i 17,50 zł, z kolei bilet okreso-
wy 30-dniowy ważny we wszystkie 
dni tygodnia normalny 120,00 zł i 
ulgowy 60,00 zł. Do 30 czerwca 2022 

roku będzie można dokonać dopłat 
do poprzednich nominałów biletów.

PAS
Fot. PAS

Ceny biletów w górę
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z Renatą Nowicką
dyrektorem Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu 
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kalendarium

LISTOPAD

26
PIĄTEK

Imieniny:
Andrzej, Justyna, Konstanty

ANDRZEJKI

LISTOPAD

30
WTOREK

Imieniny:
Konrad, Leonard

Dzień Ciasta

 Imieniny:
Walerian, Ksenia, Franciszek

Dzień bez Zakupów

GRUDZIEŃ

1
ŚRODA

GRUDZIEŃ

2
CZWARTEK

„Słowami też można dotykać. Nawet czulej niż dłońmi”. 
Janusz Leon Wiśniewski

LISTOPAD

27
SOBOTA

Imieniny:
Eligiusz, Natalia

Światowy Dzień
Puszczania Bąków

Imieniny:
Balbina, Paulina, Blanka

Dzień Placków

Imieniny:
Berta, Lesław, Zdzisław

Dzień Pocałunku

LISTOPAD

28
NIEDZIELA

9:00-13:00 Bajtel w Kopalni-Bajtel w galerii (Stara 
Kopalnia Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄTY” 
(Teatr Lalki i Aktora).
18:00-20:00 Wernisaż wystawy Odważne Kobiety + 
pokaz filmu (WOK Wałbrzych).
19:00 Impreza Andrzejkowa (Aqua Zdrój Wał-
brzych).
20:00-04:00 Andrzejki w Andrzejówce (Schronisko 
PTTK „Andrzejówka”).
20:00-02:00 Wieczór andrzejkowy (Bohema 
Szczawno Zdrój).

18:00-23:59 Koncert Nocny Kochanek (Stara Kopal-
nia Wałbrzych).
19:00 Premiera ,,WESELE” dramat w trzech aktach 
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
19:00-20:30 Nocne zwiedzanie w Zamku Książ w 
Wałbrzychu.
19:00 Koncert symfoniczny: Wagner, Mozart, Elgar 
(Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
20:00-23:00 35-lecie FARBEN LEHRE + ŻÓŁTA FE-
BRA (Piwnica pod Zielonym Kotem).

10:00-16:00 Mikołajkowe zwiedzanie Muzeum Ko-
lejnictwa na Śląsku (Jaworzyna Śląska).
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.
17:00-18:30 JOGICZNE ANDRZEJKI Gminne Cen-
trum Biblioteczno - Kulturalne w Starych Bogaczo-
wicach.
19:00 Wałbrzyska premiera płyty projektu Chanel - 
„JESTEM” (Hotel A Propos Wałbrzych).

10:00-16:00 Mikołajkowe zwiedzanie Muzeum Ko-
lejnictwa na Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
17:00-20:00 Magia Świąt w Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.

10:00-16:00 Mikołajkowe zwiedzanie Muzeum Ko-
lejnictwa na Śląsku (Jaworzyna Śląska).
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.

10:00 Magia świąt w WOK.
12:30 Spektakl ,,ATLAS NIEBA” (Teatr Lalki i Aktora 
Wałbrzych).
19:00-22:00 Koncert KIZO „Jeszcze 5 minut” Tour 
(Aqua Zdrój).
19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich 
(WOK Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,WESELE” dramat w trzech aktach (Te-
atr Dramatyczny Wałbrzych).

Imieniny:
Błażej, Fryderyk, Walter

WIECZÓR WRÓŻB 

LISTOPAD

29
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 R0577/21

Z okazji kolejnej rocznicy 
odzyskania niepodległości 
Biblioteka pod Atlantami 
zaprasza na kiermasz taniej 
i używanej książki historycz-
nej, otwarty w Wypożyczalni 
Głównej. Do kiedy miesz-
kańcy będą mogli korzystać 
z oferty i jakie pozycje czy-
telnicze wystawione są na 
sprzedaż?

Kiermasz planowany był do 
13 listopada, jednak cieszy się 
sporym powodzeniem, dlatego 
będzie dostępny do końca li-
stopada br.. Znalazła się na nim 
głównie literatura historyczna 
z ostatnich lat, nieco lektur, np. 
„Rozmowy z katem”, ale także 
takie tytuły, jak np. „Czas Ho-
noru. Pożegnanie z Warszawą”, 
„Władysław Bartoszewski. Wy-
wiad rzeka” czy „Otto Skorzeny. 
Pierwszy komandos Trzeciej 
Rzeszy”.

Biblioteka to również wer-
nisaże. Nie tak dawno odbył 
się wernisaż „Wałbrzyszanin z 
urodzenia i wyboru”. O czym 
jest obecna wystawa i jakie 
jeszcze będą organizowane 
do końca roku?

Wystawa potrwa do końca 
roku, więc bardzo serdecznie 
zapraszamy do Galerii pod At-
lantami. Nieco mniejsze eks-
pozycje prezentujemy obecnie 
w naszym atrium (wystawa po-
święcona W. Bartoszewskiemu) 
oraz „Kobieca twarz regionu”, 
przedstawiająca sylwetki 8 ko-
biet, które otrzymały tytuł „Za-
służony dla miasta Wałbrzycha” 
(w ramach trwającego jeszcze 
Roku Kobiet).

W grudniu rozstrzygnie się 
konkurs czytelniczy "Pożera-
cze książek". Na czym on po-
lega i kto może wziąć w nim 
udział?

Grudzień, to miesiąc, w któ-
rym czytelnicy szukają dobrej 
książki na długie wieczory. W 
naszych wypożyczalniach jest 
wiele najnowszych tytułów 
i bogaty zasób praktycznie z 
każdego działu literatury pięk-
nej czy popularno-naukowej. 
Ale czytają nie tylko dorośli. 
Od kilku lat, właśnie w grudniu 
odbywa się finał Powiatowego 
Konkursu Czytelniczego „Poże-
racze książek”, który doczekał 
się w tym roku XV edycji. Do 
udziału w nim zapraszamy ucz-
niów szkół podstawowych mia-
sta i powiatu wałbrzyskiego. 
By dostać się do finału, który 
odbywa się w Galerii pod Atlan-
tami, uczniowie muszą przejść 
eliminacje szkolne. Wyłonieni 
w nich reprezentanci klas IV-VI 
zawalczą w konkurencjach in-
dywidualnych oraz grupowych 
o tytuł najlepszych. Temat 
przewodni konkursu to twór-
czość współczesnego polskie-
go autora dziecięcego, który 
podczas finału jest naszym goś-
ciem specjalnym i honorowym 
członkiem jury. W tym roku 
będzie to Agnieszka Tyszka. Po 
rozgrywkach finałowych odbę-
dzie się spotkanie autorskie, na 
które zostaną zaproszeni także 
laureaci Konkursu Literackiego 
(uczniowie kl. VII-VIII, autorzy 
alternatywnego zakończenia 
wybranej książki autorki), a tak-
że najmłodsi laureaci Konkursu 
Plastycznego, którzy ilustrowali 
fragment „Zosi z ulicy Kociej”. 
Wpłynęło już do nas prawie 
sto prac, zgłoszonych do obu 
dodatkowych konkursów. Jury 
nie będzie miało łatwego zada-
nia. W Wałbrzychu i powiecie 
mamy prawdziwych młodych 
„Pożeraczy” dobrej literatury!

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 

część 2
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 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  
Kopernika 2,  w dniu 22.11.2021 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę:
- nieruchomości oznaczone jako działki nr 213/2, nr 215/1, nr 215/2 
w obrębie nr 11 Poniatów o łącznej powierzchni 2,6500 ha, przeznaczone do 
oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, 
na 3 lata.
- nieruchomości oznaczone jako działki nr 224, nr 225 w obrębie nr 11 
Poniatów o łącznej powierzchni 4,0100 ha, przeznaczone do oddania 
w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.

Wzrośnie wynagrodzenie Pre-
zydenta Miasta Wałbrzycha dr 
Romana Szełemeja. Więcej wy-
niesie też dieta radnych miej-
skich. W uchwale czytamy, że 
prezydent będzie otrzymywać 
wynagrodzenie w wysokości 18 
tys. 900 zł brutto, na które składa 
się: wynagrodzenie zasadnicze 
około 10 tys. zł, plus dodatek 
funkcyjny około 3 tys. zł, oraz do-
datek stażowy w wysokości 20% 
wynagrodzenia zasadniczego, 
a także dodatek specjalny, czyli 
30% wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego (3 
tys. 900 zł).
Natomiast Przewodnicząca Rady 
dostanie 4 tys. 294,61 zł, wice-
przewodnicząca Rady i prze-

wodniczący komisji otrzymają 
po 3 tys. 632,52 zł, a szeregowi 
radni otrzymają 3 tys. 399,90 zł, 
oczywiście brutto. Po odjęciu 
podatku, radni bez funkcji będą 
otrzymywać około 2700 złotych 
na rękę. Zmiany wynagrodzeń 
radnych są pokłosiem noweliza-
cji ustawy o wynagrodzeniach 
osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, któ-
re wprowadziło Prawo i Spra-
wiedliwość w Sejmie. Regulacja 
ta przewiduje m.in. podwyżki 
maksymalnych dopuszczalnych 
diet radnych oraz wynagrodzeń 
wójtów, starostów i marszałków 
województw.

PAS 

Prezydent i radni
z większym wynagrodzeniem
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Zdjęcie tygodnia Rynek w Świdnicy 

Młodzieżowe Słowo Roku
Myślimy, że znamy język polski? Wsłuchując się w słowa, których używają nasze dzie-

ci i wnuki, dochodzimy do wniosku, że wszystko odbiega od tego, czego my uczyliśmy 
się w szkołach. I nie chodzi tu o obcojęzyczne naleciałości, czy nowotwory słowne, ale 
przede wszystkim o inne znaczenia słów, które znamy. Dlatego świetnym pomysłem było 
powstanie plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku.

REKLAMA R0582/21

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/

Historia Plebiscytu
Młodzieżowe Słowo Roku 

to plebiscyt organizowany 
przez Wydawnictwo Nauko-
we PWN we współpracy z 
Uniwersytetem Warszaw-
skim. Jest przedsięwzięciem 
popularyzującym język pol-
ski wśród młodzieży, zapo-
czątkowanym w 2016 roku 
we współpracy z projektem 
Słowa klucze w ramach ini-
cjatywy Narodowego Cen-
trum Kultury „Ojczysty – do-
daj do ulubionych”. Okazuje 
się jednak, że w konkursie 
niekoniecznie musi wygrać 
propozycja, która została 

zgłoszona przez najwięk-
szą liczbę uczestników, po-
nieważ zwycięzców w tym 
plebiscycie wyłania jury, 
oceniając oryginalność, po-
mysłowość, kreatywność 
oraz poprawność języko-
wą zgłoszonych propozycji. 
Zgodnie z regulaminem, 
z konkursu są eliminowa-
ne słowa, które po analizie 
dokonanej przez jury, zo-
stały uznane za wulgarne, 
obraźliwe, zawierające tre-
ści niezgodne z prawem, 
nawołujące do nietoleran-
cji/przemocy, należące do 
mowy nienawiści bądź na-

ruszające dobre obyczaje. 
Warto również zwrócić uwa-
gę, że z konkursu elimino-
wane są też wyrazy, które 
już zostały wyróżnione w 
poprzednich edycjach.

Nowe zasady
Niezmiennie Młodzie-

żowe Słowo Roku nie musi 
być nowe, slangowe ani 
najczęściej używane w da-
nym roku. Warto natomiast 
zaznaczyć, że wedle nowych 
zasad, będzie ono wyłania-
ne w dwóch etapach. I tak, 
do pierwszego etapu ple-
biscytu może być zgłoszone 

każde słowo. Następnie Jury 
w składzie: Marek Łaziński 
(Uniwersytet Warszawski), 
Anna Wileczek (Uniwersytet 
J. Kochanowskiego w Kiel-
cach), Ewa Kołodziejek (Uni-
wersytet Szczeciński), Bartek 
Chaciński (Polityka) dokona-
ją analizy zgłoszeń. Do dru-
giego etapu głosowania 
przejdą najczęściej zgłasza-
ne w pierwszym etapie sło-
wa, które jednocześnie są 
zgodne z regulaminem. W 
drugim etapie prezentuje 
się listę 20 słów, spośród któ-
rych głosami internautów 
wyłonimy zwycięskie słowo. 
Jest jeszcze jedna ważna in-
formacja: otóż przewidziano 
także dodatkową kategorię: 
Nagroda Jury, która pozwoli 
wskazać najciekawsze zda-
niem Jury słowo wraz z defi-
nicją. Kapituła zwróci uwagę 
m.in. na istotność tematu 
oraz kreatywność języka w 
opisywaniu rzeczywistości. 
Rozstrzygnięcie plebiscytu 
nastąpi na początku grud-
nia. Dokładne zasady ple-
biscytu można znaleźć w 
zakładce Regulamin.

Jak było dotychczas?
Okazuje się, że w zeszłym 

roku nie obyło się bez kon-
trowersji - najpopularniej-
szymi hasłami okazały się 
"Julka" i "Sasin", czyli słowa 
mocno nacechowane po-
litycznie. Dlatego też ple-
biscytu nie rozstrzygnięto. 
Z kolei w 2019 roku wygra-
ła "alternatywka", jedno-
cześnie podjęto decyzję o 

dyskwalifikacji najczęściej 
zgłaszanego słowa „p0lka”. 
Natomiast w 2018 roku wy-
grał „dzban”. Hitem słownym 
w 2017 roku okazał się wy-
raz ze znakiem dwuznako-
wego "xD". To nie wszystko. 
Sięgając jeszcze bardziej pa-
mięcią wstecz, znajdujemy 
zwycięzcę z 2016 roku - czyli 
słowo „sztos”.

Rozstrzygnięcie 2021
W ramach plebiscytu na-

płynęło ponad dziesięć ty-
sięcy zgłoszeń. Wśród nich 
znalazło się prawie 2,5 tysią-
ca różnych słów i wyrażeń. 
Znamy finałową dwudziest-
kę plebiscytu na Młodzieżo-
we Słowo Roku 2021. Preten-
dentów do miana zwycięzcy 
ogłosiła Rada Języka Polskie-
go. Wśród nominowanych 
znalazły się takie określenia 
jak: "śpiulkolot", "naura" czy 
"boomer". Jury wyłoniło fi-
nałową 20. Do 30 listopada 
na stronie http://sjp.pwn.pl 
możecie oddać głos na jed-
no z wyłonionych słów. Cie-
kawe co one oznaczają?

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
sjp.pwn.pl

polskieradio.pl
www.komputerswiat.pl

mobirank.pl
www.pwn.pl
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Od 20 lat razem z Wami...
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Piątek, 26 listopada 2021

Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z nauczycielką matematyki, której pasją jest bieganie rozmawiał Paweł Szpur

z Aleksandrą Gruszką

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0584/21

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

Trochę się rozminęło życie 
zawodowe z pasją. Czy nie po-
winnaś uczyć WF-u?

Myślę, że czym więcej ma się 
ciekawych rzeczy do zrobienia, 
tym życie jest weselsze. 

Ale zawodowo trafiłaś do 
idealnej szkoły – IV Liceum 
Ogólnokształcące, szkoła 
sportowa, więc twoja pasja 
współgra. 

W pewnym sensie współgra, 
choć uczenie matematyki to zu-
pełnie inna sprawa. 

Czyli rozumiesz sportow-
ców, że nie zawsze mają czas 
na matematykę. 

To prawda. Tak, rozumiem ich 
aczkolwiek nasze klasy sportowe 
świetnie "stoją", jeżeli chodzi o 
uczenie się matematyki. Rozu-
miem, że może być im ciężko 
poradzić sobie z połączeniem 
treningów oraz nauki, ale radzą 
sobie wyśmienicie.   

Przejdźmy zatem do Twojej 
pasji. Biegasz od kiedy i dla-
czego?

Od czasu urodzenia drugiego 
dziecka, czyli w sumie od 2013 
roku. Dlaczego? Bo to lubię, bo 
to sprawia, że odnajduje siebie, 
że jest mi dobrze w tym, co ro-

bię. Przede wszystkim w biega-
niu, które trwa bardzo długo - od 
12 do 20 godzin. Ultrabiegi na 
100 kilometrów po górach sta-
nowczo są moją pasją. 

Czy faktycznie tak jest, jak 
opowiadają Twoje koleżanki i 
koledzy z biegania, że u Ciebie 
jest full profesjonalizm - czyli 
dieta?

Z dietą bym nie przesadzała. 
Uwielbiam jeść, jeżeli tutaj ktoś 
narzuciłby mi taki mocny reżim 
to byłoby ciężko. Aczkolwiek, 
jeżeli chodzi o treningi, to nie 
ma zmiłuj się. Jest trening, jest 
pewien plan do zrealizowania, 
to nie jest ważne czy pada czy 
ziębi...trzeba wyjść i zrealizować. 
To po to, żeby później zrealizo-
wać cele, które samemu sobie 
się stawia. 

To jak wygląda w takim ra-
zie twój tydzień treningowy? 

Ogólnie mam dwa, albo jeden 
dzień wolny w tygodniu. Biegam 
czasami wcześnie rano. Wsta-
ję skoro świt, nawet o czwartej 
rano, żeby później mieć dzień 
wolny i czas na rodzinę. Czasami 
o 22:00 lub 23:00 idę biegać, je-
żeli nie ma się tego czasu wcześ-
niej. To wszystko dzielę między 

pracę, między dzieci, między 
rodzinę. Do tego dochodzą rów-
nież ćwiczenia ogólnorozwojo-
we, czyli nie tylko samo biega-
nie, ale też rozciąganie i trening.

To jakie lubisz najbardziej 
biegi? Te górskie i na jakich 
dystansach? 

Stanowczo górskie, góra - 
dół, to są moje ulubione biegi i 
wszystko, co jest w okolicy stu 

kilometrów, nie mniej. Chociaż 
teraz szykuję się na 140 kilome-
trów. Ale jednak te „seteczki” to 
najlepsze dystanse. 

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu 

nasz gość opowiada o „Sude-
ckiej setce”, o swoich biegach w 
ultramaratonach oraz o tym jak 
wyglądają lekcje matematyki. 

Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad.
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Koncert 
Dziadek do Orzechów

w Wałbrzychu!

6.12.2021

spektakl
WESELE. dramat w 

trzech aktach

26.11.2021

spektakl
DZIEŃ 85 / 13+

27.11.2021

koncert
Michał Bajor. Kolor Cafe. 

Przeboje włoskie i francuskie

11.12.2021

warsztaty
Bajtel w Kopalni-Bajtel 

w galerii

27.11.2021

wystawa
Odważne Kobiety + 

pokaz fi lmu

27.11.2021

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Kończymy rok znanymi i lubiany-
mi tytułami! W pierwszy weekend 
grudnia wrócimy z przezabawną, 
barwną farsą CZEGO NIE WI-
DAĆ Michaela Frayna w reżyserii 
Pawła Świątka. Niezborny zespół 
teatru stara się jak może, żeby wy-
stawić tytuł „Co widać”, a jedynym 
efektem ich działań są pot, ból i łzy. 
I ogromna dawka śmiechu! Śledzi-
my kulisy powstawania teatralnego 
spektaklu, w którym aktorzy zro-
bią wszystko, żeby uratować swoje 
przedstawienie. Ulubiony spektakl 
widzów Szaniawskiego gramy w 
piątek, sobotę i niedzielę (3-5 grud-
nia) o 18:00.
Kolejny weekend to opowieści 
o historii i pamięci. Nagradza-
ny monodram NIECH PRAWO 
BĘDZIE Z WAMI, w którym Fi-
lip Perkowski odgrywa całą gamę 
postaci – od Józefa Piłsudskiego 
po Aleksandra Kwaśniewskiego (a 
może i dalej…?) oraz RZYWOT. 
część pierwsza: rozpadająca się 
biogra� a, czyli historia o tym, jak 
ortogra� czny błąd może podsu-
mować czyjeś życie. Bohaterowie 
RZYWOTU wyruszają w podróż 
do Lwowa, żeby uczcić pamięć 
aktorki-matki, Igi Mayr. Spektakl 

próbuje odpowiedzieć na pytanie: 
jak długo pamiętamy aktorów? Co 
po nich zostaje poza kilkoma aneg-
dotami? Wyruszmy razem w tę em-
patyczną podróż w weekend 10-12 
grudnia. Reżyseria: Seb Majewski, 
tekst: pilgrim/majewski.
W przedświąteczny weekend za-
bierzemy naszych widzów na Fe-
stiwal Piosenki Żołnierskiej w 
Afganistanie za sprawą spektaklu 
CYNKOWI CHŁOPCY w reży-
serii Jakuba Skrzywanka. Tekst 

Swietłany Aleksijewicz przywołuje 
świadectwa weteranów, pielęgnia-
rek i matek, które odebrały ciała 
synów, wracające z wojny w cyn-
kowych trumnach. Zderza ze sobą 
nadzieję i zapał wojenny z poczu-
ciem bezsensu. Poruszająca histo-
ria zostaje jednak przełamana dużą 
dawką humoru i ciekawymi aran-
żacjami znanych żołnierskich przy-
śpiewek. Gwarantujemy, że po tym 
spektaklu zamiast kolęd będziecie 
śpiewali „witaj Zosieńko, otwórz 
okienko…” aż do Wigilii.
Wraz z CYNKOWYMI CHŁOP-
CAMI zaprezentujemy – po raz 
pierwszy z widownią na żywo – mo-
nodram Ireny Sierakowskiej ORFI. 
Ta niecodzienna interpretacja zna-
nego wszystkim mitu o Orfeuszu i 
Eurydyce pozwala nam zastanowić 
się nad męskim postrzeganiem 
świata i sytuacji kobiet. Bo czy na 
pewno Eura umarła i Or�  musi po 
nią wyruszyć? A może sama ode-

szła, bo miała go zwyczajnie dość? 
Ten zabawny i szaleńczo koloro-
wy monodram to świetna okazja 
do przypomnienia sobie klasyki w 
lekki i wywrotowy sposób. Tekst i 
reżyseria: Michał Buszewicz.
Sylwestrowy weekend pełen będzie 
blichtru rodem z Hotelu Sudety i 
wyjątkowych aranżacji muzycz-
nych, których nie powstydziłby się 
Krzysztof Krawczyk. W spektaklu 
ANCORA TU zobaczymy gwiaz-
dy polskiej i światowej estrady na 
70. Konkursie Piosenki Eurowizji 
2026 zorganizowanym w Wałbrzy-
chu. Czy coś może pójść źle w ten 
wspaniały wieczór? Wszystko? Na 
wszelki wypadek zagramy więc 
trzy razy: 30, 31 grudnia i 2 stycz-
nia. I jeśli „jaki sylwester, taki cały 
rok” to trzymajcie kciuki, żeby tym 
razem Polska wygrała Eurowizję. 
Później już będzie tylko prościej.

Tekst: Aleksandra Małecka
Foto: Tobiasz Papuczys

GRUDZIEŃ W SZANIAWSKIM
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GRUDNIOWE KONCERTY W FILHARMONII SUDECKIEJ!
Czas Świąt to okazja do zatrzyma-
nia się, wewnętrznego skupienia, 
relaksu. Grudzień ma chyba naj-
więcej takich dni w  ciągu całego 
roku. 

Już na początku miesiąca chcemy 
zdążyć ze spełnieniem marzeń, 
oczekiwań lub bardzo konkretnych 
potrzeb naszych najmłodszych. 3 
grudnia 2021 o godzinie 18-tej Fil-
harmonicy Sudeccy zapraszają na 
wyjątkowy koncert zatytułowany 
„W  poszukiwaniu Św. Mikołaja”. 
W  dalekiej Laponii Święty Mikołaj 
już się szykuje wraz ze swymi po-
mocnikami, aby jak co roku odwie-
dzić z  prezentami grzeczne dzieci. 
Lecz by ujrzeć na niebie mknące 
sanie Mikołaja, nie dość być grzecz-
nym, cierpliwie czekać i  mieć go-
rące serce. Dobrze też wysłać mu 
zaproszenie, niech wie, że na niego 
czekamy. Czas oczekiwania umilić 
może piosenka, najlepiej taka za-
śpiewana razem. Zapraszamy na 
czarowny koncert, podczas którego 
artyści wraz z  publicznością będą 
zapraszać Świętego Mikołaja, żeby 
na pewno nie zapomniał do nich 
wkrótce przybyć. Artystami będą 
oczywiście muzycy Filharmonii 
Sudeckiej oraz gościnnie młodzi 
wokaliści Młodzieżowego Studium 
Muzyki Rozrywkowej w  Oleśnie. 
Dołączamy jeszcze specjalne zapro-
szenie dyrygenta Bartosza Żura-
kowskiego, który widział już ten 
koncert i  nie szczędząc organiza-
cyjnego trudu postanowił popro-
wadzić tą muzyczną bajkę dla dzieci 
w Wałbrzychu. Muzykę do koncertu 
zaaranżował Korneliusz Wiatr.

Kolejnym koncertem 17 grudnia 
2021 o  godzinie 19-tej przybliża-
my świąteczną atmosferę. Koncert 
świąteczny to okazja do wsłucha-
nia się w  wiecznie zielone melodie 
słynnych baletów Piotra Czajkow-
skiego. Wysłuchamy suit orkiestro-
wych z  baletów „Śpiąca królewna” 
i  „Dziadek do orzechów”. „Śpiąca 

królewna” Czajkowskiego oparta 
jest na baśni Charlesa Perraulta. 
Akcję baletu zawężono do pierw-
szej części baśni, w której księżnicz-
ka przychodzi na świat, wskutek 
złego czaru zasypia na sto lat wraz 
z  całym dworem, a  później zostaje 
obudzona przez pocałunek księcia, 
który pojmuje ją za żonę. Czerpiąc 
z innych baśni francuskiego pisarza, 
dodano postać dobrej Wróżki Bzu, 
która jest duchem opiekuńczym 
królewny od narodzin do ślubu 
z księciem, a nawet w pewien spo-
sób kieruje losami bohaterów. Piotr 
Czajkowski pracował pod dyktan-
do choreografa Teatru Mariańskie-
go w  Petersburgu Mariusa Petipy, 
który potrzebował Czajkowskiego 
jako ilustratora dla ułożonego przez 
siebie szeregu tańców. Kompozyto-
rowi udało się jednak wprowadzić 
kilka nowinek, jak wielki trzyczę-
ściowy walc w pierwszym akcie czy 
różne zabiegi instrumentacyjne dla 
nadania muzycznej charaktery-
styki baśniowym postaciom. Tak 
na przykład: wróżkom klejnotów 
towarzyszą dzwoneczki i  czelesta, 
a muzyka w duecie kotów naśladuje 
miauczenie i  klapnięcia łapą. Balet 
ten wymaga ogromnego nakładu 
środków i wielkiego zespołu wyko-
nawców, a od samych tancerzy do-
skonałego opanowania sztuki tańca 
klasycznego. Petipa miał w  Peters-
burgu do dyspozycji wielki zespół 
z  licznymi solistami i  dla takiego 
zespołu ułożył swoją choreogra� ę. 
Aby dobrze obsadzić wszystkie role 
kobiece, potrzeba kilkunastu soli-
stek. Szczególne trudności twórca 
postawił przed odtwórczynią roli 
królewny Aurory – powszechnie ta 
partia jest uważana za bardzo trud-
ną technicznie i kondycyjnie. Suita, 
którą wykonamy w pierwszej części 
koncertu jest oknem dla Państwa 
wyobraźni jak wygląda ten czarow-
ny balet. 
W  dalszej części koncertu zapra-
szamy do wysłuchania Laureata 
XVII Międzynarodowego Konkur-

su Skrzypcowego „Młody Pagani-
ni” Legnica 2021. Jest tradycją tego 
konkursu, że Filharmonia Sudecka 
funduje nagrodę dla laureata w po-
staci koncertu z  Orkiestrą naszej 
Filharmonii. Kto będzie laureatem – 
dowiemy się na koncercie 17 grud-
nia 2021. 
W drugiej części koncertu oddamy 
się już wyłącznie atmosferze świą-
tecznej. Usłyszymy suitę z  jednego 
z  najsłynniejszych baletów świa-
ta „Dziadek do orzechów” Piotra 
Czajkowskiego. Muzyka powstała 
do planu choreogra� cznego Ma-
riusa Petipy, a  libretto na podsta-
wie francuskiej wersji Alexandra 
Dumasa niemieckiej bajki „Dziadek 
do orzechów” E.T.A.Ho� manna. 
Motywy muzyczne z tego baletu jak 
„Taniec wieszczki cukrowej”, Tańce: 
hiszpański, arabski, chiński, trepak 

czy taniec pasterski są rozpoznawa-
ne na całym świecie, a słuchanie ich 
przywołuje najpiękniejsze obrazy 
dzieciństwa. W czym bez wątpienia 
swoją zasługę ma współczesne kino. 
Na podsumowanie wieczoru i  nie-
jako rozpoczęcie ostatniego aktu 
przygotowań świątecznych Filhar-
monicy Sudeccy wykonają wiązan-
kę kolęd świata. Będą dzwoneczki 
sań i klaśnięcia z bicza popędzające-
go rącze renifery…

30 grudnia 2021 o  godzinie 19-tej 
zapraszamy na Wieczór w  tona-
cji sylwestrowej, który poprowadzi 
znakomity, charyzmatyczny pre-
zenter radiowy, podróżnik i fotograf 
Marcin Kydryński. Nad pomysłem 
autorskiego, oryginalnego przedsta-
wienia muzyki musicalowej przez 
naszą Filharmonię pracowaliśmy 
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WEEKEND W TEATRZE LALEK
W weekend 27 – 28 listopada za-
praszamy do wałbrzyskiego Teatru 
Lalki i Aktora nie tylko dzieci, ale 
i widzów dorosłych. W sobotę zo-
baczymy DZIEŃ OSIEMDZIE-
SIĄTY PIĄTY, natomiast w  nie-
dzielę – ATLAS NIEBA. 
Spektakl pt. DZIEŃ OSIEMDZIE-
SIĄTY PIATY na podstawie opo-
wiadania Ernesta Hemingwaya pt. 
STARY CZŁOWIEK I  MORZE 
adresowany jest do młodzieży 
oraz widzów dorosłych. Reżyserka 
– Aga Błaszczak –  bazując na ory-
ginalności opowieści o  samotno-
ści, heroicznym oddaniu sprawie 
i  wielkiej wytrwałości w  dążeniu 
do celu, opowiada nową historię, 
która rozgrywa się „gdzieś obok 
nas”. Główny bohater przedsta-
wienia nie mieszka w  kubańskiej 
wiosce, jak u  Hemingwaya lecz 

przebywa w szpitalu. Zapomniany 
przez rodzinę i najbliższych przy-
jaciół wyrusza w swój ostatni rejs, 
w  którym towarzyszy mu młody 
pielęgniarz. Spektakl dedykowany 
jest młodzieży oraz widzom doro-
słym.
ATLAS NIEBA w  reżyserii To-
masza Kaczorowskiego, to druga 
ze spektaklowych propozycji na 
nadchodzący weekend. W ATLA-
SIE… odnajdziemy historię sze-
ścioletniej Stelli, która wyrusza 
w  kosmiczną podróż w  poszuki-
waniu zaginionej Mamy. Dziew-
czynka odwiedza Księżyc i  ląduje 
na powierzchni Marsa oraz spoty-
ka zapomnianych bohaterów ludz-
kości. Podróż do krańców Układu 
Słonecznego pozwala jej poznać 
swoje pragnienia, wagę prawdzi-
wej przyjaźni i tęsknoty za najbliż-

szymi. Przedstawienie adresowane 
jest do dzieci w wieku 6+
///////////////////////////////////
DZIEŃ OSIEMDZIESIĄTY PIĄ-
TY
27.11/ sobota/ 18:00/ Duża Scena 
Adaptacja i  reżyseria: Aga Błasz-
czak
Scenogra� a: Joanna Kubik
Muzyka:  Paweł Rychert
Projekcje:  Wojciech Broszczak
Reżyseria światła:  Filip Niżyński
Obsada: Paweł Kuźma, Filip Ni-
żyński (muzyka na żywo)

ATLAS NIEBA
28.11/ niedziela/ 12:30/ Duża Sce-
na
Reżyseria:  Tomasz Kaczorowski
Scenariusz: Aleksandra Zielińska
Muzyka:  Tomasz Kaczorowski

Obsada: Rafał Gorczyca, Joanna 
Jakacka-Majka, Filip Niżyński, Pa-
weł Kuźma, Marta Kaczmarczyk
////////////////////////////////////////

BILETY 20 zł (normalny)/ 18 zł 
(ulgowy dla dzieci do 12. roku ży-
cia)

KASA BILETOWA czynna w  so-
boty i niedziele godzinę przed roz-
poczęciem spektaklu/ tel: 74 666 
73 41.

KUP BILET ON-LINE bilety.te-
atrlalek.walbrzych.pl
TEATR LALKI I  AKTORA 
W  WAŁBRZYCHU ul. Jana 
Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych

TEATR LALKI I AKTORA

od sześciu miesięcy. Specjalnie dla 
muzyków Orkiestry Filharmonii 
Sudeckiej powstały aranżacje me-
lodii i piosenek z takich musicali 
jak: Rodzina Adamsów, Alladyn, 
Cats, Chicago, Kraina lodu, Caba-
ret, Upiór w operze, Evita, Piękna 
i bestia, Jecky & Hyde, Grease czy 
Hamilton. A to i tak nie wszystkie 
superhity, których wykonania mo-
żecie się Państwo spodziewać na 
tym wyjątkowym koncercie. Do 
zaprezentowania ich Państwu za-

prosiliśmy znakomitych solistów: 
Agnieszkę Przekupień (aktorka i 
wokalistka: Teatr Muzyczny w Gdy-
ni, Opera i Filharmonia Podlaska 
w Białymstoku, Teatr Muzyczny w 
Łodzi, Teatr Rampa na Targówku, 
Teatr Roma w Warszawie) i Filipa 
Cembalę (aktor i wokalista: Teatr 
Scena Prezentacje w Warszawie, Te-
atr Muzyczny w Gdyni, Teatr Mu-
zyczny w Poznaniu, Teatr Rozrywki 
w Chorzowie, Opera na Zamku w 
Szczecinie). Ależ to są głosy! Bę-

dziecie Państwo zachwyceni! Już nie 
możemy się doczekać muzycznych 
wrażeń, które przygotowujemy dla 
Was na ten specjalny, jedyny taki, 
całkowicie oryginalny, pełnowy-
miarowy i jak brzmiący „Wieczór 
w tonacji sylwestrowej”. Autorską 
aranżację wykonał dla nas Michał 
Jańczyk (dyrygent, trębacz, pianista, 
kompozytor i aranżer: Teatr Roz-
rywki w Chorzowie).

Bilety na koncerty w Filharmonii 

Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskie-
go w Wałbrzychu dostępne są w 
kasie biletowej, czynnej od ponie-
działku do czwartku od 10 – 15:30, 
w piątki koncertowe od 15 – 19, a 
także poprzez bilety24.pl. Kontakt 
w godzinach pracy kasy: 501-674-
397 lub bilety@� lharmonia-sudec-
ka.pl. Zapraszamy!

Tekst: Piotr Jonek
Autor zdjęć: Filharmonia Sudecka
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ŚWIĄTECZNIE W TEATRZE LALEK

Cały grudzień przy Brzechwy 
upłynie pod znakiem zbliżających 
się świąt. W  niedzielne popołu-
dnia na deskach Teatru zagosz-
czą spektakle dla najmłodszych 
– WŁADYSŁAW I ANNABELLA 
oraz WŁADCA SKARPETEK. 
Dodatkową atrakcją będzie kon-
kurs mikołajkowy.  
Z okazji dnia św. Mikołaja, 5 grud-
nia o  godz. 12:30, zobaczymy  
WŁADYSŁAWA I  ANNABELLĘ 
– HISTORIĘ PEWNEGO MISIA 
I  LALKI… Zbliża się upragniony 
przez wszystkich czas Bożego Na-
rodzenia. W sklepach trwa przed-
świąteczny zakupowy wir. Na dwo-
rze pada śnieg. W Wigilijny dzień 
święty Mikołaj wraz ze swoim 
pomocnikiem Krampusem mają 
mnóstwo pracy. Muszą zdążyć na 
czas z  dostarczeniem prezentów 
dla wszystkich dzieci. Jednakże 
przez śnieżną zawieruchę Kram-
pus wypada z sań. Jego nieoczeki-
wane pojawienie się w  jednym ze 
sklepów z  zabawkami, w  którym 
pracują do późna tajemniczy Stróż 
i  zrzędliwa Sprzątaczka, wywoła 
lawinę niezwykłych zdarzeń. To 
tutaj między innymi rozstrzygnie 
się los zapomnianych zabawek: ba-
letnicy Annabelli – delikatnej por-
celanowej lalki oraz Władysława, 

dzielnego pluszowego misia bez 
jednego ucha. - WŁADYSŁAW 
I ANNABELLA, to prosta historia 
misia i lalki, która opowiada o ma-
rzeniach, tęsknocie za lepszym 
życiem, przyjaźni, dobru i uszczę-
śliwianiu innych – mówi Karolina 
Sobolewska z  Biura promocji Te-
atru. – Na spektakl zapraszamy aż 
dwukrotnie: 5 i 19 grudnia o 12:30 
– dodaje.
Drugą spektaklową propozy-
cją Teatru Lalek jest kultowy już 

WŁADCA SKARPETEK. Boha-
terem tej opowieści jest Jaś, który 
zgubił skarpetkę. By ją odnaleźć, 
rusza w  podróż po swoim domu. 
Kiedy rodzice jeszcze smacznie 
śpią, jego własny dom okazuje się 
być zaczarowany. Zwykłe przed-
mioty zaczynają mówić, a  nawet 
śpiewać i tańczyć. Żeby dowiedzieć 
się, gdzie podziała się jego zguba, 
Jaś wkracza w  świat ożywionych 
książek, słoików, zabawek, naczyń 
i innych przedmiotów. Przy okazji 

tej wyjątkowej podróży uczy się 
paru prawd o  szacunku dla ota-
czających go rzeczy oraz o  utrzy-
mywaniu porządku w  domu. Na 
spektakl zapraszamy 12 grudnia 
o godz. 12:30. Przedstawienie de-
dykowane jest dzieciom w  wieku 
3+. 
Z  okazji Mikołajek Teatr zorga-
nizował Konkurs Plastyczny pt. 
GDZIE JESTEŚ MIKOŁAJU!? 
Jego adresatami są dzieci w wieku 
4 – 8 lat. Nagrodami w konkursie 
są zaproszenia na spektakle Te-
atru. Szczegółowe informacje nt. 
Konkursu znajdują się na stronie 
internetowej Teatru: www.teatrla-
lek.walbrzych.pl. 
////////////////////////////////////////
//
BILETY 20 zł (normalny)/ 18 zł 
(ulgowy dla dzieci do 12. roku ży-
cia)
KASA BILETOWA czynna w  so-
boty i niedziele godzinę przed roz-
poczęciem spektaklu/ tel: 74 666 
73 41.
KUP BILET ON-LINE bilety.te-
atrlalek.walbrzych.pl
TEATR LALKI I  AKTORA 
W  WAŁBRZYCHU ul. Jana 
Brzechwy 16, 58-300 Wałbrzych

TEATR LALKI I AKTORA



REKLAMA R0586/21

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

REKLAMA R0585/21

Przysięga WOT na rynku
Już w niedzielę 28 

listopada odbędzie 
się uroczyste złożenie 
przysięgi wojskowej w 
wałbrzyskim Rynku. Po 
mszy świętej o godzinie 
12:30 w kościele pod we-
zwaniem Najświętszej 
Marii Panny Matki Bo-
lesnej i Aniołów Stróżów 
zgromadzeni przejdą 
krokiem defiladowym 
do rynku, gdzie 45 żoł-
nierzy 16. Dolnośląskiej 
Brygady Obrony Teryto-
rialnej złoży przysięgę.

Liczebność żołnierzy 
Wojsk Obrony Terytorial-

nej systematycznie wzrasta, 
właśnie przełamana została 
kolejna bariera. Niedawno w 
szeregi wstąpił 31-tysięczny 
żołnierz WOT. Na obecnym 
etapie budowy, nasycanie 
formacji personelem, jest 
jednym z najważniejszych 
zadań. WOT jest formacją sta-
nowiącą wspólnotę żołnierzy 
pełniących terytorialną i za-
wodową służbę wojskową, 
ukierunkowaną na realizację 
misji wspierania i obrony lo-
kalnych społeczności.

PAS/WOT
Fot. WOT
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Narodowe spadanie
z piedestału
Zawsze byłem przeciwnikiem 
budowania pomników za życia 
- sportowcom, politykom ...ko-
mukolwiek. Niestety w Polsce 
mamy do tego tendencję. U 
nas sportowi bohaterowie ma-
sowej wyobraźni aby takimi się 
stać i być postaciami pomniko-
wymi muszą jednak wpisywać 
się w pewien schemat typu 
„Bóg, honor, ruskie pierogi”. 
Odstępstwo od tej normy po-
woduje, że owszem cieszymy 
się z ich sportowych sukcesów 
ale nie są już takimi „nieska-
zitelnymi” osobami, naszy-
mi swojskimi chłopakami lub 
dziewczynami. Tzw. „Małyszo-
mania” była możliwa w dużej 
mierze dlatego, że sam Małysz 
w pierwszych latach swoich 
sukcesów, w wywiadach nie 
potrafił zbudować zdania pod-
rzędnie złożonego, był taką 
naszą maskotką, która jednak 
potrafiła dokopać Niemcom. 
Cieszyliśmy się z sukcesów 
Agnieszki Radwańskiej czy Ju-
styny Kowalczyk ale one poza 
arenami sportowymi wywoły-
wały już dużo większe emocje 
bo mówiły często rzeczy a to 
niepoprawne politycznie (Rad-
wańska) lub potrafiły odgryźć 
się wścibskim dziennikarzom 
(Kowalczyk). To już nie były 
nasze narodowe, fajne dziew-
czyny, z którymi wszyscy ma-
sowo utożsamialiby się w całej 
rozciągłości. Do tej pory taką 
pomnikową postacią był także 
Robert Lewandowski - więk-
szość Polaków potrafiła nawet, 
w imię jego bezprecedenso-
wych osiągnięć piłkarskich, 
zaakceptować to, że zarabia 
ponad dwadzieścia milionów 
euro rocznie, jeździ ferrari i ma 
atrakcyjną żonę. Ale nagle oka-
zuje się, że być może od arcy-
ważnego meczu reprezentacji 
ważniejsze jest dla niego krę-
cenie reklamy i że dokładnie 
nie wie nawet o co z reprezen-
tacją gra i na jakim jest etapie 
(słynne już: „czy mamy szanse 
na baraże?”). Czy ma do tego 
prawo? Oczywiście! A to, że 
nie zagrał z Węgrami to wina 
selekcjonera, o czym pisałem 
w poprzednim numerze. I ce-
nię Lewego bardziej niż tych 
moralistów jak Hajto i jemu 
podobni, którzy powtarzali 
frazesy o umieraniu dla barw 
narodowych a zgrupowania 
kadry traktowali jako pijackie 
spędy, ale powtarzam jeszcze 
raz - nie budujmy nikomu po-
mników za życia. To czy ktoś na 
to zasługuje zweryfikuje czas i 
historia..
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po dobrym i jednostronnym spotkaniu siatkarki Chełmca Wodociągów gładko pokonały rywalki z Dąbrowy Górniczej. 
Dzięki wygranej 3:0 podopieczne trenera Marka Olczyka wskoczyły na fotel lidera, który liczymy, iż utrzymają co najmniej 
do początku rundy rewanżowej, gdyż przed nami ostatnia kolejka pierwszej części sezonu. 

Udany skok na fotel lidera 
Jak przyznał trener Olczyk, 

jego zespół postawił trudne 
warunki młodym, niedoświad-
czonym jeszcze rywalkom. 
- Dlatego mogłem ekspery-
mentować ze składem dając 
więcej czasu zawodniczkom, 
które mniej grają w lidze. Mu-
szę przyznać, że wypadły nie 
najgorzej, choć chciałbym, aby 
ta różnica między pierwszym 
zespołem, a zmienniczkami 
sukcesywnie się zmniejszała, 
nad czym będziemy pracować 

na treningach - powiedział 
opiekun wałbrzyszanek. 

Jak wspomnieliśmy, zwy-
cięstwo za 3 punkty oraz nie-
oczekiwana porażka dotych-
czasowego lidera z Kalisza w 
Katowicach przełożyły się na 
awans Chełmca Wodociągów 
na 1. miejsce w tabeli. Miej-
sce, które mamy nadzieję, iż 
Aleksandra Małodobra i jej ko-
leżanki utrzymają po jutrzej-
szej konfrontacji z SPS-em 

Panki. - To trudny przeciwnik, 
w składzie którego znajdują 
się dwie doświadczone siat-
karki. Co prawda wyniki pre-
zentuje różne, ale jest bardzo 
niebezpieczny na swoim te-
renie. Dlatego musimy być 
mocno skoncentrowani, aby 
nie pogubić punktów w ostat-
nim meczu rundy zasadniczej. 
Jeśli wygramy za 3 punkty, to 
odsłony rewanżowej wejdzie-
my na 1. miejscu - tłumaczył 
Olczyk. 

Co prawda półmetek ligi 
dopiero przed nami, ale już 
dziś wydaje się, iż ton dalszej 
rywalizacji nadawać będą 
cztery pierwsze zespoły, czyli 
Chełmiec Wodociągi, Ener-
ga MKS II Kalisz, UKS Sokół 
43 AZS AWF SMS Katowice 
oraz MKS IgnerHome Volley 
Świdnica. Z tego najpraw-
dopodobniej grona jedynie 
dwie najlepsze ekipy przedłu-

żą swe szanse na awans do I 
ligi, zapewniając sobie udział 
w turniejach półfinałowych. 
Wiosną tego roku bardzo bli-
sko realizacji tego celu były 
wałbrzyszanki, nie mieliby-
śmy zatem nic przeciwko, aby 
za kilka miesięcy nasze panie 
ponownie skutecznie włączy-
ły się do walki o wymarzony 
awans.

VIII kolejka II ligi siatkówki 
kobiet

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – MKS Dąbrowa 
Górnicza 3:0 (25:13, 25:20, 
25:18)

MKS Chełmiec Wodociągi: 
Jochym, Gezella, Druciak, Ju-
lia Rzeczycka, Khomich, Mało-
dobra, Olejniczak (l) oraz Ju-
dyta Rzeczycka, Ponikiewska, 
Pietraszewska, Telega. Trener: 
Marek Olczyk

Bartłomiej Nowak 

Skuteczny finisz Górnika
Wyjazdowym zwycięstwem 5:1 nad Pogonią Pieszyce piłkarze Górnika Wałbrzych zakończyli tegoroczne zmagania w kla-

sie okręgowej. Tym samym na przerwę zimową biało-niebiescy schodzą z przewagą 6 punktów nad wiceliderem z Żarowa. 
Od wysokiego zwycięstwa 
6:0 nad Pogonią biało-nie-
biescy zaczęli występy w 
klasie okręgowej i równie 
pewną wygraną zakończyli 
tegoroczne zmagania, gdyż 
na inaugurację rundy wio-
sennej nasi po raz kolejny, 
tym razem 5:1, pokonali 
ekipę z Pieszyc. Jak poin-
formował trener Marcin 
Domagała, niedawny po-
jedynek stał pod znakiem 
pełnej kontroli wałbrzy-
szan. „Tak naprawdę po-
pełniliśmy zaledwie jeden 
błąd, gdy Szymon Stec po-
dał do rywala, co przynio-
sło miejscowym honorowe 
trafienie. Z drugiej jednak 
strony, gdybyśmy zapre-
zentowali nieco lepszą 
skuteczność, to rozmiary 

wygranej byłyby jeszcze 
większe - tłumaczył Doma-
gała. 

Kontrolując wynik potycz-
ki szkoleniowiec Górnika 
mógł sobie pozwolić na 
liczne zmiany w składzie. 
Debiut zaliczył zaledwie 
16-letni Eryk Migacz, a 
Michał Bartkowiak zdołał 
się nawet wpisać na listę 
strzelców. Po powrocie z 
zagranicy Bartkowiak po-
wrócił do treningów, bo-
wiem chce się odpowied-
nio przygotować do ligowej 
wiosny, ale czy zdrowie mu 
na to pozwoli, tego na razie 
nie wiemy. 

Wszystkie sparingi u siebie

Mimo iż od ostatniego 
spotkania w „okręgówce” 
minęło już kilka dni, to 
wałbrzyszanie wciąż tre-
nują. Przerwę zimową nasi 
rozpoczną 9 grudnia, a tre-
ningi wznowią w połowie 
stycznia. W ramach przy-
gotowań do drugiej części 
sezonu Mateusz Sobiesier-
ski i spółka rozegrają około 
5-6 spotkań kontrolnych. 
Pierwszy sparing zapla-
nowano na 5 lutego, gdy 
wałbrzyszanie podejmą 
IV-ligowy Granit Roztoka. 
Co ważne, wszystkie mecze 
odbędą się na sztucznej 
płycie boiska przy ulicy Ra-
tuszowej. 

XVI kolejka klasy okręgo-
wej

Pogoń Pieszyce – Górnik 
Wałbrzych 1:5 (0:2)
Bramki: 0:1 Damian Cha-
jewski (4), 0:2 Adam Nie-
dźwiedzki (36), 1:2 Kamil 
Michalski (57), 1:3 Adam 
Niedźwiedzki (61), 1:4 Da-
mian Chajewski (88), 1:5 
Michał Bartkowiak (83)
Czerwona kartka: Dawid 
Rosicki (72) – Górnik
Górnik: Stec, Smoczyk, 
Orzech, Rosicki, Biskup (61 
Bartkowiak), Grudziński 
(70 Nowacki), Krawczyk (50 
Rzeszotko), Kopernicki (85 
Rodriquez), Niedźwiedzki 
(85 Migacz), Sobiesierski 
(88 K. Michalak), Chajewski. 
Trener: Marcin Domagała

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Aleksandra  
Nazwisko: Druciak 
Data urodzenia: 14 maja 1997 roku
Pseudonim sportowy: Druci
Reprezentuje: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
(siatkówka) 
Największy dotychczasowy sukces: Moim naj-
większym jak dotąd sukcesem było powołanie 
do Reprezentacji Polski Juniorek, a także udział 
jako student Politechniki Wrocławskiej w Akade-
mickich Mistrzostwach Europy. Ponadto w barwach MKS Polonia Świd-
nica rywalizowałam w barażach o awans do I ligi. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Paweł Zagumny –za niezwykłe do-
świadczenie na rozegraniu, dobre decyzje podejmowane w trakcie me-
czu, a także klasę samą w sobie. 
Dlaczego siatkówka: Zaczęło się w Kamiennej Górze od klasy sporto-
wej o profilu siatkarskim, choć wcześniej, bo w szkole podstawowej 
przez kilka lat uprawiałam pływanie. Potem otrzymałam powołanie do 
Kadry Wojewódzkiej, a następnie trafiłam do Świdnicy, skąd za trene-
rem Olczykiem przeniosłam się do Wałbrzycha. 
Jaki cel chciałabyś osiągnąć: Moim głównym celem jest I liga w Wał-
brzychu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie utrzymać fotel lidera w 
naszej grupie, a w barażach wszystko jest możliwe. Szczególnie, gdy po 
kontuzji do gry powróci „Karka” (Karolina Olczyk – przyp. red.). 
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Podsumowując półrocze 
zmagań, warto zwrócić uwagę 
na liderów w stawce. Po roze-
graniu 16 spotkań Zdrój Jedli-
na Zdrój i Górnik Nowe Miasto 
zgromadziły na swoim koncie 
po 44 punkty. Obie drużyny 
nie zanotowały jeszcze po-
rażki. W bezpośrednim starciu 
nie zobaczyliśmy też bramek. 
Obie drużyny strzeliły łącznie 
151 bramek i również łącznie 
straciły zaledwie 14 goli. To 
mniej niż kolejny w tej klasy-
fikacji Górnik Boguszów Gor-
ce (25 straconych bramek).

1. Zdrój Jedlina Zdrój – 44 
punkty; 14 zwycięstw, 2 remi-
sy, 0 porażek; 77-6 w bram-
kach

2. Górnik Nowe Miasto – 44 
punkty; 14 zwycięstw, 2 remi-
sy, 0 porażek; 74-8 w bram-
kach

Obie drużyny są również li-
derami  najwyższych wyników 
w sezonie. Zdrój dwukrotnie 
zwyciężał rywali, strzelając im 
przynajmniej 10 goli (Zdrój – 
Sudety 10:0 i Zdrój – Zagłębie 

11:2). Raz podobnym wyni-
kiem mogli się pochwalić wał-
brzyscy piłkarze (Nowe Mia-
sto – Unia Bogaczowice 10:0).

Na kolejnych miejscach, w 
zależności od uzyskiwanych 
wyników, drużyny tasowały 
się, zamieniając miejscami 
w tabeli. Pomiędzy trzecim 
Włókniarzem Głuszyca a siód-
mą Iskrą Witków Śląski jest 
zaledwie 6 punktów różnicy.

3. Włókniarz Głuszyca – 33 
punkty; 10 zwycięstw, 3 remi-
sy, 3 porażki; 52-27 w bram-
kach

4. Zieloni Mokrzeszów – 30 
punkty; 9 zwycięstw, 3 remisy, 
4 porażki; 51-28 w bramkach

5. KS Walim – 30 punkty; 10 
zwycięstw, 0 remisów, 6 pora-
żek; 46-33 w bramkach

6. Herbapol Stanowice – 29 
punkty; 9 zwycięstw, 2 remisy, 
5 porażek; 37-27 w bramkach

7. Iskra Witków Śląski – 26 
punkty; 9 zwycięstw, 0 re-
misów, 7 porażek; 63-40 w 
bramkach

Tuż za Iskrą uplasował się 
Górnik Boguszów Gorce, który 
po ostatnim meczu zachował 
przewagę 5 punktów nad ko-
lejną drużyną.

8. Górnik Boguszów Gorce 
– 24 punkty; 6 zwycięstw, 6 
remisów, 4 porażki; 31-25 w 
bramkach

W drugiej części tabeli 
mamy dość duży ścisk. Po-
między zajmującymi 9 loka-
tę Czarnymi a będącym na 
przedostatnim miejscu Za-
głębiem jest tylko 7 punktów 
różnicy, ale już dziesiąty AKS 
Strzegom od Zagłębia dzielą 
zaledwie 3 punkty. Dystans 
do reszty stawki traci jedynie 
ostatnia Unia Bogaczowice.

W tym półroczu bieżących 
rozgrywek Wałbrzyskiej Se-
rie A padło w sumie 659 goli 
w 16 kolejkach. Daje to nam 
5,14 bramki na mecz. Najlep-
szym bilansem bramkowym 
pochwalić się może drużyna 
trenera Kamila Jasińskiego 
(77 zdobytych i 6 straconych 

goli). Zdrój przoduje również 
w klasyfikacji gier rozgrywa-
nych na własnym stadionie 
(49 – 2). Na wyjeździe najwię-
cej goli zdobyli Zieloni Mok-
rzeszów (35). Najmniej stracili 
Zdrój i Nowe Miasto (po 4).

Najwyższe zwycięstwa za-
notowały Iskra Witków Śląski, 
Zdrój Jedlina Zdrój i Górnik 
Nowe Miasto (Iskra – Unia 
16:1, Zdrój – Sudety 10:0, 
Zdrój – Zagłębie 11:2 i Nowe 
Miasto – Unia Bogaczowice 
10:0). Największej porażki w 
lidze zaznała Unia Bogaczo-
wice (1:16 z Iskrą). Najwięcej 
bramek padło w meczu Iskry 
z Unią (17). Cztery spotkania 
zweryfikowane zostały jako 
walkower. Ciekawostką jest 
fakt, że aż trzy z nich dotyczy-
ły drużyny z Walimia (Zdrój – 
KS Walim 3:0, Herbapol – KS 
Walim 3:0, KS Walim – AKS II 
Strzegom 3:0, Iskra – Błękitni 
3:0).

JZ 

Wałbrzyska Serie A w liczbach
Rundę jesienną ligi zakończyła rozegrana awansem pierwsza kolejka z wiosennej części sezonu. Obyło się bez niespodzia-

nek i zespoły w spokoju mogą przystąpić do regeneracji.

Siatkówka łączy
Siatkarskie środowisko przyzwyczaiło nas do pozytyw-

nych emocji, dużej dawki wrażeń i sportowej rywalizacji.
-„Siatkówka łączy” - właś-
nie pod tym hasłem ro-
zegramy kolejny mecz III 
ligi, który odbędzie się w 
najbliższą sobotę 27 li-
stopada o godz. 17:00 w 
Szkole Podstawowej nr 2 
w Głuszycy – informują 
przedstawiciele klubu z 
Wałbrzycha.

Wałbrzyszanie zagrają w 
roli gospodarza. Ich rywa-
lem będzie Jaworski Klub 
Sportowy Spartakus.

- Głuszyca to miasto, które 
zakochało się w siatków-
ce. W formie promocji dy-
scypliny oraz podkreślenia 
coraz szerszej współpra-
cy naszych Gmin, właśnie 

tam będziemy serwować 
pozytywne emocje. Za-
praszamy do aktywnego 
uczestnictwa w tym nie-
tuzinkowym wydarzeniu, 
dla kibiców przygotowane 
będą ciekawe upominki 
do wygrania – czytamy na 
profilu społecznościowym 
wałbrzyskiego Chełmca.

Będzie to 8 mecz w wyda-
niu naszej drużyny w roz-
grywkach III ligi. Po ciężkim 
boju w Ziębicach, gdzie 
wałbrzyscy siatkarze wy-
grali po pięciosetowej wal-
ce, sympatycy drużyny li-
czą na kolejne zwycięstwo. 
Spartakus zajmuje obecnie 
przedostatnie miejsce w 
tabeli, gromadząc zaledwie 

2 punkty i 5 wygranych se-
tów.

W najbliższy weekend 
w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów, nie zobaczymy też 
pierwszej drużyny, która 
akurat w tym czasie powal-
czy o punkty w Miasteczku 
Śląskim, które z 6 punktami 
plasuje się na 11 miejscu.

III liga: 27.11.2021 w Głu-
szycy g. 17:00
Chełmiec Wałbrzych – 
Spartakus Jawor

II liga: 27.11.2021
KS Volley Miasteczko Ślą-
skie – Chełmiec Wałbrzy-
cha

JZ 

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Piłka nożna - według En-
cyklopedii PWN jest to dy-
scyplina sportowa, czyli ze-
społowa gra rozgrywana na 
boisku przez dwie drużyny 
po jedenastu zawodników, w 
tym bramkarz. Jednak Ency-
klopedia zdecydowanie nie 
wyczerpuje znamion zdefi-
niowania tego sportu. Otóż 
warto wspomnieć, że celem 
gry w piłkę nożną jest wbicie 
jak największej liczby goli do 
bramki przeciwników. Aby to 
osiągnąć stosuje się rozmaite 
strategie i taktyki. Ale czaru 
piłki nożnej nie byłoby bez  
indywidualnej skuteczności 
zawodników. Jak powszech-
nie wiemy piłka nożna to nie 
tylko gra, ale także fenomen 
kulturowy. Podkreślmy, że 
piłka nożna w formie, jaką 
znamy obecnie, narodziła 
się na Wyspach Brytyjskich, 
a pierwsze reguły futbolu 
ustalone zostały w 1848 roku 
w Cambridge. Jak podają 
różne źródła wcześniej gra-
no w różne gry o podobnych 
zasadach, między innymi 
w Azji. Co ciekawe - pierw-
sze piłki były wykonane ze 
zwierzęcych pęcherzy. I ja to 
wszystko piszę w dziale spor-
tu w zastępstwie redaktora 
Zimy do czytelników, którzy 
na sporcie, a zwłaszcza piłce 
nożnej „zjedli zęby”. Co jesz-
cze zabawniejsze - naprzeciw 
kolumny Dobrosława Ko-
walskiego. Jednak pozwolę 
sobie, korzystając z absencji 
Jakuba, na własne zdanie w 
sprawie reprezentacji Polski 
w tej jakże narodowej dyscy-
plinie. Otóż większość z nas 
- kibiców jest rozgoryczona 
po przegranej reprezentacji 
na Narodowym z Węgrami. 
Rzucamy inwektywy pod 
adresem selekcjonera Susy, 
piłkarzy i kapitana Lewan-
dowskiego. Bo powszechnie 
wiadomo, że przegrana ta 
wepchnęła nas do baraży z 
teoretycznie mocniejszymi 
przeciwnikami. I zastana-
wiam się o co tyle szumu, 
lamentu? Jeśli nie potrafimy 
wygrać w barażach z teore-
tycznie mocniejszymi dru-
żynami... to po co jechać na 
mundial?   

Redaktor Naczelny
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Mity branży „beauty”

Wybierz najlepszy krem!

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Czas na zmianę pielęgnacji 
Przed nami coraz chłod-

niejsze dni. W powietrzu 
czuć zbliżającą się zimę. War-
to więc zastanowić się nad 
zmianą swojej dotychczaso-
wej pielęgnacji skóry. Na co 
powinniśmy zwrócić uwagę, 
wybierając kosmetyki?

Po pierwsze musimy za-
bezpieczyć skórę przed 
podrażnieniami spowodo-
wanymi ujemnymi tempe-
raturami oraz wiatrem, a 
także zapobiec utracie wody 
z naskórka. Do tego ideal-
nie sprawdzą się mleczka 
do demakijażu, które prócz 
usuwania zanieczyszczeń ze 
skóry będą również ją pie-
lęgnować i odżywiać. Po-
nadto zmiana kremu z lek-
kiego na bardziej tłusty. Taki, 
który zapewni odpowiednią 
ochronę przed wiatrem i 
mrozem oraz zadba o barie-
rę hydro-lipidową naskórka. 
W ich składzie szukajmy ce-
ramidów, kwasów tłuszczo-
wych, witaminy E. Nie zapo-
minajmy także o filtrze UV, 
który ochroni skórę przed 
szkodliwym działaniem pro-
mieni słonecznych, które w 
czasie zimy również działa-
ją na naszą skórę. W przy-
padku bardzo suchej, wręcz 
przesuszonej skóry, dobrze 
jest nałożyć maseczkę na-
wilżającą, odżywczą na całą 
noc. Na czas zimy powin-
niśmy zrezygnować z pre-
paratów matujących, gdyż 
w tym okresie dodatkowo 
mogą przesuszać skórę. Do 
pielęgnacji ciała używajmy 
kosmetyków rozgrzewają-
cych, nawilżających i ujęd-
rniających. Nie zapominaj-
my także o ustach, dłoniach 
oraz włosach. Podrażnione 
i spierzchnięte od zimna i 
mrozu usta nawilżą oraz na-
tłuszczą pomadki zawierają-
ce wazelinę, alantoinę, oraz 
witaminę E. Na noc możemy 
nałożyć na nie miód. Zima to 
także dobry okres na zabiegi 
kosmetyczne. Warto wybrać 
się na zabiegi złuszczania 
skóry kwasami, laserem czy 
mechanicznie. 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Przy zupełnie przypadko-
wych półkach z zabawkami dla 
dziewczynek, w zupełnie przy-
padkowym sklepie w centrum 
miasta, na porannych sobotnich 
zakupach, podczas których czło-
wiek z rzadka spodziewa się kon-
frontacji ze złem, znalazłam się 
w majestacie mikroskali świata, 
który jest. Z ociekających różem 
i plastikiem zabawek dla dziew-
czynek, mogłam wybrać spośród: 
zestawu Salon Urody (jak widać i 
salon, i uroda to w świecie ojców 
tego dzieła ważne słowa, bo do-
robiły się pisowni wielką literą), 
na pudełku którego może 9-let-
nia dziewczynka błyszczącymi 
od różu, rozchylonymi ustami 
zapewnia, że ma już wszystko, 
czego potrzebuje, zestawu Ma-
seczek Piękności, dzięki któremu 
każda szanująca się dziewczynka 
stworzy Pachnące Preparaty dla 
swojej twarzy, zestawu Pachną-
cych Szminek i Lśniących Błysz-
czyków, sprzedawanego pod 
płaszczykiem „naukowej zabawy” 
buzią kolejnej ośmiolatki z us-
tami wydętymi w rozkoszny dzió-
bek, czy ostatnim hitem, którym 
okazało się Błyszczące Studio Na-
uki, na okładce którego kolejna 
dziewczynka w pełnym makijażu, 
długich blond włosach zakrę-
conych w fale przesyła zaintere-
sowanym błyszczącego całusa. 
Zdrętwiałam. Po mikroskop, któ-
rego szukałam, poszłam na dział 
dla chłopców, którym świat za-
bawek zaoferował: wulkanologię, 
tworzenie kryształów, zostanie 
matematycznym geniuszem, czy 
naukę języka obcego. Co do … - 
pomyślałam. Lecz nagle poranna 
kawa zaczęła działać i przypo-
mniało mi się, żem w Polsce. Kra-
ju, w którym jedynym słusznym 
scenariuszem dla grzecznych i 
pachnących dziewczynek nie jest 
rozwój, edukacja i samoświado-
mość, ale błyszcząca reprodukcja. 
Spełnianie chorych snów ojców 
narodu. A jak bedą przy tym 
umierać zmuszane do rodzenia 
zdeformowanych płodów, kona-
jących w takich samych męczar-
niach jak one, to nic. Przecież 
kobiety przy porodach umierały 
zawsze, co nie? 

A teraz wiadomości z ostatniej 
chwili. Nie regulujcie odbiorni-
ków. Od stycznia 2022 na plat-
formie streamingowej Płomień 
i Stos pojawi się nowy reality 
show. Główną bohaterką będzie 
ciąża - rejestrowana, inwigilowa-
na i raportowana odpowiednim 
służbom. Pachnie mi to rema-
kiem rumuńskiego serialu z lat 
80., który tak spodobał się pub-
liczności, że jego główny reżyser 
wraz z małżonką nie udźwignęli 
sukcesu i stracili głowę. A! I w 
nowej ramówce nie pojawią się 
„Dziady”. To też już kiedyś było 
grane. Pamiętacie, jak się skoń-
czyło?

Branża "beauty", podob-
nie jak i inne dziedziny, nie 
jest pozbawiona "mitów" 
- czyli tzw. "dobrych rad", 
które z prawdą - jak się oka-
zuje - mają niewiele wspól-
nego. Za MSN przedstawia-
my te najpopularniejsze.

"1. Zniszczone końcówki 
włosów da się odbudować.

Gdy nasze włosy są pod-
niszczone, np. przez codzienne 
używanie prostownicy, warto 
zadbać o ich odpowiednią re-
generację. Jeżeli jednak mamy 
przesuszone i popalone koń-
cówki, niestety nic im już nie 
pomoże. Jedynym wyjściem jest 
podcięcie ich i sprawienie tym 
samym, że włosy będą wyglądać 
na odżywione.

2. Dobre kosmetyki muszą 
być drogie.

W to mało kto wierzy, ale to 
wciąż jeden z najpopularniej-
szych mitów na temat urody. 
Idealnym przykładem na to, że 

tak nie jest, są domowe kosme-
tyki. To właśnie naturalne pro-
dukty są najlepsze do pielęgna-
cji, zarówno skóry, jak i włosów. 

3. Pasta do zębów jest do-
bra na trądzik.

Kiedyś ktoś powiedział, że pa-
sta do zębów wysusza krostki. 
To prawda, ale mitem jest fakt, 
że dzięki niej pozbędziesz się 
niedoskonałości. Dermatolodzy 
ostrzegają przed stosowaniem 
jej, bowiem zmienia pH skóry i 
może prowadzić do podrażnień.

4. Manicure hybrydowy jest 
rakotwórczy.

To obecnie jeden z najpo-
pularniejszych sposobów ma-
lowania paznokci. Wiele kobiet 
obawia się jednak, że jest nie-
bezpieczny. Wszystko zależy od 
tego, jakich produktów do niego 
używasz. Sięgaj po certyfikowa-
ne lakiery i przede wszystkim 
bazę. Staraj się też wykonywać 
hybrydę umiejętnie, zwłaszcza 
nie uszkodzić płytki paznokcia 
przy zdejmowaniu lakieru.

5. Regularne podcinanie 
włosów sprawia, że rosną 
szybciej.

To taki sam mit jak to, że pod-
cinanie końcówek w pełnię Księ-
życa sprawia, że będą dłuższe. 
Nie jest istotne, kiedy idziesz do 
fryzjera. Tak samo nieważne jak 
często. Podcinanie włosów nie 
wpływa na ich cebulki i nie spra-
wia, że szybciej będziemy miały 
dłuższą czuprynę.

6. Kremu z filtrem należy 
używać w słoneczne dni.

Oczywiście, że trzeba używać 
go w słoneczne dni! Krem z fil-
trem to jednak doskonały wybór 
na każą porę roku. Promienie 
słoneczne mogą bowiem prze-
bijać się przez chmury, czego 
nie widzimy gołym okiem i być 
może nie czujemy. Nasza cera 
jednak będzie przez to cierpiała" 
- czytamy w podsumowaniu.

Zebrała: osa
Źródło informacji: msn.com, 
Radio Zet, www.glamour.pl

Na rynku mamy całą gamę 
produktów pielęgnacyjnych, 
które pomogą nam utrzymać 
zdrowy i promienny wygląd 
skóry twarzy.

Co po zabiegach kosmetycz-
nych?

Dla cer po zabiegach głę-
bokiej eksfoliacji polecamy re-
strukturyzującą, nawilżającą i 
regenerującą linię kremów roz-
jaśniających i wyrównujących 
koloryt z kwasem migdałowym i 
glikolowym.

Na walkę ze stresem i zanie-
czyszczeniami

Warto również sięgnąć po 
dermoodprężającą, ochronną, 
anty-stresową kurację z ada-

pogenami, opartą na działaniu 
matcha tea, zielonego kawioru i 
kwiatu wiśni. W ofercie różnych 
marek znajdują się także prepa-
raty antysmogowe czy te wpły-
wające na ekspresję genów dłu-
gowieczności. Chodzi o to, by się 
oczyścić i odmłodzić.

Przy skórnych problemach

Przy cerach problematycz-
nych, alipidowych, pozbawio-
nych podściółki tłuszczowej 
świetnie sprawdzą się natłusz-
czające i regenerujące kremy na 
dzień i pod oczy. Nie zapomnij-
my przy okazji o mleczkach, toni-
kach i żelach - oczyszczenie, za-
równo wieczorne, jak i dzienne, 
to podstawa sukcesu!

Dla dojrzałych

Skóra dojrzała i wrażliwa 
dobrze będzie się czuła pod 
warstwą kremu z kwasem sziki-
mowym lub kwasem fitowym, 
zwalczającym oznaki starzenia i 
zwiotczenia. Tego typu cera po-
lubi się też z ekstraktem z jiaogu-
lan - "ziołem nieśmiertelności".

By być eko

Jest też coś dla miłośniczek 
naturalnych rozwiązań - wegań-
skie kosmetyki na bazie ekstrak-
tów z super owoców: granatu, 
jagód goji, acai i noni, liczi. Tych 
i innych cudów szukajcie m.in.
pod szyldem Thēo Marvēe. 
Spraw sobie lub siostrze albo 
mamie prezent na święta i ciesz 
się pięknem!

Zebrała: osa
źródło informacji: Thēo Marvēe



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0587/21

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników 
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 niepełnosprawnoś-
cią. Wałbrzych. 734 108 163

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769 

SPRZEDAM

Sprzedam magnetofon szpulowy 
AKAI GX-630 DB, cena 3000 zł. Tel. 
509 454 120

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-

NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

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

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

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

PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

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

Usługi budowlane: malowanie, tyn-
kowanie, panele, płytkowanie, łazien-
ki itp. Tel. 660 201 604

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

Ogłoszenia 15
www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami...

Sprzedam Harley 

Davidson Heitage 

Softail, 2004 r, 

poj. 1449 cm3, 

przebieg 16 tyś 

km, cena 29 000 zł.

Tel. 509 454 120

Sprzedam 
samochód 

Mercedes Benz SLK, 
2012r, cabriolet, 

3,5l, V6, benzyna, 
przebieg 88 tyś km, 

cena 69 000 zł.
Tel. 509 454 120

REKLAMA R0591/21REKLAMA R0590/21REKLAMA R0589/21

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

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 ulicy Podgórskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia 
nr 738/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 22.11.2021 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. Głuszyckiej 43, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia  nr  724/2021 
Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 17.11.2021 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  
, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia nr  725/2021 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 17.11.2021 r.

REKLAMA R0588/21

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 22.11.2021 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 
545/2 – obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
55/3 – obręb 13 Piaskowa Góra, przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
280/2– obręb 20 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
507 – obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
517/3 – obręb 27 Śródmieście, przeznaczona na ogródek,
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REKLAMA R0592/21


