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Na Barbórkę czas!
Z sentymentem wałbrzysza-

nie wspominają czasy uroczy-
stego świętowania Barbórki w 
okresie funkcjonowania rodzi-
mych kopalni. Mimo iż wagoniki 
z węglem już nie wyjeżdżają na 
powierzchnię, to dzięki takim 
instytucjom jak Stara Kopalnia 
pamięć o tej ważnej tradycji na-
szego miasta nie zanika.

W tym roku tradycyjnie odbędzie 
się Festiwal Tradycji Górniczych Bar-
bórka w Wałbrzychu. Mimo pandemii 
Stara Kopalnia wraz z wałbrzyskimi 
Stowarzyszeniami Górniczymi przy-
gotowała kilka pozycji na pierwszy 
grudniowy weekend. Miał odbyć się 
koncert, wydarzenia ogólnodostępne 
lecz obowiązujące przepisy związane 
z COVID-19 zmusiły organizatorów 
do celebrowania i przypominania o 
dziedzictwie i tradycjach górniczych 

w ograniczony sposób. Jednak warto 
zwrócić uwagę na program obcho-
dów, który składa się z różnorodnych 
atrakcji i skierowany jest do szerokie-
go grona odbiorców. Otóż w piątek 3 
grudnia odbędzie się Szychta Szkolna, 
która adresowana jest do szkół każde-
go szczebla. W ramach tej propozycji 
Górnicy wraz z pracownikami Starej 
Kopalni i animatorami edukują dzieci 
i młodzież poprzez zabawę. Pierwszy 
raz spotkanie przyjmie formułę on-
-line. Natomiast wieczorem Stara Ko-
palnia zaprasza na Nocne zwiedzanie 
z pracami górniczymi. Z kolei w so-
botę 4 grudnia w święto Św. Barbary 
obchody rozpoczną się od mszy św. 
w Kościele pod wezwaniem Aniołów 
Stróżów w Wałbrzychu, a następnie 
odbędzie się parada górnicza wraz z 
uroczystościami pod pomnikiem Pa-
mięci Górnictwa Wałbrzyskiego. War-
to wspomnieć, że po południu Stara 

Kopalnia zaprasza na Wieczór górni-
czy w Montowni, a wieczorem na ko-
lejne nocne zwiedzanie. Jednak to nie 
koniec niespodzianek. W niedzielę 5 
grudnia odbędzie się Szychta Rodzin-
na - to szczególne zaproszenie, kiero-
wane do rodzin z dziećmi. Ma ono na 
celu edukację i aktywizację nie tylko 
dzieci, ale także całych rodzin, ponie-
waż przekazywanie tradycji z pokole-
nia na pokolenie umacnia tożsamość 
Wałbrzycha i jego mieszkańców. W ra-
mach tego eventu przygotowywane 
są edukacyjne konkursy czy kreatyw-
ne warsztaty. Poprowadzą je Wałbrzy-
skie Stowarzyszenia Górnicze. Na za-
jęcia i wydarzenia obowiązują zapisy.

PAS/SK
Fot.SK

Festiwal Tradycji Górniczych
Barborka 2019



www.30minut.pl

Piątek, 3 grudnia 20212 Co? Gdzie? Kiedy? /Tygodnik30minut

rozmowa tygodnia

Redaktor Naczelny:
Paweł Szpur, gazeta@30minut.pl

Redaguje zespół:
Bartłomiej Nowak, Jakub Zima

współpraca:
dr Agnieszka Osińska-Szpur,
dr Małgorzata Beślerzewska, Małgorzata 
Szpara, Paweł Ludwiczak, Magda 
Przepiórka, Dobrosław Kowalski, 
Karolina Tomza, Justyna Oleksy

e-mail: redakcja@30minut.pl, 
Foto: Agencja Art-A, użyczone  
oraz archiwum redakcji

Relacje publiczne i rekrutacja:
kontakt@30minut.pl

Dział Handlowy:
531 407 736, 530 180 118
e-mail: reklama@30minut.pl, 
promocja@30minut.pl

Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

Poglądy autorów i treści zawarte w 
publikacji nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko wydawcy

Drukarnia w Sosnowcu
POLSKA PRESS Sp. z o.o., 
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN 
AUTORSKICH

ul. Ludowa 1C, p. 111, 
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173, 
tel.: 531 407 736, 

e-mail: sekretariat@30minut.pl, 
www.30minut.pl

/Tygodnik30minut

z Danutą Gołdon-Legler
dyrektorką i reżyserem Teatru William-Es

1
kalendarium

GRUDZIEŃ

3
PIĄTEK

Imieniny:
Józefa, Agata

Międzynarodowy Dzień 
Lotnictwa Cywilnego

GRUDZIEŃ

7
WTOREK

Imieniny:
Franciszek, Kasjan, Ksawery

Światowy Dzień
Majsterkowicza

 Imieniny:
Barbara, Krystian

Dzień Górnika, Barbórka

GRUDZIEŃ

8
ŚRODA

GRUDZIEŃ

9
CZWARTEK

,,Przyjaźń jest najpiękniejszym ze wszystkich 
prezentów, jakimi możemy zostać obdarowani, aby 

szczęśliwie ukształtować swoje życie.”
Epikur

GRUDZIEŃ

4
SOBOTA

Imieniny:
Maria, Wirginia

Dzień Kupca

Imieniny:
Leokadia, Wiesław, Aneta

Dzień Dziewic

Imieniny:
Kryspin, Sabina, Filip

Dzień Ninja

GRUDZIEŃ

5
NIEDZIELA

9:00-16:00 Wilcze warsztaty - podstawowy kurs te-
renowy (Schronisko PTTK „Andrzejówka”).
11:00-12:30 Baśniowy Książ św. Mikołaja (Zamek 
Książ Wałbrzych).
18:00 Rock Pod Chełmcem / reaktywacja (Apropos 
Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,Czego nie widać” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych).
19:00-21:30 Nocne zwiedzanie Zamku Książ.
20:00-22:00 koncert zespołu Another Pink Floyd 
(Filharmonia Sudecka).

18:00-20:30 Joga - Koncentracja i Uważność (Stacja 
Wałbrzych Miasto).
18:00 Spektakl ,,Czego nie widać” (Teatr Drama-
tyczny Wałbrzych). 
18:00 Koncert symfoniczny dla dzieci (Filharmonia 
Sudecka).
19:00 Koncert Castle Dreams („Pod pretekstem” 
Art Cafe Wałbrzych).
20:00 Nocne zwiedzanie z pracami górniczymi w 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. 10:00-16:00 Mikołajkowe zwiedzanie Muzeum Ko-

lejnictwa na Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-20:00 Jarmark Bożonarodzeniowy we Wroc-
ławiu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.

10:00-16:00 Mikołajkowe zwiedzanie Muzeum Ko-
lejnictwa na Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00–18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
10:00-20:00 Jarmark Bożonarodzeniowy we Wroc-
ławiu.

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

12.00 – 17.00 – Szychta Rodzinna: wydarzenie bez-
płatne – gry i zabawy górnicze dla dzieci i dorosłych.
12:30 Spektakl ,,Władysław i Annabella - historia pew-
nego misia i lalki” (Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,Czego nie widać” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
18:00-19:30 Nocne Zwiedzanie - ed. Świąteczna dla ro-
dzin z dziećmi (Zamek Książ Wałbrzych).

Imieniny:
Emilian, Mikołaj

DZIEŃ ŚW.MIKOŁAJA

GRUDZIEŃ

6
PONIEDZIAŁEK
9.00-14.00 Górniczy Mikołaj w Starej Kopalni.
12.00-16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
16:30-20:00 Ogrody Światła Zamek Książ w Wał-
brzychu.
18:00 Koncert symfoniczny - Dziadek do orzechów 
(Filharmonia Sudecka).

REKLAMA R0595/21

Czy tegoroczna Letnia Ak-
cja Kulturalna miała większą 
liczbę widzów?

Tegoroczna akcja kultural-
na cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Spektakle 
w ramach akcji odbywały się 
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale 
również w wielu miastach Polski. 
Na koniec Letniej Akcji Kultural-
nej pojechaliśmy z początkiem 
września ze spektaklami do Boś-
ni i Hercegowiny.

Jakie tam odbyły się przed-
stawienia?

Odbyły się między innymi 
"Pastuszkowie Matki Bożej" w 
Šurmanci, a w Medjugorje kon-
cert filmowy. Spektakle oglądali 
widzowie różnych krajów, za-
równo rodzimi mieszkańcy,  jak 
i turyści.

Ile wydarzeń i gdzie odbyło 
się w ramach tegorocznej Let-
niej Akcji Kulturalnej w Pol-
sce?

W tym roku odbyło się ponad 
50 wydarzeń kulturalnych, w 
tym koncerty i spektakle -  za-
równo dla dzieci, jak i dla do-
rosłych. Imprezy te odbyły się 
między innymi w Wałbrzychu, 
Ząbkowicach Śląskich, Wojbo-
rzu, Starych Bogaczowicach, 
Szczawnie-Zdroju. W Jedlinie-
-Zdroju zorganizowaliśmy aż 
trzy wydarzenia - „Trzy Świnki", 
"Pastuszkowie Matki Bożej" oraz 
koncert "Lata 20 - te, lata 30 -ste.  
Natomiast w Bolkowie odbyło 
się przedstawienie dla dzieci. We 
Wrocławiu wystąpiliśmy ze spek-
taklem „Maria od najświętszego 
Krzyża” w ramach XI Letniego 
Festiwalu Kultury Polonia Can-
tans. Ponadto byliśmy również 

w Świebodzicach, Bolesławowie, 
Bożejowicach. Stroniu Śląskim, 
Częstochowie, Bolesławcu, Pol-
kowicach, Grodowcu. Również 
w ramach akcji odwiedziliśmy 
Srebrną Górę, Ścinawkę Dolną 
oraz zawitaliśmy do Dziećmoro-
wic i do Walimia.

W jakich obiektach odby-
wały się koncerty?

Koncerty odbywały się w róż-
nych miejscach, były to domy 
kultury, amfiteatry, ale również 
kościoły.

Nie tak dawno odebrała 
Pani złote odznaczenie Zasłu-
żony dla Kultury WOJEWÓDZ-
TWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

Zostałam odznaczona w listo-
padzie ubiegłego roku. Zostało 
mi ono przyznane za działal-
ność kulturalną na rzecz miesz-
kańców Dolnego Śląska, ale w 
podziękowaniach zaznaczono 
działalność międzynarodową, 
w tym reżyserską i koncertową. 
Niestety, z powodu pandemii, 
nagrodę mogłam odebrać do-
piero 25 listopada 2021 roku 
z rąk Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego - Cezarego Przy-
bylskiego

Otrzymała Pani również na-
grodę z rąk Ministra Kultury.

Przyznano mi również nagro-
dę Ministra Kultury za działal-
ność teatralną oraz reżyserską 
i koncertową. Ona również zo-
stała przyznana mi w listopadzie 
ubiegłego roku. Niestety, z po-
wodu pandemii, nagroda dotar-
ła do mnie korespondencyjnie.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Od 20 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Ostatnio mogliśmy dowie-
dzieć się, że w naszym mieście 
powstał park kieszonkowy. To 
jedno z eko rozwiązań, które 
warto wprowadzać na niemal 
każdym możliwym terenie. 
Jest natomiast jeszcze jedno 
rozwiązanie, które naprawdę 
doskonale działa na nasz eko-
system i przede wszystkim na 
powietrze. Pierwsi w Polsce 
nie będziemy, bo już sposób 
sprawdzany jest na Pomorzu, 
ale może będziemy drudzy?

Mam tu na myśli las Miy-
awaki, nazwany od nazwiska 
jego pomysłodawcy i na-
ukowca, dr Miyawaki Akiry. 
Można powiedzieć, że jest to 
coś w rodzaju lasu kieszonko-
wego. Klucz innowacyjności 
tej metody polega m.in. na 
stosowaniu wielu rodzimych 
gatunków roślin, sadzeniu 
bardzo gęsto młodych sadzo-
nek, po wcześniejszym odpo-
wiednim przygotowaniu gle-
by, co w efekcie przyczynia 
się do 10- krotnie szybszego 
wzrostu drzew i krzewów niż 
w przypadku lasów trady-
cyjnych. Pomysł ten zyskuje 
coraz większą popularność 
na całym świecie, głównie na 
terenie obszarów miejskich. 

Jakie są inne cechy i zalety? 
Mini lasy charakteryzują się 
niezwykle wysoką bioróżno-
rodnością i są jednocześnie 
magnesem dla różnych ga-
tunków owadów, ptaków i 
innych małych stworzeń. Co 
oczywiste podnoszą również 
jakość życia mieszkańców 
miasta czy wsi.

Mini lasy potrafią wyraźnie 
ochłodzić mikroklimat szcze-
gólnie jeśli zostaną zasadzo-
ne w miejscu dotychczas 
zabetonowanych placów i 
przestrzeni. Odpowiadają za 
filtrację i oczyszczanie powie-
trza, obniżają poziom hałasu. 
Ponadto małe lasy działają 
jak gąbka, która wchłania i 
magazynuje duże ilości wody 
podczas opadów.

Lasy Miyawaki można sa-
dzić już na obszarach od 200 
m2. W samej Holandii jest już 
ponad 140 takich lasów na 
terenach miejskich. Idealne 
dla Wałbrzycha i okolicznych 
miejscowości!

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Duma - według Słowni-
ka Języka Polskiego leksem 
ten oznacza parlament ro-
syjski, ale tak naprawdę w 
dzisiejszej kolumnie autor-
skiej chciałbym się skupić na 
drugim znaczeniu tego sło-
wa. Otóż duma to poczucie 
własnej godności i wartości, 
a także zadowolenie i satys-
fakcja z własnych lub czyichś 
osiągnięć. Dumą określa się 
również wygórowane poję-
cie o sobie. Jest to także coś 
lub ktoś będący powodem 
czyjejś dumy. Warto zauwa-
żyć, że chwilowe poczucie 
dumy jest jak najbardziej 
pozytywne, na przykład: z 
wykonanej pracy, z dokonań 
swojego dziecka, z awansu, 
ze zwycięstwa w zawodach, 
z osiągnięć naszych spor-
towców czy naukowców, itp. 
W takiej sytuacji mówienie, 
że jesteś dumna czy dum-
ny, jest zupełnie naturalne 
i niewinne. Warto również 
wspomnieć, że ważna jest też 
duma narodowa. To poczucie 
własnej wartości i godności, 
ale przede wszystkim dumy 
grupowej - nas jako narodu, 
budowanie własnego po-
czucia wartości na tle innych 
grup etnicznych, staje się 
kluczowe w historii. Kilka dni 
temu kapitan reprezentacji 
Polski w piłce nożnej Robert 
Lewandowski został drugim 
najlepszym piłkarzem świata 
w plebiscycie Złotej Piłki ma-
gazynu France Football. Zo-
stał również wybrany najsku-
teczniejszym napastnikiem 
globu. Niedosyt daje fakt, że 
rok temu, gdy plebiscyt nie 
odbył się, wśród wielu znaw-
ców tematu, powinien wy-
grać. Wszyscy kibice w Polsce 
liczyli, że w tym roku odbie-
rze to trofeum. Niestety wy-
grał Messi. Ale zostać drugim 
piłkarzem globu to chyba nie 
jest powód do lamentu? To 
wręcz odwrotnie. Czy jeszcze 
10 lat temu ktoś z nas pomy-
ślałby, że Polak zasiądzie w 
pierwszych rzędach wśród 
najlepszych piłkarzy na świe-
cie!? To chyba jest najlepszy 
powód do narodowej dumy! 
Panie Robercie - dziękujemy! 

Redaktor Naczelny
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Nowa mutacja koronawirusa
Na początku sierpnia tego roku pisaliśmy na łamach Tygodnika 30 minut o nadcho-

dzącej czwartej fali koronawirusa. Obecnie fala jest najprawdopodobniej na najwyższym 
poziomie, choć nie wiadomo, dlaczego dotychczas nie wprowadzano poważnych ogra-
niczeń w życiu społecznym. Teraz może się wszystko zmienić, gdyż do Europy i Polski 
nadciąga kolejna mutacja Covid-19.

REKLAMA R0598/21

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/

Jak działa wirus?
Warto zauważyć, że choć 

wirus, jako bezwzględny pa-
sożyt, nie wykazuje funkcji 
życiowych, jego ewolucyj-
nym celem jest jak najszyb-
sze przedostanie się z jedne-
go organizmu do drugiego. 
Celem wirusa nie jest szybkie 
zabicie gospodarza, a raczej 
wykorzystanie jego zasobów 
do wytworzenia jak najwięk-
szej liczby wirusów, które 
będą mogły rozprzestrzeniać 
się dalej i infekować kolej-
nych gospodarzy. Dlatego 
koronawirus SARS-CoV-2 
również ewoluuje, aby stać 

się bardziej zaraźliwym, ale 
mniej zabójczym. Biorąc pod 
uwagę rozmiar genomu, jest 
on jednym z największych 
wirusów RNA, co przy okazji 
zwiększa możliwości muto-
wania. Wirusy RNA z zasady 
są dość szybko mutujące, bo 
szacuje się, że ich współczyn-
niki mutacji są milion razy 
wyższe niż w genomie go-
spodarzy.

Warianty koronawirusa
Obecnie znamy trzy nie-

pokojące warianty koronawi-
rusa – brytyjski, przez WHO 
nazwany Alfą, afrykański – 

Betą i indyjski – Deltą. O ile 
ten pierwszy wykazuje opór 
przed niektórymi neutralizu-
jącymi przeciwciałami mo-
noklonalnymi pochodzącymi 
od osób po szczepieniu i po 
chorobie, o tyle nie jest jesz-
cze odporny na surowicę z 
tych samych źródeł. Wariant 
afrykański jest potencjalnie 
dużo bardziej niebezpieczny, 
ponieważ jest on 9-krotnie 
bardziej odporny - również 
na surowicę ozdrowieńców 
i 13-krotnie – na surowi-
cę osób zaszczepionych. To 
oznacza, że nawet z nabytą 
odpornością z innych wa-

riantów, tym afrykańskim 
można zarazić się ponownie. 
Na podstawie zebranych do-
tychczas danych, szczepionki 
Johnson & Johnson i Pfizer-
-BioNTech, chociaż nadal 
bardzo skuteczne, mają obni-
żoną efektywność przeciwko 
temu wariantowi. Jeśli cho-
dzi o wariant indyjski zwany 
Deltą, sprawa wygląda nie-
co inaczej. Został on po raz 
pierwszy wykryty w Indiach 
i rozpoczął tragiczną w skut-
kach, ogromną falę Covid-19 
na przełomie kwietnia i maja 
2021 roku. Jak podają źródła, 
Delta przyczyniła się do 400 
000 odnotowywanych przy-
padków zachorowań dzien-
nie.

Kolejne warianty
Wariant Gamma po raz 

pierwszy został zidentyfiko-
wany u czterech podróżnych 
z Brazylii podczas rutyno-
wych badań wykrywających 
zakażenie COVID-19 na lot-
nisku w Tokio. Posiada on aż 
17 unikalnych mutacji i właś-
nie dlatego został uznany 
za jeden z najgroźniejszych 
wariantów SARS-CoV-2. Ma 
zdolność do niezwykle szyb-
kiego rozprzestrzeniania się 
wśród osób, które nie nabyły 
odporności. Kolejny wariant 
to wariant Kappa, wykryty 
pod koniec ubiegłego roku 
w Indiach. Posiada on 2 mu-
tacje zlokalizowane w biał-
kach kolca, które są źródłem 
szczególnego niepokoju, 
ponieważ mogą obniżyć sku-
teczność dostępnych szcze-

pionek. WHO klasyfikuje 
wariant Kappa jako budzący 
szczególne zainteresowanie. 
Jest on zdolny do niezwykle 
szybkiego rozpowszechnia-
nia się wśród osób, które nie 
nabyły odporności.

Teraz Omikron
Światowa Organizacja 

Zdrowia nadała nazwę roz-
przestrzeniającej się w Afryce 
odmianie COVID-19 – przy-
pisując jej grecką literę Omi-
kron. Pierwsze przypadki 
zanotowano już w innych 
regionach świata, w tym w 
Europie. Pierwszy na naszym 
kontynencie przypadek no-
wego wariantu koronawiru-
sa wykryto w Belgii. Strach 
przed nowym wariantem 
COVID-19, który może być 
odporny na szczepionki, 
zmusił Amerykanów do sta-
nowczych działań. Częściowo 
zamykają granice. Od ponie-
działku 29 listopada nie będą 
wpuszczać osób przybywają-
cych z 8 krajów afrykańskich.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:

https://www.money.pl
https://serwisy.gazeta-

prawna.pl/
https://wyborcza.pl/

https://diag.pl/
https://www.rmf24.pl

https://www.medonet.pl/
https://www.zwrotnikraka.pl/
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z biathlonistą reprezentacji Polski, drużynowym wicemistrzem świata rozmawiał Paweł Szpur

z Przemysławem Pancerzem

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0600/21

Rozmawiamy o sportach zi-
mowych, które nie tylko zimą 
się trenuje. Czy mam rację?

To prawda, sezon przygoto-
wawczy trwa od maja do końca 
sezonu praktycznie. 

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o twoich osiągnięciach 
i medalach, chciałbym abyś 
przybliżył naszym czytelni-
kom pojęcie biathlonu.

Jest to zimowa olimpijska 
dyscyplina sportu. Możemy po-
wiedzieć, że zimowa, ponieważ 
jest na zimowej olimpiadzie, ale 
tak naprawdę sam trening odby-
wa się przez wiosnę, lato, jesień 
i zimę. Startujemy w Mistrzo-
stwach Polski, Mistrzostwach 
świata czy Mistrzostwach Euro-
py. 

Generalnie biegacie i strze-
lacie.

Tak. To jest połączenie biegu 
na nartach i strzelectwa - można 
tak powiedzieć.

Czy bywasz na strzelnicy?
Rzadko. Na strzelnicy bywamy 

tylko w okresie przygotowaw-
czym - czyli maj, może końców-
ka kwietnia. Wówczas jeździmy 
na takie obozy do Bydgoszczy, 
Ustki, gdzie skupiamy się na sa-
mej strzelnicy, gdzie trenują nie 
biathloniści, a strzelcy. 

Na czym polega to strzela-
nie?

Sam bieg wygląda jak bieg na 
nartach, który możemy połączyć 

z Panią Justyną Kowalczyk. Nato-
miast strzelanie mamy w dwóch 
postawach - leżąc i stojąc. Pod-
czas postawy leżącej, kładziemy 
się na dywaniku, zapinamy pasy 
strzeleckie i musimy trafić do 
krążka około 7 centymetrów, na-
tomiast w postaci stojącej ma on 
średnicę około 11 centymetrów. 

Co się dzieje kiedy nie trafi-
cie? 

Jest głuchy dźwięk blachy, 
zostają czarne krążki, które nie 
domykają się. 

I jakie dostajecie za to kary?
To zależy od biegu, od konku-

rencji, jak bieg jest rozgrywany. 
W biegu sprinterskim, w biegu 
pościgowym, w biegu maso-
wym i sztafetowym jest to runda 
karna. W zależności od kategorii. 
Na przykład młodzicy mają 75 
metrów, my - seniorzy w crossie 
mamy w zimie 150 metrów. 

Jaka jest różnica pomiędzy 
tymi biegami, o których mó-
wiłeś?

Bieg sprinterski to bieg, w 
którym startuje się interwałowo, 
na świecie jest to przyjęte co pół 
minuty. Podczas pucharu inter-
kontynentalnego jak jest ponad 
120 zawodników to od numeru 
setnego robi się interwał półto-
rasekundowy, aby przyspieszyć 
całą konkurencję. Bieg indywi-
dualny jest dłuższy od sprintu na 
dystansie 20 kilometrów. Tu nie 

mamy rundy karnej, a doliczana 
jest za "pudło" minuta do czasu. 

Zdobyłeś drużynowe wice-
mistrzostwo świata. Kiedy i 
jak?

To było wicemistrzostwo 
świata w biathlonie na nartorol-
kach. Są takie formy jak narto-
rolki, które są naszym środkiem 
treningowym w okresie letnim. 
Są organizowane mistrzostwa 
Polski i mistrzostwa świata w 

biathlonie na nartorolkach. Tak 
wywalczyliśmy w sztafecie mie-
szanej II miejsce w Czechach w 
mistrzostwach świata w narto-
rolkach w juniorach. 

Dziękuję za rozmowę. 
W dalszej części wywiadu 

nasz gość opowiada o tym, czy 
chciałby wystartować na olim-
piadzie i jak wygląda podział w 
kadrze reprezentacji Polski. Z 
wywiadu dowiecie się również 

jak wygląda tydzień treningu 
Przemka. Zeskanuj kod QR i 
oglądaj pełny wywiad.  

Stacjonarna puszka
Masz firmę i chcesz wesprzeć 

WOŚP? Postaw stacjonarną 
puszkę! Każda firma, sklep, insty-
tucja czy szkoła już teraz może 
wesprzeć zbliżający się Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. WOŚP to nie tylko kwe-
sta zaplanowana na 30 stycznia 
2022 roku. Od 10 grudnia będzie 
można zbierać pieniądze także 
stacjonarnie. By otrzymać pusz-

kę trzeba się jednak najpierw 
zarejestrować.

- Mamy 235 miejsc. Chętnych 
jest zawsze dużo więcej, także 
śpieszcie się ze zgłoszeniami! 
Zapisy do 5 stycznia 2022 roku 
– mówi Joanna Kakuba z Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury. 
Informacje dotyczące sposobu 
rejestracji dostępne są na wok.
walbrzych.pl.

Red.
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Bieg w Nowy Rok
W środę, 1 grudnia w samo 

południe ruszą zapisy do 5. 
Świdnickiego Biegu Noworocz-
nego ZUPBADURA. Odbędzie 
się on 9 stycznia 2022 roku. Start 
i meta zlokalizowane będą przy 
Hali Sportowo-Widowiskowej 
im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno 
w Świdnicy. Dla biegaczy prze-
widziano dwa dystanse (5 i 10 

km). Limit uczestników wynosi 
po 250 osób na każdy bieg. Za-
pisy prowadzone są przez serwis 
www.datasport. Decyduje data 
dokonania płatności, a nie data 
zgłoszenia. Opłata startowa wy-
nosi 44 złote.

Red.

Biegniemy dla Hospicjum
Przed nami II Bieg Mikołajko-

wy dla Hospicjum w Wałbrzychu, 
który odbędzie się 5 grudnia 
2021 roku. Biuro zawodów czyn-

ne będzie w godzinach od 9:00 
do 11:00 przy ulicy Krasińskiego 
8. Tam również znajdować się 
będą start i meta biegu, który 
rozpocznie się o godzinie 12:00.

Biegacze pokonają dystans 
5 kilometrów, a wszystko po to, 
aby najmłodsi podopieczni Ho-
spicjum otrzymali prezenty mi-
kołajkowe. Aby Mikołaj dotarł do 
wszystkich dzieci, każdy biegacz 
musi dokonać darowizny w kwo-
cie 50 złotych. Przelew można 
wykonać na dane: Polskie Towa-
rzystwo Opieki Paliatywnej PL 42 
1090 2271 0000 0001 4245 4304 
z tytułem: „Imię Nazwisko, rocz-
nik, Bieg Mikołajkowy, darowi-
zna”. W ramach darowizny każdy 
zawodnik otrzyma: pakiet star-
towy, mikołajkową niespodzian-
kę, ciepły posiłek po zawodach, 
zabezpieczenie medyczne i ob-
sługę sędziowską. Celami akcji 
są: uświadamianie mieszkańców 
o istnieniu i potrzebach wałbrzy-
skiego Hospicjum, promowanie 
wspólnych działań i wysiłków, 
markowanie hasła: „Hospicjum 
to też życie”, pozyskiwanie środ-
ków finansowych na funkcjono-
wanie Hospicjum.

NIE MOŻE CIĘ NIE BYĆ Z NAMI 
TEGO DNIA!!!

Bieg organizuje Polskie Towa-
rzystwo Opieki Paliatywnej wraz 
z LKS Unia Bogaczowice.

Red.
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Nie mówmy o Le Cabaret
Jednak to Leo Messi po raz 
siódmy a nie Robert Lewan-
dowski po raz pierwszy otrzy-
mał Złotą Piłkę. O słuszności 
tego wyboru dyskutowało się 
jeszcze przed galą, gdy docie-
rały nieoficjalne informacje o 
triumfie Argentyńczyka i pew-
nie jeszcze długo będzie się 
dyskutować, często w tonie, 
że Polak został po raz kolej-
ny wykiwany. I choć uważam, 
że to nasz zawodnik najbar-
dziej zasłużył w tym roku na 
tę nagrodę to absolutnie nie 
powiem, że został oszukany i 
okradziony z tego trofeum. Bo 
wybór Messiego też się jednak 
broni. Strzelił on mniej goli 
od Roberta ale został królem 
strzelców ligi hiszpańskiej, 
wygrał Puchar tego kraju oraz, 
co niezwykle istotne - mistrzo-
stwo Ameryki Południowej 
(gdzie był bezdyskusyjnie naj-
lepszym zawodnikiem), odpo-
wiednik „naszego” EURO czyli 
słynną Copa America, bardzo 
prestiżową imprezę w tam-
tej części świata, w Europie 
w ostatnim czasie trochę za-
pomnianą a zwłaszcza w tym 
roku, kiedy pokrywała się z mi-
strzostwami Europy. Co jeszcze 
mogło zdecydować o wygranej 
Messiego z Lewandowskim? 
Plebiscyt France Football, choć 
ciągle najbardziej prestiżowy 
na świecie, to już od jakie-
goś czasu przypomina mocno 
„konkurs piękności”. Liczy się 
w nim też marketing. A roz-
poznawalność Messiego jako 
globalnej piłkarskiej marki jest 
mimo wielkich osiągnięć Le-
wego jednak znacznie większa 
(pisałem kiedyś na tych łamach 
o kiepskim marketingu Rober-
ta). Z drugiej strony o przy-
znaniu Złotej Piłki decydują 
czasami pewne niewymierne 
kwestie czy symbole, zwłasz-
cza w latach, gdy żaden piłkarz 
nie wyróżnia się diametralnie 
na tle innych (Matthias Sam-
mer, Fabio Cannavaro). Takim 
symbolem byłaby tegoroczna 
nagroda dla Roberta. Za jego 
kilka sezonów utrzymywania 
się na absolutnym topie, za 
odwołanie plebiscytu w ubie-
głym roku, gdzie był murowa-
nym faworytem do wygranej, 
za to, że nieprawdopodobną 
pracą dołączył do tytanów fut-
bolu ostatniej dekady a może 
i całej historii tego sportu. 
Cieszmy się jednak i tak tym 
drugim miejscem bo naprawdę 
jest się z czego cieszyć a jesz-
cze dziesięć lat temu nikt by o 
tym nawet nie marzył!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Ostatni weekend listopada należał do pływaków, przedstawicieli UKS-u Alfa Wałbrzych oraz UKS-u Szafir Wałbrzych, któ-
rzy wystartowali w Zimowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Nowej Rudzie. To był niezwykle owocny w wykonaniu obu 
klubów występ, gdyż łupem Alfy padło 15 medali, a Szafira – 5 krążków, oraz cała seria rekordów życiowych. 

Na pływaków można zawsze liczyć 

Aż 15 różnokolorowych 
krążków wywalczyli zawod-
nicy UKS-u Alfa Wałbrzych, 
którzy w Zimowych Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska repre-
zentowali sekcję pływacką IV 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Wałbrzychu. - Był to drugi 
start w minionym miesiącu, 
a wyniki uzyskane przez za-
wodników wskazują na wzrost 
formy. Jest to efekt dobrze 

przepracowanego okresu 
przygotowawczego. Jeżeli na-
dal będziemy zmierzali w tym 
kierunku, to niedługo może-
my się spodziewać kilku na-
prawdę znaczących wyników. 
Występ oceniam bardzo pozy-
tywnie – cieszą zdobyte me-
dale, a tym samym praca, jaką 
wykonujemy -, powiedział tre-
ner Przemysław Kamiński. 

Medaliści UKS-u Alfa Wał-
brzych: 

Julia Chryplewicz – srebro 
na 800 m stylem dowolnym; 
srebro na 50 i 100 m stylem 
grzbietowym; złoto na 200 m 
stylem grzbietowym

Oktawia Sikorska – brąz na 
50 m stylem motylkowym

Maja Cikoto – brąz na 100 
m stylem grzbietowym

Kacper Turków – srebro na 
100 i 50 m stylem klasycznym

Bartosz Franczyk – złoto na 
200 m stylem dowolnym oraz 
srebro na 50 m stylem grzbie-
towym

Patryk Zdanowicz – srebro 
na 100 m stylem motylkowym

Michał Stelmach – srebro 
na 50 m stylem grzbietowym

Tymoteusz Kordylak – brąz 
na 100 i 50 m stylem klasycz-
nym

Jakub Niedźwiecki – brąz 
na 100 m stylem klasycznym

Ponadto w trzydniowej 
imprezie wystartowali: Lena 
Szymańska, Zuzanna Janyga, 
Justyna Muzyka oraz Łukasz 
Kastner, a w gronie szkole-
niowców, oprócz cytowanego 
trenera Kamińskiego, znaleź-
li się: Małgorzata Matuszna, 
Przemysław Mikołajczak oraz 
Urszula Fitio. 

Medalowy błysk Szafira
Jak wspomnieliśmy, w za-

wodach wzięli udział również 
reprezentanci kolejnego z lo-
kalnych klubów, a mianowicie 
UKS-u Szafir Wałbrzych. Bilans 
startu naszej ekipy to 5 meda-
li, na co złożyły się: brąz Róży 
Garbo, brąz Filipa Drausa, sre-
bro sztafety mieszanej 4x50 
m stylem zmiennym oraz brąz 
i złoto Michała Mrzygłoda. 

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Happy end w Pankach
To był jeden z trudniejszych meczów siatkarek Chełmca Wodociągów w tym roku. Podopieczne trenera Marka Olczyka 

wytrzymały jednak próbę nerwów zwyciężając w Pankach 3:1. Tym samym wałbrzyszanki kończą pierwszą rundę II ligi na 
zasłużonym 1. miejscu. 

Na zakończenie pierwszej 
rundy sezonu Aleksandra 
Małodobra i spółka udały 
się do położonych w woje-
wództwie śląskim Panek. 
Pojedynek rozpoczął się od 
dość pechowo przegranej 
inauguracyjnej partii do 
23, jednak w kolejnej przy-
jezdne zdołały się podnieść 
wygrywając do 20. Prze-
łomowy okazał się trzeci 
set, w którym Chełmiec 
przegrywał już 14:18, gdy 
na zagrywce stanęła Ag-
nieszka Pietraszewska, któ-
ra serią punktów dała swej 
ekipie zwycięstwo 25:21, a 
w rezultacie prowadzenie 
w meczu 2:1. Czwarta od-
słona to już pełna kontrola 
naszych pań, które wygry-
wając 25:19 sięgnęły po 
kolejny komplet punktów 
w rozgrywkach. - Muszę 

przyznać, że to był jeden z 
trudniejszych meczów w li-
dze. Na szczęście wszystko 
się dobrze skończyło, choć 
nie obyło się emocji. Co 
ciekawe, dla rywalek była 
to pierwsza porażka u sie-
bie w tym sezonie -, poin-
formował trener Olczyk. 
Pierwsze podsumowania
Za Chełmcem Wodociąga-
mi pierwsza runda sezonu, 
którą nasze panie kończą 
z dorobkiem 7 zwycięstw 
i 2 minimalnych porażek 
(2:3 ze Świdnicą oraz Ka-
liszem). Powyższy bilans 
przekłada się na prowa-
dzenie wałbrzyszanek w 
tabeli II ligi z przewagą 2 
punktów nad Kaliszem oraz 
4 nad Świdnicą. - Po pierw-
szej rundzie możemy być 
zadowoleni, gdyż zanoto-
waliśmy zaledwie dwie i to 

po tie-breaku porażki. To 
solidny wynik, a zarazem 
dobra zaliczka przed rundą 
rewanżową. Mamy  świado-
mość, iż w dalszej części se-
zonu czeka nas sporo trud-
nych meczów, ale liczymy, 
iż utrzymamy zaliczkę do 
końca rundy zasadniczej. 
Na pewno więcej o naszych 
szansach będzie można po-
wiedzieć po rewanżowym 
pojedynku w Świdnicy - za-
kończył szkoleniowiec lide-
ra II ligi siatkarek. 

IX kolejka II ligi siatkówki 
kobiet
SPS Panki – MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych 
1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 
19:25)
MKS Chełmiec Wodociągi: 
Jochym, Gezella, Druciak, 
Julia Rzeczycka, Khomich, 
Małodobra, Olejniczak (l) 
oraz Pietraszewska, Poni-
kiewska, Telega. Trener: 
Marek Olczyk

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Piotr  
Nazwisko: Trzeciak 
Data urodzenia: 24 czerwca 1997 roku  
Pseudonim sportowy: Trzeci 
Reprezentuje: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka) 

Największy dotychczasowy sukces: Na swoim 
koncie mam kilka medali Mistrzostw Polski, w 
tym złoto Młodej Ligi, a więc Mistrzostwo Pol-
ski U-23 wywalczone z Jastrzębskim Węglem. 
Ponadto sięgnąłem po złoty medal Mistrzostw 
Polski Juniorów, a także srebro Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów, 
również z Jastrzębskim Węglem. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Paweł Zagumny – ze względu na 
inteligencję sportową oraz mądrość, która z niego bije, również poza 
boiskiem. 
Dlaczego siatkówka: Gdy byłem małym chłopcem, szukałem swojego 
miejsca na odreagowanie energii. Zacząłem od karate, potem była pił-
ka nożna, grałem również w koszykówkę, aż przyszedł czas na siatków-
kę. Myślę że dlatego, iż wyróżniałem się wzrostem, siatkówka sprawia-
ła mi sporo radości, ale również dzięki trenerom, którzy nie ukrywali, 
że mam dryg do tego sportu. I w ten oto sposób zacząłem trenować w 
Gorzowskim Klubie GTPS Gorzów Wielkopolski. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim marzeniem i celem sportowym jest 
powrót z Wałbrzychem do I ligi. Myślę, że na przestrzeni kilku lat cel ten 
jest jak najbardziej możliwy do osiągnięcia. 
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Guma Balonowa przyznana!
W sieci trwa burzliwa dys-
kusja na temat tego czy 
Messi powinien dostać na-
grodę. Młodzież, która w 
d... była i g... widziała, upar-
cie twierdzi, że karzeł BYŁ 
najlepszy! No właśnie był… 
Kiedyś. Za siedmioma góra-
mi. Siedmioma morzami…

Tak zaczynały się bajki i hi-
storie nie z tej ziemi. Może 
tym razem opowieść o balo-
nie zacznę inaczej. „W pew-
nej norze ziemnej mieszkał 
sobie pewien Hobbit…” Ów 
Hobbit miał w drużynie cza-
rodzieja. Ten lubił rządzić 
światem. Zarządził więc, że 
cokolwiek się nie wydarzy, 
to le Cabaret musi się skoń-
czyć w jeden możliwy spo-
sób. Niziołek wróci do domu 
z kolejnym, napompowa-
nym, napuszonym do kre-
su możliwości balonikiem. 
Pęknie? Możliwe. Tylko co to 
zmieni.

Chcieli nam zatkać usta więc 
dali Lewemu talerz, wafla, 
paczkę chusteczek. Różnie 
to nazywano. Suarez też nie 
wytrzymał i parsknął śmie-
chem, widząc baloniarzy z 
talerzem dla Roberta. Śmie-
ję się, że teraz nasz kapitan 
musi przestać strzelać gole. 
Musi umieścić swoje zdjęcie 
na płatkach do mleka, karto-
nie soków, może konkuren-
cyjnej marce chipsów. Lubię 
pić Pepsi, ale Lewy musiałby 
trafić na etykiety Coca Coli. 
Może niech zaśpiewa Al-
ways Coca Cola, a u nas jesz-
cze na osłodę „Coraz bliżej 
święta”.

Znając życie i tak będzie to 
robota głupiego. Żabojady 
zmienią reguły w trakcie 
gry i balonika wręczą panu 
M. Lewego, udobruchają 
parówkami, frytkami, albo 
soplami lodu, które będą 
imitować statuetkę kolców 
dla super strzelca. Przecież 
trzeba się odegrać za to, że 
nie chciał grać w zaścian-
kowym Parku Sparciałych 
Grajków (zawsze wolałem 
Olympique Marsylia).

Brawo Robert!.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Na czele listy znajduje się 
Damian Chajewski. Piłkarz 
Górnika Wałbrzych zdobył 
24 bramki. Będący na dru-
gim miejscu Piotr Satanowski 
ze Skałek traci do lidera dwa 
gole. Podium uzupełnia Mar-
cin Gerlach z Kamieńca Ząb-
kowickiego. Piłkarz Zamka ma 
jednak stratę aż 10 trafień. W 
trakcie rozgrywek padło też 9 
goli samobójczych.

 

STRZELCY WAŁBRZYSKA 
KLASA OKRĘGOWA „KEEZA” – 
2021/22

1.     Damian Chajewski – 24 
(Górnik Wałbrzych)

2.     Piotr Satanowski – 22 
(Skałki Stolec)

3.     Marcin Gerlach – 14 
(Zamek Kamieniec Ząbkowi-
cki)

4.     Jacek Cebulski – 11 
(Kryształ Stronie Śląskie)

5.     Roman Khvostenko – 
11 (Zjednoczeni Żarów)

6.     Kamil  Kuska – 10 (LKS 
Bystrzyca Górna)

7.     Dawid Ciupider – 10 
(Nysa Kłodzko)

8.     Leonardo Siqueira – 9 
(Polonia Bystrzyca Kłodzka)

9.     Tomasz Robak – 8 (Za-
mek Kamieniec Ząbkowicki)

10.  Damian Uszczyk – 8 
(Zjednoczeni Żarów)

11.  Marcin Łysakowski – 7 
(MKS Szczawno – Zdrój)

12.  Rodrigo Meira Pinto – 7 
(Włókniarz Kudowa – Zdrój)

13.  Bruno  Marchiori – 7 
(Włókniarz Kudowa – Zdrój)

14.  Krystian Burczak – 7 
(Zamek Kamieniec Ząbkowi-
cki)

Źródło: Łączy Nas Piłka
JZ 

Runda dla Chajewskiego
Czas po zakończeniu rozgrywek, to czas na podsumowania. Niedawno w liczbach przedstawiliśmy statystyki Wałbrzyskiej 

Serie A. Zanim w podobnym tonie podsumujemy Ligę Okręgową, przedstawiamy Państwu klasyfikację strzelców po rozegra-
niu 16 spotkań rundy jesiennej bieżącego sezonu.

Balcerowski nie dociągnął
Kadra Niemiec wygrała z reprezentacją Polski 72:69 w meczu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata, rozegranym w hali 

Globus w Lublinie.

-W końcówce mecz był 
bardzo zacięty. Jeden rzut 
dzielił nas od remisu. Za-
wiedliśmy w pierwszej po-

łowie, nie graliśmy naszych 
założeń. Popełnialiśmy też 
za dużo strat. Wróciliśmy 
do meczu i to pokazuje na 
co nas stać. To jest dopiero 

początek. Pokażemy wię-
cej, jeśli będziemy mieli 
czas na treningi. Dzisiaj nie 
wpadały trójki, więc stara-
łem się bardziej pchać pod 

kosz. Trzeba obejrzeć jesz-
cze raz ten mecz i wyciąg-
nąć z tego wnioski - mówi 
Aleksander Balcerowski, 
wychowanek Górnika, za-
wodnik reprezentacji Pol-
ski.

Polska - Niemcy 69:72 
(13:16, 17:24, 21:21, 
18:11)

Polska: Schenk 17, Balce-
rowski 16, Zyskowski 14, 
Garbacz 9, Gielo 5, Michał 
Kolenda 3, Mazurczak 2, 
Marcel Ponitka 2, Dziewa 1, 
Karolak 0, Olejniczak 0

Niemcy: Kramer 24, Loc-
khart 13, Hollatz 8, Sengfel-
der 8, Doreth 6, Benzing 5, 
Jallow 4, Kratzer 4, Kessens 
0, Amaize 0

JZ
Fot. Wojciech Figurski 
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Podopieczni trenera Fabia-
na Kurzawińskiego zajmują 
obecnie 4 miejsce w tabeli. 
Ich najbliższy rywal po po-
rażce z Bielawianką Bielawa 
spadł na 10 pozycję. Wałbrzy-
szanie wracają do gry po 14 
dniach przerwy i do meczu z 
Hetmanem przystąpią w roli 

faworyta. Z jakim rezultatem? 
Zobaczymy już w sobotę.

II liga mężczyzn - Hala Wał-
brzyskich Mistrzów - godz. 
18:00

Chełmiec Wałbrzych – Het-
man Włoszczowa

JZ 

Czas na Włoszczową
Przed nami kolejne spotkanie II Ligi Siatkówki Mężczyzn. Tym razem Chełmiec po porażce 

z Eco-Team AZS Stoeltzle Częstochowa, wałbrzyszanie będą mieli szansę na rehabilitację w 
starciu z Hetmanem Włoszczowa.

Wilczyce sprawdzą formę Chełmca

Młodzież powalczy w Czwórce

W kolejnym meczu III ligi siatkówki mężczyzn, wałbrzyszanie zagrają z jednym z pretendentów do awansu. Formę gospodarzy sprawdzi WKS Volley Wilczyce.

Siatkarskie zmagania seniorów nie przesłaniają meczów drużyn młodzieżowych, których spotkania zostaną rozegrane w hali sportowej IV Liceum Ogólno-
kształcącego. Oba mecze zaplanowano na poranne godziny.

-W minioną sobotę w Głu-
szycy podopieczni trene-
rów Ratajczaka i Jerzyka 
gładko pokonali JKS Spar-
takus Jawor, wskakując na 
fotel wicelidera ligi. Druży-
na na 8 rozegranych spot-

kań zanotowała aż 7 zwy-
cięstw, co daje 16 punktów 
(jeden punkt straty do 
lidera z Namysłowa) - in-
formują przedstawiciele 
wałbrzyskiego klubu.

W ostatnim spotkaniu 
Chełmiec na gościnnych 
występach w Głuszycy 
zwyciężył drużynę z Jawo-
ra. Volley Wilczyce pau-
zowały. Najbliższy rywal 
Chełmca na obecną chwi-

lę zajmuje 6 miejsce (13 
punktów), ale od lidera ma 
aż 2 rozegrane spotkania 
mniej. Jeden mecz więcej 
na swoim koncie mają też 
nasi zawodnicy.

III liga mężczyzn - Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów - 
godz. 15:00
Chełmiec Wałbrzych II – 
WKS Volley Wilczyce

JZ 

-Pamiętamy również o 
meczach naszej młodzie-
ży, które toczyć się będą 
pod znakiem wrocławskiej 
Gwardii. Najpierw juniorzy 
młodsi (sobota 10:00 hala 
IV LO) podejmą swoich ry-
wali, następnie w niedzie-
lę juniorzy starsi o godz. 

11:00 ponownie zmierzą 
się z ekipą ze stolicy Dol-
nego Śląska. Czeka nas 
zatem sporo sportowych 
emocji, z czego wszystkie 
przed własną publicznoś-
cią. Jest komu kibicować, 
jest za kogo trzymać kciuki. 

Chełmiec to My! - informu-
ją przedstawiciele klubu.
Sobota 4.12.2021
Dolnośląska Liga Juniorów 
młodszych
Chełmiec Wałbrzych – 
Gwardia Wrocław I
godz. 10:00 – hala IV LO ul. 
Sokołowskiego

Niedziela 5.12.2021
Dolnośląska Liga Juniorów
Chełmiec Wałbrzych – 
Gwardia Wrocław I
godz. 11:00 – hala IV LO ul. 
Sokołowskiego

fot. użyczone
JZ 



Wydarzenie 11
www.30minut.pl

Piątek, 3 grudnia 2021
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0602/21



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.
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Dziewczyny z Gross-Rosen w Głuszycy
Powiedziała, że do nikogo nie 

ma żalu. «Jeśli moi rodzice prze-
żyli, to nie mów im, jak umarłam» 
– poprosiła. Chciała trochę wody, 
ale wtedy podszedł SS-man i kop-
nął ją w głowę. Dałam jej później 
pić z rąk i zasnęłyśmy. Rano obu-
dziłam się, ale ona już nie…”

Już w piątek 10 grudnia w sali 
widowiskowej w Głuszycy swoje 
historie „odsłonią”… Dziewczy-
ny z Gross-Rosen. To tytuł naj-
nowszej, przejmującej książki 
Agnieszki Dobkiewicz na której 
spotkanie autorskie zaprasza 
Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Miejska Biblioteka Publiczna w 
Głuszycy. To druga książka au-
torki związana z byłym obozem 
koncentracyjnym Gross-Rosen, 
którego historia jest ciągle nie-
zbadana do końca, a ludzkie 
tragedie, do których tam doszło, 
niedopowiedziane. W 2020 roku 
w wydawnictwie Znak Horyzont 
wydała swoją pierwszą książkę 
- Mała Norymberga. Historie ka-
tów z Gross-Rosen, która zyska-
ła status bestsellera i miała od 
tego czasu już dwa wydania i 
jest tłumaczona na język czeski. 
Agnieszka Dobkiewicz opisała 
historie kilku katów, przez pry-
zmat tragedii, jaką zgotowali oni 
swoim ofiarom. Bezmyślna, tępa 

siła i wszechobecna nienawiść 
człowieka do człowieka. Z kolei 
w Dziewczynach z Gross-Rosen. 
Zapomniane historie obozowe-
go piekła po raz kolejny autorka 
mierzy się z tragedią ofiar, ale 
tym razem ukazując losy mło-
dych kobiet, a właściwie jeszcze 
dziewczyn. Pokazuje hart ducha 
i wolę przeżycia, dzięki które-
mu udało im się ocaleć z Mar-
szy Śmierci, kiedy były gnane 
boso w kilkunastostopniowych 
mrozach, w bezsensownych 
ewakuacjach. Ale przywołuje 
też dziewczyny, którym nie wy-
starczyło sił, które nie zdołały 
wypełnić danej sobie obietnicy 
i marzeń, że przeżyją i że zjedzą 
słodkie…truskawki…

Spotkanie, na które ser-
decznie zapraszamy odbędzie 
się w piątek 10 grudnia o godz. 
18.00 w sali widowiskowej CK-
-MBP w Głuszycy (ul. Grunwal-
dzka 26). Wstęp wolny.

Fragment książki
Kiedy pierwszy raz odważ-

niej spojrzałam na to zdjęcie, na 
drewnianym, piętrowym łóżku, 
które wydawało się Dopiero gdy 
mój wzrok zatrzymał się na jej 
wyjątkowo ciemnych włosach, 
przestałam być pewna tego, ile 

ma lat. Chyba wtedy zdałam so-
bie sprawę, że ta kobieta wcale 
nie jest stara. Jej wychudzone 
ciało było nagie, ale nagością 
inną niż ta, którą pokazujemy 
po zdjęciu ubrania. Natomiast 
skrajne wychudzenie ciała ko-
biety ze zdjęcia spowodowało, 
że przez skórę widać było każdą 
jej kość. Miednica sterczała, tak 
jakby miała zaraz przebić się 
przez cienką skórę, i sprawiała 
wrażenie boleśnie pustej. Nad 
złożonymi dłońmi – też wyjąt-
kowo dużymi i młodymi, jak 
dopiero później zauważyłam – 
widać było jakby pozbawione 
zawartości kobiece piersi. Ktoś 
włożył kobiecie pomiędzy nogi 
kawałek tkaniny, jak dziecku. 
Trudno stwierdzić, czy z potrze-
by, czy zlitował się nad wstydem 
obnażonego ciała. Wieńczyła je 
stosunkowo duża głowa z wło-
sami, które nie dodawały urody. 
Bo chudość nie oszczędziła też 
twarzy kobiety. Wielkie oczy, 
patrzące gdzieś przed siebie, 
były niepokojące i jestem do dziś 
przekonana, że ta dziewczyna 
zdawała sobie sprawę, że umie-
ra. Zdjęcie wykonano 8 maja 
1945 roku. Fela Szeps miała na 
nim zaledwie 27 lat. Zmarła 
dzień później.
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"Diuna" była najbardziej ocze-
kiwaną premierą science-fiction. 
Fani talentu Franka Herberta, 
autora jej literackiego pierwo-
wzoru z 1965 roku, nie mogli 
się doczekać, kiedy na srebrnym 
ekranie ujrzą swych ulubionych 
bohaterów z pustynnej planety 
Arrakis. Istniała jednak obawa, że 
ekranizacja Denisa Villeneuve'a, 
podobnie jak ta Davida Lyncha 
z 1984 roku, nie sprosta ocze-
kiwaniom wymagających wi-
dzów, czytelników i miłośników 
twórczości s-f. Na szczęście stało 
się zupełnie odwrotnie. I chwała 
wszystkim za to! 

Już pierwsze pokazy wzbu-
dziły powszechny zachwyt, "Diu-
na" zaledwie w weekend zarobi-
ła 43,2 mln dolarów, pokonując 
"Venom 2: Carnage" (35,3 mln 
dolarów) i "Nie czas umierać" 
(33,1 mln dolarów)! Wytwórnia 
Warner Bros naprawdę ma więc 
powody do radości, wcześniej 
osiągnęła tak rekordowe zyski 

tylko z "Jokerem" (96 mln dola-
rów w październiku 2019 roku).

Kto jest kim
Znanego z wersji z 1984 roku 

Kyle'a MacLachlana (Paul Atry-
da) zastąpił Timothée Chalamet 
(znany m.in. z "Interstellar" i dra-
matu "Mój piękny syn" - nomina-
cja do Złotego Globu i nagrody 
BAFTA).  Prawdziwym objawie-
niem jest również Rebecca Fer-
guson (Lady Jessika), szwedzka 
aktorka desygnowana także do 
Złotego Globu za rolę Elizabeth 
Woodville w serialu "Biała królo-
wa". Obojętnie nie przejdziemy 
obok ról: Chani (Zendaya) i Dun-
cana Idaho (Jason Momoa).  

Krótka historia
Odległa przyszłość. Gatunek 

ludzki zasiedlił wszelkie do-
stępne planety, oddając władzę 
Imperatorowi - Landsraadowi 
(zrzeszającemu najzamożniej-
sze rody) oraz kompanii KHO-
AM (Konsorcjum Honette Ober 
Advancer Mercantiles) – wszech-

światowej korporacji eksploata-
cyjnej, zajmującej się kontrolo-
waniem wydobycia przyprawy 
zwanej melanżem (halucyno-
genny środek o właściwościach 
przedłużających życie, którego 
spożycie gwarantuje nadprzyro-
dzone zdolności). 

Z woli Imperatora Atrydzi (w 
mitologii greckiej obciążony klą-
twą ród królewski) muszą opuś-
cić rodzinne strony, aby przejąć 
pieczę nad oddaną mu w lenno 
pustynną planetą Arrakis/Diuną 
(nazwa wywodzi się od gwiazdy 
Alrakis widocznej gołym okiem 
w konstelacji Smoka).To właśnie 
tam, ukryte pod grubymi war-
stwami piachu, znajdują się naj-
większe złoża cennej substancji.

Przed wyruszeniem w po-
dróż, Paul miewa dziwaczne 
sny i wizje - tego typu zjawiska 
stawiają go w panteonie po-
staci ważnych, wybranych, na-
znaczonych mistycyzmem. W 
efekcie owych zdarzeń, chłopak 

zostaje poddany ciężkiej próbie 
przez wpływowy żeński zakon 
Bene Gesserit - "organizację", z 
której wywodzi się jego matka. 
"Wiedźmy" widzą w nim zbaw-
cę - Kwisatz-Haderach (prorok/
mesjasz)...

3 x tak, czyli obsada, muzy-
ka i scenografia

O tej pierwszej wspomnie-
liśmy już na początku - jest po 
prostu doskonała, tu nie było 
lepszych i gorszych wyborów, 
wszystko trafiło w tzw. "punkt". 
Reżyser miał po prostu przysło-
wiowego "nosa" do aktorów. 
Peany możemy także pisać na 
cześć autorów muzyki (Hans 
Zimmer), scenografii (Patrice 
Vermette) i zdjęć (Greig Fraser). 
"Diuna" zachwyca tajemniczoś-
cią, przydymionymi barwami, 
klimatem. Odnosi się wrażenie, 

że każde miejsce istnieje na-
prawdę, że i my - siędzący w ki-
nowych fotelach - przebywamy 
tam, gdzie aktualnie rozgrywa-
na jest scena. "Diuna" jednak to 
nie efekciarski, naszpikowany 
technologią i nieoczekiwanymi 
zwrotami akcji obraz w stylu 
"Gwiezdnych wojen" (bez ura-
zy). To prawdziwe "opus mag-
num" dla tych, co kochają w 
sci-fi wątki religijne, związane 
z predestynacją, politykę (nik-
czemny ród Harkonnenów), 
symbole biblijne. Wspaniała 
uczta intelektualna i artystyczna 
pod względem wizualnym, języ-
kowym i muzycznym.

Zebrała: osa  
Źródło zdjęcia: naekranie.pl

„Diuna recenzja” 

Spektakl mikołajkowy dla najmłodszych

30minut w kinie

Z okazji dnia św. Mikołaja Te-
atr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
zaprasza na spektakl pt. WŁADY-
SŁAW I ANNABELLA – HISTORIA 
PEWNEGO MISIA I LALKI, któ-
ry zostanie zaprezentowany 5 
grudnia o godz. 12:30 na Dużej 
Scenie przy Brzechwy. 

Zbliża się upragniony przez 
wszystkich czas Bożego Naro-
dzenia. W sklepach trwa przed-

świąteczny zakupowy wir. Na 
dworze pada śnieg. W Wigilijny 
dzień święty Mikołaj wraz ze 
swoim pomocnikiem Krampu-
sem mają mnóstwo pracy. Mu-
szą zdążyć na czas z dostarcze-
niem prezentów dla wszystkich 
dzieci. Jednakże przez śnieżną 
zawieruchę Krampus wypada z 
sań. Jego nieoczekiwane poja-
wienie się w jednym ze sklepów 

z zabawkami, w którym pracu-
ją do późna tajemniczy Stróż i 
zrzędliwa Sprzątaczka, wywoła 
lawinę niezwykłych zdarzeń. To 
tutaj między innymi rozstrzygnie 
się los zapomnianych zabawek: 
baletnicy Annabelli – delikatnej 
porcelanowej lalki oraz Włady-
sława, dzielnego pluszowego 
misia bez jednego ucha. 

WŁADYSŁAW I ANNABELLA, 
to prosta historia misia i lalki, 
która opowiada o marzeniach, 
tęsknocie za lepszym życiem, 
przyjaźni, dobru i uszczęśliwia-
niu innych.

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

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

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

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

Są takie kalorie, które nie 
tuczą. I nie mówię dziś o 
arbuzie, brukselce czy bu-
rakach, a o… Basi – ciastku, 
które szczególnie w przed-
barbórkowym czasie ma dla 
nas, wałbrzyszan i miesz-
kańców regionu szczegól-
ne znaczenie. Za pomysłem 
słodkiego uhonorowania 
górniczego trudu stoją 
państwo Świerczyńscy. 
Mimo, że kopalń w ich pier-
wotnym przeznaczeniu już 
nie ma, tradycja trwa nie-
przerwanie od 1979 roku! 
W ostatnim tygodniu zata-
cza coraz szersze kręgi za 
sprawą akcji LOT Aglome-
racji Wałbrzyskiej. #basia-
challenge to akcja, którą 
w mediach społecznościo-
wych słodko się ogląda ;). 
Biorą w niej udział przed-
stawiciele lokalnej polityki, 
kultury i sportu. Nie trudno 
się dziwić, że włączają się 
w nią lokalni patrioci – nie 
znam nikogo, kto nie lubi 
słodyczy, choćby od czasu 
do czasu. Nie tylko najwięk-
szych łasuchów zaprosić 
mogę do kilku miejsc, któ-
re albo przez cały rok albo 
tylko na okres okołobar-
bórkowy serwują ciacho 
na kakaowym biszkopcie 
z bitą śmietaną. Drzwi dla 
fanów Basi otwierają szero-
ko: restauracja, rezydencja 
i kawiarnia Bohema, Szty-
garówka w Starej Kopalni, 
Kasztanowy Taras, Oleńka, 
Aqua-Zdrój czy Stara Wo-
zownia w Krzeszowie, no i 
oczywiście ci, którzy za po-
mysłem na słodki przysmak 
górniczy stoją. Ja już swoją 
porcję zjadłam – a Wy? No-
minujcie się ze smakiem!

Moc natury

Na ratunek włosom

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Kosmetyczne obiecanki 
– cacanki 

Jeżeli myślisz, że drogi 
produkt kosmetyczny za-
gwarantuje Twojej skórze 
wygląd bez zmarszczek, to 
niestety jesteś w błędzie. 
Kremy do pielęgnacji twarzy 
służą, uwaga... pielęgnacji. 
I na tym należy się skupić i 
na to należy liczyć, stosując 
te produkty. Wielu konsu-
mentów, używając różnych 
produktów kosmetycznych 
zadaje sobie pytania: „dla-
czego mój krem nie działa?” 
oraz „dlaczego mój krem nie 
działa tak jak przedstawia re-
klama?”. Wszystko opiera się 
na dobrym marketingu. To 
w jaki sposób widzimy dany 
produkt pokierowane jest 
tym jak producent nam go 
przedstawia. A my, czytając 
o gwarancji jakości, efektyw-
ności z pełnym optymizmem 
sięgamy po niego z droge-
ryjnej półki. W takim razie, 
czy to wszystko oznacza, że 
stosowanie kosmetyków jest 
zupełnie bez sensu? Oczywi-
ście, że nie! Stosowanie kos-
metyków, w tym kremów, 
produktów do demakijażu, 
masek jest jak najbardziej 
wskazane i potrzebne. Mu-
simy jednak mieć świado-
mość i pamiętać o tym, że 
jest to produkt, który ma za-
pewnić skórze odpowiednie 
nawilżenie, rozświetlenie, 
odżywienie czy odbudowę. 
To wszystko spowoduje, że 
skóra będzie wygladać zdro-
wiej, młodziej, a zmarszczki 
będą mniej widoczne. Pa-
miętajmy, że żaden, nawet 
najdroższy kosmetyk, nie 
zagwarantuje nam efektu 
przeciwzmarszczkowego 
jak podczas zabiegu kosme-
tycznego czy zabiegu me-
dycyny estetycznej. Nawet 
jeżeli producent próbuje nas 
do tego przekonać różnymi 
hasłami marketingowymi 
widniejącymi na opakowa-
niu oraz reklamą w telewizji 
czy gazecie. Krem równa się 
pielęgnacja. 

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. 

Bolek, jak przystało na towarzyskie 
zwierzę, lubi porozmawiać. O polityce 
troszkę, pogoda to dobry temat, uni-
wersalny, o życiu i posłuchać może jak 
dobry psycholog, za miskę albo dwie, 
więc taniej. Ma dziesięć lat, więc będzie 
o czym, będzie o czym.

Generalnie ciepłe to stworzenie, 
o ogromnym sercu, którym bardzo 
chętnie się dzieli i będzie najlepszym 

przyjacielem. A czasu coraz mniej. Ma 
10 lat, więc coraz mniej.  

W schronisku od 2019 roku. Dosko-
nale odnajdzie się na sofie i na kola-
nach. Na Twoich?

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 Anna Kuczyńska

Nie od dziś mówi się o zba-
wiennej sile natury. Czy wiecie 
jednak, że istnieją rośliny adap-
togenne, których niezwykłość 
polega na umiejętnym wytwa-
rzaniu systemu obronnego 
przed negatywnymi wpływami, 
bodźcami płynącymi ze środo-
wiska? Rośliny te nauczyły się 
m.in. zwalczać stres wynikający z 
ekstremalnych warunków lub się 
do nich przystosowały. Obecnie 
znajdziemy je w kosmetykach, 
co daje nadzieję na to, że być 
może nasza cera odzyska blask, 
nie będzie podatna na zanie-
czyszczenia, promieniowanie 
UV,  rozjaśni się, dotleni. Warto 
podkreślić, że to nie jedyne plu-
sy. Adaptogeny tonizują, chronią 
przed wolnymi rodnikami, wy-
kazują działanie antytoksyczne, 

przeciwzapalne, nawilżające, od-
żywcze, stymulują regenerację 
poprzez odziaływanie na układ 
immunologiczny oraz koją i ła-
godzą podrażnienia. Wśród tych 
najważniejszych wyróżniamy:

"Zielony kawior – antyoksy-
dacyjny ekstrakt z alg zielonych 
(Caulerpa Lentillfera), nazywa-
ny inaczej „zielonym kawiorem”. 
Zielone algi przypominające 
sznur pereł stanowią niesamo-
wite bogactwo witamin, makro i 
mikroelementów, nawilżających 
polisacharydów oraz regeneru-
jących i przeciwstarzeniowych 
składników odżywczych. Dosko-
nale poprawia mikrokrążenie, 
wygładza skórę, wpływa na jej 
elastyczność i jędrność.

Matcha – ekstrakt z zielonej 
herbaty. Wykazuje silne właści-

wości przeciwzapalne, antybak-
teryjne, zmniejsza zaczerwie-
nienia oraz łagodzi problemy 
trądzikowe. Wspomaga złusz-
czanie martwych komórek na-
skórka, dzięki czemu ujednolica 
koloryt skóry co czyni ją gładką, 
miękką i udekorowaną blaskiem. 
Matcha stymuluje również pro-
dukcję elastyny oraz nasyca skó-
rę skoncentrowaną dawką sil-
nych antyoksydantów, w efekcie 
naprawiając szkody wyrządzone 
przez wolne rodniki oraz pro-
mienie słoneczne.

Śnieżny grzyb – inaczej trzę-
sak morszczynowaty, zawiera 
18 aminokwasów, które sty-
mulują wzrost komórek skóry 
i przyspieszają gojenie się ran. 
Posiada zdolność do hamowa-
nia produkcji melaniny o 59,7 % 
- przez co stanowi fenomenalny 
składnik rozjaśniający. Ma zdol-
ność tworzenia nawilżającego 
filmu, dzięki czemu skutecznie 
zatrzymuje wodę w głębszych 
warstwach skóry.

Sakura – wyciąg z kwiatów 
wiśni japońskiej sakury, o właś-
ciwościach kojących i zmniej-
szających podrażnienia. Stanowi 
bogactwo przeciwutleniaczy, 
determinujących procesy na-
prawcze skóry. Składnik odbudo-
wuje również włókna kolagenu, 
ujędrniając i wypełniając skórę 
od środka. Wyraźnie zmniejsza 
podrażnienia, widoczność zmar-
szczek, poprawia elastyczność 
oraz nawilżenie skóry".

Zebrała: osa
Źródło informacji: Théo Marvée 

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Czy wiesz, że stres, zanie-
czyszczenie powietrza, przebyte 
choroby, hormony mogą wpły-
wać na stan twoich kosmyków? 
Coraz więcej z nas boryka się z 
problemem wypadających, sła-
bych włosów. Skóra głowy, po-
dobnie jak twarzy, czy ciała, rów-
nież potrzebuje dopieszczenia w 
postaci odpowiedniej pielęgna-
cji i doboru produktów. Szukaj 

zatem tych preparatów, które w 
swym składzie zawierają: kope-
xil, ekstrakt z palmy sabałowej, 
eskulinę.

Ekstrakt z palmy sabałowej - 
blokuje działanie enzymu 5-alfa-
-reduktazy, odpowiedzialnego 
za łysienie androgenowe. Boga-
ty w fitosterole.

Eskulina - stymuluje proces 
wzrostu włosów, naturalna baza 
produktu daje możliwość wpro-

wadzenia go za pomocą mezo-
terapii igłowej bądź frakcyjnej.

Kopexil - poprawia dotle-
nienie, ukrwienie, zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu się 
cebulek i miniaturyzacji włosów, 
redukuje ich wypadanie.

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 R0604/21

SPRZEDAM

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

USŁUGI

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

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

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 

Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

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

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

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

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 660 201 604

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 zmia-
ny. Również osoby z niepełno-
sprawnością. Wałbrzych. 734 108 
163

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ DO 
REMONTU LUB 

ZADŁUŻONE
TEL: 796057453
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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
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