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W maju tego roku na zawodach  rozgrywanych 
w karate, w formule  K-1 „Battle of Warriors” w Kra-
kowie Michał Tomasik zdobył I miejsce.

Natomiast w listopadzie br. odbyły się mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Seniorów Kyokushin Karate 
w Gdańsku, na których Michał Tomasik także wy-
walczył I miejsce.

Michał od kilku lat trenuje   w   klubie Only Fi-
ghting   w Głuszycy pod okiem trenera Mariusza 
Lesia.

W rozgrywkach międzyszkolnych w badmintona 
uczniowie rywalizowali w kategorii Dzieci (rocznik 
2009 i młodsi) oraz w kategorii Młodzieży Szkolnej 
(roczniki 2007 i 2008).

W grupie młodszej chłopcy: Tymoteusz Gąsior i Ja-
kub Kisiel zajęli drugie miejsce w rozgrywkach powia-
towych. Na pierwszym miejscu uplasowali się starsi 
uczniowie: Jakub Kacprzak, Jakub Mączka i Oskar Maj-
chrowski. 

Dziewczęta reprezentowały uczennice:
Zuzanna Ilkiewicz, Zofi a Romańczak i Alicja Zabadeusz. 
Zwycięstwo w powiecie wałbrzyskim pozwoliło im na 
udział w fi nale, w którym zajęły 2 miejsce i  awanso-
wały do fi nału dolnośląskiego. Wśród 12 najlepszych 
drużyn w województwie,  nasze uczennice zajęły 7 
miejsce.

W dniu 26 września 2021 r. podczas Mistrzostw 
Polski U16, które odbywały się w Karpaczu miesz-
kanka naszego Miasta Amelia Kielar zdobyła złoty 
medal i ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 
80 m przez płotki. 

Amelia od trzech lat trenuje lekkoatletykę w 
klubie sportowym LKS Górnik Wałbrzych, a jej tre-
nerem jest Grzegorz Banaszek. 

Pierwsza z nich została zamontowana przy Zalewie, na terenie Kompleksu Sporto-
wo-Rekreacyjnego. Fontanna jest podświetlana i mieni się różnymi kolorami. Oprócz 
walorów  estetycznych fontanna spełnia bardzo ważną rolę w napowietrzaniu zbiorni-
ka wodnego.

Druga fontanna „Trzy Filary Demokracji” została uruchomiona 11 listopada podczas 
obchodów Święta Niepodległości na Skwerze Wolności. Fontanna również jest pod-
świetlona, mieni się kolorami: biało- czerwono - zielonym (kolory jedlińskiej fl agi) oraz 
niebieskim (kolor fl agi Unii Europejskiej).

Pod koniec grudnia (jeżeli pozwoli pogoda) zostanie próbnie uruchomiona najwięk-
sza fontanna w mieście. Wybudowana została w rewitalizowanym Parku Północnym. 
Fontanna ma kilkadziesiąt różnych dysz, które są zsynchronizowane ze światłem i 
muzyką. W przyszłym roku planuje się gruntownie zmodernizować fontannę na Placu 
Zdrojowym.

  Do końca stycznia przyszłego roku powstanie lodowisko. Wyłonio-
ny w drodze przetargu wykonawca w styczniu przystąpi do budowy 
mobilnego lodowiska, które będzie zamontowane na terenie Kom-
pleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active Jedlina” przy ul. Kłodzkiej. 
Obiekt ma mieć wymiary 36m x 14m i będzie wyposażony w instalację 
mrożącą. Ponadto otwarta zostanie wypożyczalnia łyżew i  niezbędne-
go sprzętu do nauki jazdy na łyżwach.  Miasto zniwelowało teren i cze-
ka na dostawę wyposażenia.

Planowane otwarcie lodowiska 29 stycznia 2022 roku.

Dwie nowe fontanny

Sportowe sukcesy
młodych

Drodzy Mieszkańcy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam
życzenia zdrowych, spokojnych Świąt przepełnionych miłością,
rodzinnym ciepłem, uśmiechem i radością.

Leszek Orpel
 Burmistrz Miasta 

 wraz z Pracownikami Urzędu

Będzie lodowisko
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

Koncert 
Wieczór w tonacji 

sylwestrowej - zaprasza 
Marcin Kydryński

30.12.2021

spektakl
WŁADYSŁAW
I ANNABELLA 

19.12.2021

spektakl
ANCORA TU

30.12.2021

koncert
Joachim Mencel.
Koncert solowy

5.01.2022

warsztaty
Świąteczny bajtel

w galerii

18.12.2021

akcja
Napisz z nami życzenia dla 

seniorów! Mikołaj je przekaże

15.12.2021

FILHARMONIA SUDECKA W GRUDNIU I STYCZNIU
FILHARMONIA SUDECKA IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU PRZYGOTOWAŁA SYLWESTROWY KONCERT,

NA KTÓRY TRADYCYJNIE ZAPRASZAMY W PRZEDDZIEŃ KALENDARZOWEGO SYLWESTRA.
30 grudnia 2021 o godzinie 19:00 za-
brzmią piosenki z najsłynniejszych 
musicali w koncercie zatytułowanym 
„W tonacji sylwestrowej – musicale, 
musicale”. Jest co najmniej kilka po-
wodów, by tego wieczora wybrać się 
do sali koncertowej przy ulicy Słowa-
ckiego 4 w Wałbrzychu. Po pierwsze 
muzyka! Przygotowane specjalnie dla 
orkiestry Filharmonii Sudeckiej aran-
że musicalowych produkcji w rodzaju 
„Hamilton”, „Upiór w operze”, „Król 
lew”, „Evita”, „Chicago”, „Kraina lodu”, 
„Hercules”, „Czarnoksiężnik”, „Dirty 
dancing”, „Cats”, „The Book of Mor-
mons” czy „Jekyll & Hyde” są gwa-
rantem świetnej zabawy. Tutaj warto 
podkreślić, że Michał Jańczyk, któ-
ry przygotował aranże sprawdził się 
już doskonale w tym charakterze w 
chorzowskim Teatrze Rozrywki. Za-
dbał w przygotowanych partyturach 
o efektowne zaprezentowanie nie-
których naszych muzyków solistów, 
a wiemy, że poziomem profesjona-
lizmu dorównują najlepszym i tylko 
czekają, żeby Państwu to pokazać! 
Po drugie charyzmatyczni soliści!! 
Zaprosiliśmy Agnieszkę Przekupień i 
Filipa Cembalę, wokalistów i aktorów 

najlepszych teatrów muzycznych w 
Polsce - od Szczecina, przez Gdynię, 
Poznań, Gliwice i Łódź po Warsza-
wę. Doświadczenia estradowe zebra-
ne przez oboje artystów zapowiadają 
niezwykle energetyczny koncert! Po 
trzecie konferansjerka!!! Gospoda-
rzem wieczoru „W tonacji sylwestro-
wej” będzie Marcin Kydryński, które-
go radiowy głos przenosi słuchaczy 
prowadzonych przez niego audycji 
w świat wyobraźni i niejednej mu-
zycznej sjesty. Orkiestrę Filharmoni-
ków Sudeckich poprowadzi Bartosz 
Żurakowski. Ukochane fragmenty z 
superprodukcji muzycznych, obiega-
jące cały świat melodie musicalowych 
piosenek, elektryzujące duety, z tych 
starszych musicali jak i tych zupeł-
nie nowych ogrywanych przy pełnej 
widowni, a potem ekranizowanych 
przygotowano na ten grudniowy wie-
czór w formie zupełnie nowego pro-
gramu. Sylwestrowo w Filharmonii 
Sudeckiej, zapraszamy!
W tym miejscu składamy Państwu 
Najserdeczniejsze Życzenia Nowo-
roczne, oby wszystko co jest Państwu 
potrzebne dało Wam szczęście w nad-
chodzącym 2022 roku.

W Nowym Roku gramy noworocznie! 
Już 7 stycznia 2022 o godzinie 19:00 
pierwszy z dwóch specjalnych wie-
czorów: Gala Muzyki Wiedeńskiej, 
którą poprowadzi Oliver Weder! Fil-
harmonicy Sudeccy pod batutą tego 
znakomitego dyrygenta, specjalisty 
od koncertów wiedeńskich właś-
nie, z pewnością oddadzą atmosferę 
najsłynniejszych koncertów nowo-
rocznych z Wiednia. Dynastia Straus-
sów i nie tylko... zabrzmią triumfal-
nie, tanecznie i wyjątkowo, na co już 
teraz zapraszamy wielbicieli muzyki 
rozrywkowej w najlepszym gatunku.
Kolejny wieczór, 14 stycznia 2022 o 
godzinie to Gala Wiedeńskiej Operet-
ki, którą poprowadzi Bartosz Żura-
kowski. Na scenie dowcip, elegancja 
i dziewięcioro znakomitych wokali-
stów, a przede wszystkim doskonale 
znana muzyka ze złotej ery wiedeń-
skiej operetki wszystko to zapewni 
Państwu wspaniałe doznania mu-
zyczne. Dwie Gale, jedna jako kon-
cert noworoczny i druga jako koncert 
karnawałowy stanowią pełną wdzię-
ku i żartu opowieść ze świata opery i 
operetki w oparciu o dzieła mistrzów 
gatunku takich jak Puccini, Verdi, 

Mascagni, Leoncavallo, Donizetti, 
Lehar, Kalman i Strauss. Tak właśnie 
Filharmonicy Sudeccy grają muzykę 
wiedeńską!
Bilety do nabycia w kasie filharmo-
nii, gdzie dodzwonić się można pod 
numer telefonu 501-674-397 lub po-
przez bileterię internetową www.fil-
harmonia-sudecka.bilety24.pl.
Na zakończenie zapraszamy na kon-
cert 21 stycznia 2022 o godzinie 
19:00. Usłyszą Państwo Koncert for-
tepianowy e-moll Edwarda Griega 
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii 
Sudeckiej pod dyrekcją litewskie-
go dyrygenta Dainiusa Pavilionisa 
i pianistki Atsuko Seta. Obecność 
na naszej estradzie filharmonicznej 
tej niezwykle lubianej w Wałbrzy-
chu pianistki gwarantuje znowu (!) 
wspaniałe wrażenia muzyczne! W 
programie znajdą się także Zoltána 
Kodály’ego „Tańce Galanty” oraz An-
tonína Dvořáka wybrane Tańce sło-
wiańskie z opusu 46.
Filharmonia Sudecka im. Józefa Wił-
komirskiego w Wałbrzychu grać bę-
dzie dla Państwa!

tekst: Piotr Jonek
foto: Filharmonia
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z księdzem Arturem Tomczakiem
z Parafii Rzymskokatolickiej
pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy
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kalendarium

GRUDZIEŃ

17
PIĄTEK

Imieniny:
Balbin, Festus, Honorat ,
Tomasz

Dzień Orgazmu

GRUDZIEŃ

21
WTOREK

Imieniny:
Florian, Jolanta, Olimpia

Dzień bez Przekleństw 

 Imieniny:
Bogusław, Gracjan, Laura

Dzień Języka Arabskiego

GRUDZIEŃ

22
ŚRODA

GRUDZIEŃ

23
CZWARTEK

„Święta to nie stół i ozdoby, a ludzie z ich uśmiechami i 
ciepłymi spojrzeniami. Ludzie są w święta najważniejsi”.

Sylwia Trojanowska, Wigilijna przystań

GRUDZIEŃ

18
SOBOTA

Imieniny:
Franciszka, Honorata i Zenon

Przesilenie zimowe

Imieniny:
Anatol, Sławomira, Victoria
i Wiktoria

Światowy Dzień
Snowboardu

Imieniny:
Dariusz, Eleonora, Gabriela

Dzień Guzika

GRUDZIEŃ

19
NIEDZIELA

10:30 lub 12:00 Bajtel w Kopalni- Świąteczny bajtel 
w galerii - Stara Kopalnia (9:00 -maluszki od roku 
do 2 lat na zajęcia poranne, starsze dzieci w wieku 
3-7 lat).
11:00 – 17:00 Jarmark Świąteczny Wałbrzyski Ry-
nek.
16:30 – 20:00 Ogrody Światła Zamek Książ, Pal-
miarnia.
17:00  Koncert operetkowy - Ze Straussem przez 
Wiedeń  Filharmonia Sudecka Wałbrzych.
17:00 - 18:00 „Świąteczny czas” - koncert uczestni-
ków Wałbrzyskiej Szkoły Talentów.
Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, 
Szczawno-Zdrój.
18:00  ORFI Teatr Dramatyczny im. Jerzego Sza-
niawskiego w Wałbrzychu.
19:00  Nocne Zwiedzanie - Duch Świąt dla doro-
słych Zamek Książ w Wałbrzychu.
19:30  CYNKOWI CHŁOPCY Teatr Dramatyczny im. 
Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

18:00  Spektakl Ławeczka w słońcu Świdnicki Ośro-
dek Kultury Świdnica.
19:00  Balet Dziadek do orzechów Teatr Zdrojowy 
Szczawno-Zdrój.
19:00  Koncert Symfoniczny ŚWIĄTECZNY Filhar-
monia Sudecka Wałbrzych.
19:00  CYNKOWI CHŁOPCY Teatr Dramatyczny im. 
Jerzego Szaniawskiego Wałbrzych.

16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Zamek Książ, Pal-
miarnia.

16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Zamek Książ, Pal-
miarnia.

16:30 – 20:00 Ogrody Światła - Zamek Książ, Pal-
miarnia.

12:30 WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNE-
GO MISIA I LALKI  Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych.
18:00  ORFI Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Wałbrzychu.
19:00  Koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego Te-
atr Zdrojowy Szczawno-Zdrój, ul. Kościuszki 19.
19:30  CYNKOWI CHŁOPCY Teatr Dramatyczny im. Je-
rzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Imieniny:
Bogumiła, Dagmara,
Dominik

Dzień Ryby

GRUDZIEŃ

20
PONIEDZIAŁEK
9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja (Stara Ko-
palnia).
19:00 Weekend z R. - „A Surfeit of Lovers”  Filharmo-
nia Sudecka Wałbrzych.

REKLAMA R0637/21

KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Jak wierni powinni prze-
żyć czas poprzedzający Boże 
Narodzenie? Czy Adwent w 
dzisiejszych czasach nadal 
jest celebrowany jak daw-
niej?

Święta Narodzenia Pań-
skiego dla katolików są bar-
dzo ważne bo są to święta 
rodzinne. Wtedy mamy okazję 
zasiąść razem do stołu i po-
przebywać razem. Każde waż-
ne wydarzenie poprzedzone 
jest zawsze przygotowaniem, 
dlatego Kościół kładzie moc-
ny akcent na czas Adwentu. 
Mimo tego, że dominuje ko-
lor fioletowy to Adwent jest 
Radosnym przygotowaniem 
do Świąt Narodzenia Jezusa. 
W dzisiejszych czasach inaczej 
celebruje się ten czas. Często 
przyziemne sprawy takie jak 
praca, gonitwa za nowymi 
trendami, przesłaniają czło-
wiekowi to, co istotne i skupia-
my się na tym, co drugorzęd-
ne.

Kościół zniósł obowiązek 
postu w Wigilię. Jak moż-
na zachęcić wiernych, by 
jednak pamiętali o tradycji 
tego dnia?

Zgodnie z obowiązującym 
Prawem Kanonicznym w Wi-
gilię możemy jeść potrawy 
mięsne. Polski Episkopat za-
chęca nas jednak do zacho-
wania wstrzemięźliwości w 
Wigilię Narodzenia Pańskiego. 
Spożywając potrawy mięsne 
nie łamiemy przykazań, ale 
naruszony zostaje polski zwy-
czaj. Nasza tradycja polska na-
kazuje nam zachować post w 
Wigilię i to od nas zależy czy 
będziemy chcieli zachować 
naszą tradycję czy o niej za-
pomnieć. Zachętą do wstrze-
mięźliwości może być ofiaro-
wanie swojego postu w jakiejś 
konkretnej intencji.

Często mówi się, że jeśli 
katolik będzie uczestniczył 
w Pasterce, to pierwsze-
go dnia świąt nie musi już 
uczestniczyć we Mszy Świę-
tej. Czy tak jest faktycznie?

Pasterka odprawiana z 24 
na 25 grudnia jest rozpoczę-
ciem świętowania Narodzenia 

Pańskiego, ale udział w niej nie 
jest obowiązkiem. Dla katoli-
ka obowiązkiem jest uczest-
nictwo we Mszy Świętej w 
Uroczystość Narodzenia Pań-
skiego. Skoro jednak Pasterka 
wpisuje się w świętowanie 
tego wydarzenia to nie musi-
my iść 25 grudnia do Kościoła. 
Jednak należy zauważyć, że 
Msza sprawowana o północy 
różni się od liturgii sprawowa-
nej w Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego choćby czytaniami.

Czy w czasie świąt Bożego 
Narodzenia będą obowiązy-
wać obostrzenia w kościo-
łach?

Według podanych informa-
cji w Kościołach obowiązują 
obostrzenia i są przestrzega-
ne. Każda parafia ma do dys-
pozycji środki dezynfekujące 
oraz informacje o zakładaniu 
maseczek i zachowaniu bez-
piecznej odległości.

Coraz częściej obserwuje-
my postępującą komercja-
lizację Świąt Bożego Naro-
dzenia. Czasem odnosimy 
wrażenie, że bardziej obcho-
dzimy "święta gwiazdki" niż 
narodzin Jezusa Chrystusa. 
Jak temu zaradzić?

Z roku na rok w marketach 
dość szybko pojawiają się 
świąteczne dekoracje i można 
już poczuć magię świąt. Z głoś-
ników możemy usłyszeć śpiew 
kolęd w obcych językach. Ku-
szące promocje powodują, że 
człowiek mimowolnie podda-
je się temu zabiegowi marke-
tingowych specjalistów. Nasza 
wiara oparta jest na symbolu, 
który kryje w sobie tajemnicę, 
którą celebrujemy. Natomiast 
komercja ograbia człowieka 
z tego sacrum i sprowadza 
wszystko do znaku w posta-
ci choinki i światełek. Można 
temu zaradzić poprzez roz-
sądne przygotowanie domu i 
posiłków na święta, a bardziej 
trzeba nam się skupić na prze-
życiu tych świąt duchowo. Nie 
możemy zachwycić się tym co 
płytkie i powierzchowne, ale 
zgłębiajmy tą wielką Tajemni-
cę, że Bóg się Rodzi… oby na-
rodził się w naszych sercach.

Dziękuję za rozmowę.

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

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Kończy się kolejny rok pod 
znakiem pandemii. Coraz 
bardziej podzielone są społe-
czeństwa na tych co przeciw 
szczepieniom i za szczepienia-
mi. Obok ostrych podziałów 
politycznych w naszym kraju 
– czyli za PiS i przeciw PiS, do-
chodzi jeszcze ten, związany z 
pandemią (tudzież nazywanej 
plandemią). Można mieć wra-
żenie, że oba podziały wcale 
nie pokrywają się…

Mówiąc o katastrofie kli-
matycznej, zawsze staram się 
słuchać sceptyków, ich ar-
gumentów. Ostatecznie nie 
słyszę żadnych naukowych, 
racjonalnych uzasadnień, że 
jestem w błędzie. I widzę wie-
le analogii w tej postawie do 
pozostałych konflików spo-
łecznych.

Edukacja jest obowiązkowa, 
każdy w jakimś stopniu musi 
spotkać się z czymś, co w naj-
bardziej elementarnym wy-
daniu będzie nauką. Jednak, 
z jakiś niejasnych dla mnie 
powodów, wiele osób woli 
wierzyć niż wiedzieć. Może 
wierzyć jest łatwiej, bo żeby 
wiedzieć trzeba jeszcze rozu-
mieć, trzeba dokonać wysiłku 
intelektualnego, zadać pyta-
nia i szukać odpowiedzi?

Im bardziej jesteśmy po-
dzieleni, tym słabszym społe-
czeństwem jesteśmy. Zaufaj-
my naukowcom, bo badania 
to ich praca i nie robią ich przy 
okazji, analizując teorie przy-
padkowych osób, które ogła-
szają je gdzieś na krańcach 
Internetu. Zaufajmy i zacznij-
my działać, a nie negować, nie 
zaczarujemy rzeczywistości. 
Dotyczy to tak klimatu, jak i 
koronawirusa.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Śpiulkolot  - to Młodzieżo-
we Słowo Roku 2021 – ozna-
cza miejsce do spania, słowo 
nawiązuje do mema, śpiulkać 
to ‘spać’. Drugie miejsce zaję-
ła „naura”, czyli skrót od na ra-
zie; zwrot używany na pożeg-
nanie – przekształcone słowo 
‘nara’, oznacza na razie, do zo-
baczenia. Zwycięskie słowa i 
wyrażenia zostały wyłonione 
w dwuetapowym głosowa-
niu, które trwało od 12 paź-
dziernika do 30 listopada. W 
zabawie wzięło udział kilka-
dziesiąt tysięcy osób. Organi-
zatorem plebiscytu jest Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, w 
tym roku partnerem inicjaty-
wy jest Uniwersytet Warszaw-
ski, o czym pisaliśmy na ła-
mach Tygodnika 30 minut w 
jednym z ostatnich Tematów 
Tygodnia. Warto wspomnieć, 
że przyznano także Nagro-
dę Jury. Kapituła wskazała 
ich zdaniem najciekawsze 
językowo słowa. W tym roku 
nagroda główna przypad-
ła słowu „mrozi”. Jak podaje 
strona sjp.pwn.pl: „Nagroda 
za kreatywność językową 
okazała się na tyle znacząca, 
że gdy w analogicznych ple-
biscytach w Niemczech i w 
Austrii zwycięża w tym roku 
hasło cringe, my mamy już 
popularny polski odpowied-
nik. Słowo mrozi podąża za 
sensem oryginalnego słowa, 
bo o cringe’u (spolszczanym 
często jako krindż) mówiono, 
że opisuje dreszcz zażenowa-
nia, ciarki żenady. Sytuację, w 
której wstydzimy się, że coś 
oglądamy albo czemuś się 
przysłuchujemy. Czasownik 
mrozić koresponduje zara-
zem z popularnym emoji ze 
zmarzniętą, lodowatą buźką 
i zębami wyszczerzonymi w 
grymasie, który zdaje się w 
postaci ikonicznej demon-
strować bliskość odczuć 
chłodu i zażenowania” – ko-
mentują członkowie Jury na 
stronie sjp.pwn.pl. Jestem 
ciekaw czy młodzież operuje 
własnym odpowiednikiem 
słowa „święta”? Jeśli nie, to 
może i ten leksem wskoczy 
kiedyś do żargonu używane-
go potocznie. Najważniejsze, 
żeby święta były rodzinne i 
spokojne - czego Państwu 
życzę!

Redaktor Naczelny
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„MULTI - KULTI” - czyli świąteczne tradycje
Grudzień jest wyjątkowy. To czas wyciszenia, spokoju, rodzinnych spotkań. W okresie 

tym jak w żadnym innym przeplatają się ze sobą też różnorakie tradycje i zwyczaje. W 
święta pozbywamy się wszelkich granic: kulturowych i religijnych. Dzieci czekają na za-
amerykanizowanego Mikołaja, nasze salony upiększa „przejęta” od Niemców choinka, 
wokół roztacza się śpiew polskich kolęd.
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Choinko piękna jak las!
Zielone drzewko jest naj-

bardziej rozpoznawalnym 
symbolem Bożego Narodze-
nia. Wywodzi się z Niemiec, 
trzeba jednak zaznaczyć, iż 
samo przyozdabianie gałązek 
sięga czasów celtyckiej Bry-
tanii - wówczas wśród czczo-
nych i dekoracyjnych roślin 
wymieniano: ostrokrzew, je-
miołę, liść laurowy. Dla Wikin-
gów świętym drzewem był 
Yggdrasil - wierzono, że sta-
nowi ono oś świata, jego po-
czątek. Z kolei starożytni Egip-
cjanie stroili swoje domostwa 
liśćmi palm daktylowych, 
oznaczającymi zwycięstwo 
życia nad śmiercią. Do Polski 

choinka trafiła na przełomie 
XVIII i XIX wieku za sprawą 
niemieckich protestantów - 
wpierw do miast, później na 
wieś. Mówiono, że jeśli go-
spodarz uda się w wigilijny 
poranek do lasu, by wynieść 
/"ukraść" z niego cenne drze-
wo, będzie miał zapewnione 
szczęście. W akcie wycięcia 
choinki widziano bowiem 
charater obrzędowy.

Mikołaju to już czas!
6 grudnia obchodziliśmy 

"Mikołajki" - święto upamięt-
niające postać biskupa Miry. 
Jednak współczesny wizeru-
nek św. Mikołaja zdecydowa-
nie różni się od tego zapropo-

nowanego chociażby przez 
Thomasa Nasta na ilustracji w 
Harper's Weekly z 1 stycznia 
1881 roku. Zmiana ta wiąże 
się z popularyzacją kultury 
masowej i amerykanizacją 
Europy (zaadaptowanie na 
grunt rodzimy tradycji i zwy-
czajów świątecznych z USA).

Film i reklamy
Niemały wpływ na sposób 

postrzegania brodatego sta-
ruszka, na którego przybycie 
wyczekują z niecierpliwością 
przez cały rok wszystkie dzieci 
mają także reklamy (np. Coca-
-Cola) i kino ("Śnięty Mikołaj", 
"Kronika świąteczna", "Żona 
dla Mikołaja"). Z legend, po-

dań i bajek wiemy, że św. Mi-
kołaj zamieszkuje Laponię lub 
Biegun Północny, a w okresie 
Bożego Narodzenia rozwozi 
najmłodszym prezenty sa-
niami ciągniętymi przez za-
przęg reniferów (najsłynniej-
szy ma na imię Rudolf ). Jego 
pomocnikami są także znane 
z psotów, ale i pracowitości 
elfy. To właśnie te niewielkich 
rozmiarów stworzenia produ-
kują w warsztacie św. Mikoła-
ja najpiękniejsze, wymarzone 
zabawki. Dzieci znajdują je 
pod poduszkami, w skarpe-
tach, lub w paczuszkach pod 
choinką

Drodzy Rodzice! Nie zapo-
mnijcie pomóc przygotować 
swym pociechom poczęstun-
ku dla św. Mikołaja: ciasteczka 
i szklanka mleka to podstawa!

Fakty i mity o św. Mikoła-
ju

"Święty Mikołaj z Miry, bi-
skup Licji (Turcja),  znany ze 
swojej niezwykłej ofiarności. 
Pochodził z zamożnej rodziny, 
jednak swoje życie poświęcił 
Bogu. Zgodnie z nauką Je-
zusa (sprzedaj co masz i roz-
daj ubogim), przekazał całe 
swoje dziedzictwo na pomoc 
potrzebującym, chorym i cier-
piącym.

Zmarł w grudniu 346 (lub 
między 340 a 350 rokiem). 
Pochowano go w kościele ka-
tedralnym w Myra. Grób stał 
się miejscem pielgrzymek, 
powiadano nawet, że posia-
dał właściwości lecznicze. 
W 1087 roku, gdy doszło do 
buntu muzułmańskich Sara-
cenów, miejsce pochówku św. 
Mikołaja zostało splądrowane 
przez żeglarzy bądź kupców. 
Ponoć relikwie trafiły naj-

pierw do Włoch (Bari), później 
w pobliże Nicei. Nicholas de 
Frainet, przewidując, że dni 
Normanów w południowej 
Francji są policzone, posta-
nowił przenieść szczątki św. 
Mikołaja do Kilkenny, do Ir-
landii. W Jerpoint wybudowa-
no opactwo dla Cystersów na 
cześć znanego nam wszyst-
kim świętego" - podaje por-
tal wiecznapamiec.pl. Z kolei 
kilka lat temu na turystyka.
wp.pl pojawiły się takie sen-
sacyjne wieści: "W miejsco-
wości Demre (dawniej Mira), 
w podziemiach XI-wiecznego 
kościoła pw. św. Mikołaja, ar-
cheologowie stwierdzili obec-
ność obiektu przypominają-
cego grobowiec. Przypuszcza 
się, że może to być miejsce 
pochówku biskupa Mikoła-
ja. Odkrycia dokonano dzięki 
badaniu wnętrza świątyni za 
pomocą wiązki promieniowa-
nia elektromagnetycznego".

Zdaniem kopalniawiedzy.
pl: "Największa część szcząt-
ków Mikołaja znajduje się w 
Bari, niektóre są też w Chiesa 
di San Nicolo al Lido w Wene-
cji. Co interesujące, wiadomo, 
że w Bari znajduje się gór-
na część kości miednicy, a w 
zbiorach ojca O'Neilla, dol-
na" - czytamy. Jak wynika z 
powyższych opisów, opinii i 
źródeł, uzurpujących sobie 
prawa do historii św. Mikołaja 
(a przynajmniej miejsca jego 
wiecznego spoczynku) jest 
wielu.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

wiecznapamiec.pl,
londynek.net,

kopalniawiedzy.pl,
turystyka.wp.pl

„Serce dla Natalki” 
W Szczawnie-Zdroju 

trwa charytatywna akcja 
zbierania nakrętek dla cięż-
ko chorej Natalii. Natalia 
ma 25 lat. Dwa lata temu 
uległa wypadkowi. W wy-
niki wypadku u Natalii do-
szło do rozległych obrażeń 
kręgosłupa oraz rozległych 
urazów mózgu. W wyniku 
długotrwałej rehabilitacji 
Natalia odzyskała czucie 
w całym ciele. Jest wielka 
szansa, że może być w pełni 
sprawna. 

Ona i Jej rodzina zbierają te-
raz nakrętki, aby mieć fundusze 
na dalszą rehabilitację. W akcję 
zaangażowała się także szcza-
wieńska radna Agnieszka Panas. 

To z jej inicjatywy, w Szczawnie-
-Zdroju na deptaku stanęło 
metalowe serce, które można 
wypełnić nakrętkami. – Do tej 
pory nasze szczawieńskie serce 
było już opróżniane 15 razy. Wy-
starczy połączyć siły, a napraw-
dę szybko można wypełnić tą 
charytatywną instalację - mówi 
Agnieszka Panas, szczawieńska 
opiekunka metalowego serca. 
Do serca mieści się około 100 
kg plastikowych nakrętek. Na-
krętki po zakończonych akcjach 
zbierają wyspecjalizowane firmy, 
które płacą za plastik. Jest nie 
tylko charytatywnie, ale też eko-
logicznie. Pojemnik na nakrętki 
w kształcie metalowego serca 
zlokalizowany jest w Szczawnie-

-Zdroju na deptaku. Można go 
zapełniać o każdej porze.

Red.
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Studio Espresso gościło w Art Cafe „Pod Pretekstem” w wałbrzyskim Śródmieściu

z dziennikarką Polskiego Radia Wrocław, a także wieloletnią dziennikarką
lokalnych mediów rozmawiał Paweł Szpur

z Barbarą Szeligowską

Oglądnij pełen wywiad

Zaczynałaś, kiedy wywia-
dy spisywano na kartce, na 
maszynie, przez kalkę, a nie 
na komputerze. Jesteś iko-
ną wałbrzyskiego dzienni-
karstwa. 

Z tą ikoną to przesadziłeś. 
Rzeczywiście minęło trochę 
czasu odkąd zajęłam się tą 
robotą dziennikarską, ale jest 
prawdą, że pisałam pierwsze 
teksty na maszynie, przez 
kalkę, żeby był drugi egzem-
plarz. Wtedy teksty wkładało 
się do koperty i wysyłało po-
cztą do gazety we Wrocławiu. 
To było w Słowie Polskim, w 
wałbrzyskiej redakcji Słowa 
Polskiego, początek lat dzie-
więćdziesiątych. I tak to wte-
dy było, ale chwilę potem do-
staliśmy komputery i cała ta 
robota przeniosła się, z tym, 
że nie było jeszcze internetu. 
Ale wyglądało to zupełnie 
inaczej -to prawda. 

Chciałem cię zapytać, jak 
wówczas wyglądało dzien-
nikarstwo społeczne i po-
lityczne? Chyba zupełnie 
inaczej niż w dzisiejszych 
czasach...

O tak, różnica jest kolosal-
na, jestem też jak najdalsza 
od narzekania, mówienia, że 
kiedyś było lepiej, a teraz jest 

źle. Po prostu było inaczej. 
Mediów społecznościowych 
nie było, więc tego społecz-
nego dziennikarstwa nie 
było. Całą wiedzę o tym, co 
się dzieje w świecie, w kraju i 
u nas, na naszym podwórku, 
zdobywało się z gazet, oczy-
wiście też z radia i telewizji, w 
której były wtedy – pamiętam 
jeszcze czasy kiedy były dwa 
programy – ale całą tą wiedzę 
musieli dostarczyć reporte-
rzy zatrudnieni w tych redak-
cjach. 

Basiu pracowałaś w róż-
nych mediach, w gazetach, 
radio, telewizji czy porta-
lach internetowych. Równie 
dobrze moglibyśmy zamie-
nić się miejscami. Które z 
tych mediów jest Ci najbliż-
sze?

Nie ukrywam, że radio, do 
którego przyszłam - wydawa-
łoby się, że na chwilę.

A jesteś do dziś.
Tak, jestem do dziś. To był 

97 rok, powstało wtedy wał-
brzyskie Studio Radia Wroc-
ław, i Wałbrzych miał swój 
dwugodzinny, własny pro-
gram – nazywało się to Stu-
dio Wałbrzych. Ja wtedy tam 
zaczynałam w radiu i - rze-

czywiście - w wielu różnych 
mediach pracowałam. Były i 
gazety, i tygodniki, i dzienni-
ki, i telewizja, i radio. Często 
to szło równolegle. Ale, jak 
już szłam, że tak powiem na 
zasłużony odpoczynek, czyli 
na emeryturę, to jednak radio 
zostało i ta forma dziennikar-
stwa mi tak naprawdę odpo-
wiada. 

Z dziennikarstwa po pro-
stu nie można się wyleczyć. 

No nie wiem (śmiech). Aku-
rat ta praca mi odpowiada. 
Uważam, że praca reportera 
jest najciekawszą formą pracy 

dziennikarskiej. Oczywiście 
też są inne ciekawe, dzienni-
karzy opiniotwórczych, piszą-
cych w poważnych tygodni-
kach czy w dwutygodnikach 
- cytowani często, to jest też 
ciekawa forma. Mnie najbar-
dziej interesuje to co robię, 
czyli taka zwykła reporterka, 
kontakt z ludźmi. Jako radio 
muszę dotrzeć do ludzi, do 
osób, które mają coś do po-
wiedzenia i mi mówią. 

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o obec-

nej pracy dziennikarza przy 
użyciu najnowszych narzędzi 
internetowych. Czy teraz ła-
twiej dotrzeć do dokumen-
tów publicznych? Oraz o tym, 
którą redakcję Basia najlepiej 
wspomina w swojej pracy. Ze-
skanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad.

REKLAMA R0642/21

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/
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sekund
Czarny Bór
Zostały docenione
2 grudnia 2021 r. podczas konferencji podsumowującej wdroże-
nie działań delegowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 w woj. dolnośląskim, w której uczestniczył 
wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki, zostały rozdane nagrody 
w konkursie filmowym "PROW w oku kamery jak zmieniła się 
moja miejscowość". Laureatkami konkursu zostały reprezentant-
ki Gminy Czarny Bór. Pierwsze miejsce zdobyła Anita Kałuzińska, 
a trzecie miejsce zajęła Dorota Kózka-Burchardt. Gratulujemy i 
dziękujemy za promocję naszej gminy w regionie. Symboliczne 
dyplomy oraz nagrody wręczył Grzegorz Macko - Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

Powiat wałbrzyski
Jest baza
Prawie rok zajęła Zarządowi Powiatu realizacja zadania budowy 
powiatowej bazy materiałowo – sprzętowej w Walimiu. Dofinan-
sowanie w wysokości 810 000 zł Powiat pozyskał z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki w wysokości 
358 883,44 pochodziły ze środków własnych. W ramach zadania 
zagospodarowano część terenów po byłych Zakładach Prze-
mysłu Lniarskiego w Walimiu. Zakupiono m.in: pług wirnikowy, 
3 ciągniki rolnicze, pługi do odśnieżania, piaskarko – solarki, 
obiekty gospodarcze - magazyny, kosiarki bijakowe, zestaw pił 
i pilarek, zestaw zagęszczarek do gruntu, frezarkę - karczownik 
do pni, przyczepę transportową - wywrotkę, koparko – ładowar-
kę Mecalac 12, kosiarkę- mulczer samobieżny z wysięgnikiem 
6- metrowym Renault, zamiatarkę mechaniczną ciągnioną oraz 
samochód osobowy Dacia Duster.

Głuszyca
Wyremontowane drogi
Przypomnijmy, w roku 2019 Gmina Głuszyca złożyła dwa wnio-
ski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu pn. 
Fundusz Dróg Samorządowych. Wnioski zostały rozpatrzone po-
zytywnie i wsparte dofinansowaniem wynoszącym ponad 1,5 mi-
liona złotych. Jedno z dofinansowanych zadań dotyczyło popra-
wy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez 
remont trzech dróg gminnych o łącznej długości 750 metrów 
bieżących. Zadanie pozwoliło na remont dróg gminnych zloka-
lizowanych przy ulicach Górnej, Niecałej i Przemysłowej, gdzie 
pozostawiona została nawierzchnia z kostki brukowej. Koszty re-
alizacji zadania wyniosły 1 070 765,50 zł, a otrzymane dofinanso-
wanie to kwota 692 744,85 zł.

Obwodnica za rok
Miało być tak pięknie, 

a wyszło - jak zawsze. Ob-
wodnicę na wstępie plano-
wano oddać do użytku już 
w czerwcu tego roku, póź-
niej pojawił się inny termin 
- koniec 2021 roku. Jednak - 
jak przewidziało większość 
wałbrzyszan zainteresowa-
nych tematem - opóźnie-
nie w pracach dostaliśmy 
niejako "w gratisie". Pod-
czas konferencji prasowej 
zorganizowanej na terenie 
Starej Kopalni władze mia-
sta i wykonawca - firma Bu-
dimex zaprezentowali stan 
obecny inwestycji.
Jak poinformowali „drogow-

cy”, obwodnica jest przejezd-
na niemal na całości. Ale sami 
mieszkańcy widzą nadal w wielu 
miejscach trwające „wykończe-
niowe” prace. W tym roku finisz 
robót powstrzymał śnieg, który 
pojawił się szybciej niż się spo-
dziewano. Drogowcy również 
wspomnieli o problemach bu-
dowlanych w okolicach węzła 
Reja. W szczególności chodzi o 
zabytek - Lisią Sztolnię, o którym 
to pisaliśmy we wcześniejszych 
wydaniach Tygodnika 30 minut. 
Dla mieszkańców Starego Zdro-
ju ważną informacją jest fakt, 

że niemal gotowe jest przejście 
podziemne dla pieszych wzdłuż 
dawnego odcinka ulicy Żerom-
skiego. Obecnie muszą oni po-
konywać dużo dłuższą trasę - 
kładką dla pieszych, w dodatku 
kompletnie nieoświetloną. Tunel 
czeka na odbiór i już wkrótce 
mieszkańcy będą mogli z niego 
korzystać. Z informacji wynika, 
że stan obecnie wykonanych 
prac na terenie budowy Obwod-
nicy Wałbrzycha wynosi 98 pro-
cent zaawansowania. Według 

Urzędu Miasta czerwiec 2022 
to realna data oddania drogi do 
użytku.

PAS
Fot. UM

Zeskanuj kod QR
i oglądaj zdjęcia
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sekund
Świdnica
Jest gabinet
Nowy gabinet dentystyczny rozpoczyna działalność w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Świdnicy. Świadczenia stomatologiczne udzielać 
będą lekarze z Centrum Stomatologii „Dentalium”. Na profilaktykę 
i leczenie przyjmowane będą dzieci i młodzież do 18 roku życia. 
Wszystkie zabiegi będą bezpłatne. Na otwarcie gabinetu miasto 
przeznaczyło 25 tysięcy złotych. Wyremontowano pomieszczenia 
i zapewniono nieodpłatny dostęp do mediów. Przychodnia na-
tomiast wyposażyła gabinet w meble, niezbędny sprzęt specjali-
styczny oraz materiały medyczne. Ponosić będzie również koszty 
wywozu i utylizacji odpadów.

Szczawno-Zdrój
Biblioteka w przeprowadzce
Od 7 grudnia 2021 biblioteka w Szczawnie-Zdroju zostaje za-
mknięta. Wszystko z powodu planowanego remontu obiektu. 
Trwają prace pakunkowe i porządkowe, które szykowane są do 
przeprowadzki. Warto zaznaczyć, że każdy dział pakuje dużo nie-
zbędnych rzeczy oraz księgozbiór, a jest go naprawdę sporo. Dzię-
ki wsparciu mieszkańców i darczyńców do celu przeprowadzki 
udało uzbierać się około 1000 kartonów, a to podobno nie koniec. 
Bibliotekarze dziękują za pomoc członkiniom ze Stowarzyszenia 
Nowoczesny Senior.

Wałbrzych
Znów pijany kierowca
Pijany 56-letni mieszkaniec Czarnego Boru sprawcą kolizji drogo-
wej na ulicy Głównej w tej miejscowości. Mężczyzna przy wyjeż-
dżaniu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną nie udzielił pierw-
szeństwa jadącemu tą drogą kierującemu autobusem i przodem 
prowadzonego przez siebie samochodu osobowego uderzył w 
bok autobusu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu podczas wykonywania czynności 
na miejscu zdarzenia ustalili, że 56-latek w momencie zdarzenia 
znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało u czarno-
borzanina ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 

Wesprzyj WOŚP! Przekaż fanty na licytację
Jeszcze myślimy o świę-

tach Bożego Narodzenia, 
ale wolontariusze i działa-
cze społeczni planują to, co 
będzie działo się w styczniu. 
Pierwszy miesiąc roku za-
wsze kojarzy się z Finałem 
Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Nie inaczej 
jest w wałbrzyskim sztabie 
WOŚP, który już szykuje li-
cytacje i poszukuje wspar-
cia.

Pieniądze zebrane z licyta-
cji wielkoorkiestrowych fantów 
zasilają oczywiście konto zbiór-
ki. - Nieodzowną częścią Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, oprócz ulicznej kwesty 
i atrakcji ze sceny, są licytacje. 
By te były udane potrzebujemy 
jak największą liczbę fantów, 
przedmiotów, usług – przyznaje 
Jarosław Buzarewicz, dyrektor 

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury. 
Co ważne, im bardziej oryginal-
na i wyjątkowa usługa czy przed-
miot, tym większe kwoty udaje 
się za nie uzyskać. - Im bardziej 
zakręcony przedmiot czy usługa, 
tym większą kwotę w czasie licy-
tacji uzyskujemy. Mamy już zło-
te serduszko, które, jak co roku, 
przygotowuje Grzegorz Śmigiel, 
mistrz złotnictwa. Za moment 
je pokażemy. Mamy obrazy, pa-
miątki osobiste sportowców, 
płyty, wkrótce dotrą do nas także 
gadżety WOŚP – wyjaśnia Buza-
rewicz. Fant zostanie wyceniony, 
a organizatorzy zbliżającego się 
finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Wałbrzychu 
zrobią wszystko, by został wyli-
cytowany za jak największą kwo-
tę.

Dyrektor ośrodka przekonuje, 
że każdy pomysł na przekazanie 
fantu na licytację WOŚP jest do-

bry. Jeżeli jednak ktoś ma wąt-
pliwości co do przedmiotu czy 
usługi, to wcześniej można skon-
taktować się z ośrodkiem telefo-
nicznie i przedyskutować swoją 
propozycję. Z przedmiotami czy 
usługami można zgłaszać się do 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 
na Piaskowej Górze, jak i na tere-
nie Starej Kopalni. - Zachęcamy, 
zapraszamy, przynoście do nas 
przedmioty, które już niedługo 
pokażemy w internecie, i które 
już 30 stycznia podczas Finału 
WOŚP będziemy licytować mam 
nadzieję z dużej sceny. Mam 
nadzieję, że przyszłoroczny fi-
nał nie będzie tylko w sieci i bę-
dziemy mogli zaprosić Państwa 
do WOK-u – dodaje dyrektor 
ośrodka. Co ważne, przedmioty 
i usługi przekazywane na licy-
tacje to rokrocznie ważna część 
zebranych pieniędzy na rzecz 
WOŚP w Wałbrzychu. Bywa, że 
jest to nawet kilkanaście tysięcy 
złotych. Przypomnijmy, że w cza-
sie ostatniego Finału WOŚP Wał-
brzych zebrał ponad 200 tysięcy 
złotych. Zrobimy co w naszej 
mocy, by podczas 30. Finału było 
podobnie! – oznajmiają entuzja-
stycznie działacze wałbrzyskie-
go sztabu.

PAS/WOK
Fot.Waldemar Łomża 
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Rok 2021 to podobnie jak 2020 rok pełen no-
wych wyzwań i ambitnych celów  stawianych 
przed ARiMR. Bez wątpienia był to rok bardzo 
bogaty w ilość uruchomionych naborów za-
równo w ramach działań PROW jak i progra-
mów wsparcia krajowego. Dzięki sprawnej 
obsłudze udało się w stosunkowo krótkim 
czasie obsłużyć rekordową ilość złożonych, 
w Biurach Dolnośląskiej ARiMR, wniosków 
premiowych, wniosków w ramach wsparcia 
inwestycyjnego jak i wniosków obszarowych. 
Oczywiście podobnie jak w roku 2020 pande-
mia nie ułatwiała życia zarówno pracownikom 
Agencji jak i beneficjentom jednak konse-
kwentnie wdrażane, szczególnie w ostatnich 
latach, rozwiązania informatyczne pozwoliły 
w pełni zrealizować nałożone zadania i spełnić 
oczekiwania stawiane wobec naszej Agencji. 

Rok 2022 zapowiada się równie pracowicie. 
Oprócz naszego głownego zadania jakim jest 
realizacja płatności bezpośrednich  zgodnie 

z aktualnym Harmonogramem trwających 
i planowanych naborów wniosków w ramach 
PROW 2014–2020 do końca 2022 r. mają zo-
stać ogłoszone nabory między innymi z nstp. 
instrumentów: Modernizacja gospodarstw 
rolnych, Restrukturyzacja małych gospo-
darstw rolnych, Premie dla młodych rolników 
cieszących się największym zainteresowaniem 
wśród dolnośląskich rolników.

Planowana jest także kontynuacja wspar-
cia pozwalającego na odtwarzanie potencja-
łu produkcji rolnej zniszczonego w wyniku 
wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof 
naturalnych. Ponadto wsparcie inwestycyjne 
w związku z realizacją celów środowiskowych 
otrzymają gospodarstwa położone na obsza-
rach Natura 2000 i na obszarach narażonych 
na zanieczyszczenie wód azotanami pocho-
dzenia rolniczego. 

W celu zapewnienia zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich kontynuowane będą 

działania przyczyniające się również do roz-
woju przedsiębiorczości. Aktualnie planowa-
ne są zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu 
wsparcia zgodnie ze zmianą PROW 2014–2020 
z rozwoju usług rolniczych na rozwój usług 
związanych z rolnictwem i leśnictwem. Nabór 
w ramach tego wsparcia został zaplanowa-
ny na marzec 2022 r. Na przełomie roku gru-
dzień 2021/styczeń 2022 będą mogły składać 
wnioski osoby, które chcą otworzyć firmę na 
terenach wiejskich. O taką pomoc można się 
ubiegać w ramach instrumentu „Premie na 
rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. 

Przewidujemy także dalszy rozwój dostęp-
ności usług cyfrowych oferowanych przez 
ARiMR - co mamy nadzieję, przyczyni się do 
wygody beneficjentów oraz szybszej i spraw-
niejszej obsługi z naszej strony.

Magdalena Salińska
Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału ARiMR
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sekund Via Salutis nie zwalnia tempa
Dla Fundacji Via Salutis 

rok 2021 jest bardzo pra-
cowity, szczególnie dzięki 
licznym działaniom skie-
rowanym do wałbrzyszan 
i mieszkańców ziemi wał-
brzyskiej w ramach projek-
tu „Wygrajmy to miejsce!”. 
Inicjatywy skierowane do 
mieszkańców, a w szcze-
gólności do seniorów, już 
teraz roznoszą się szerokim 
echem w regionie.
Mimo końcówki roku w pro-

jekcie pracujemy bardzo inten-
sywnie. W każdy poniedziałek w 
Domu pod Aniołami odbywają 
się warsztaty dla Seniorów, war-
sztaty kinezjologiczne warsztaty 
poznawcze, służące dobrej kon-
dycji mózgu i poprawie samopo-
czucia. Cieszą się one dużym za-
interesowaniem nie tylko wśród 
mieszkańców Śródmieścia, 
przyjeżdżają na nie praktycznie 
seniorzy z całego Wałbrzycha. 
- informuje Alicja Przepiórska-
-Ułaszewska z Fundacji. Funda-

cja intensywnie pracuje nad grą 
planszową o wielokulturowym 
Wałbrzychu, nad jej fabułą i 
szatą graficzną. Działanie po-
przedzone zostało warsztatami 
nt. wielokulturowości naszego 
miasta oraz spacerami po wie-
lokulturowym Wałbrzychu. Cie-
szy nas, że i to działanie znalazło 
swoich pasjonatów. Od końca 
października pracujemy inten-
sywnie, najważniejszy był ma-
teriał merytoryczny i koncepcja, 
jak tak duży temat ująć w lekki 
sposób, zachęcający do zabawy. 
Jest to duże wyzwanie. Efekty 
działań w pracowni ceramicznej 
już cieszą. W styczniu zaprosimy 
wałbrzyszan do wspólnej gry 
- kontynuuje Alicja Przepiórska-
-Ułaszewska. Warto wspomnieć, 
że grudzień to też czas podsu-
mowań i prezentacji efektów 
projektu, w ramach którego 3 
grudnia odbył się wernisaż prac 
ceramicznych „Twórcze dłonie 
w Wałbrzychu”, a 10 grudnia 
wernisaż fotograficzny „Fotoge-

niczne szlaki Wałbrzycha". Oba 
miały miejsce w Starej Kopalni. 
Wernisaż fotograficzny można 
oglądać do 05 stycznia 2022 w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury w 
Galerii na Piętrze. Na fanpage'u 
Fundacji Via Salutis oraz stronie 
specjalnie dedykowanej projek-
towi „Wygrajmy to miejsce – pro-
jekt” zamieszczamy fotorelacje z 
przebiegu projektu. Cieszy nas, 
że w projekcie uczestniczyło już 
w sumie ponad 100 osób, które 
mamy nadzieję, będą nam to-
warzyszyć także w przyszłym 
roku i w kolejnych projektach 
- komentuje Paweł Ułaszewski. 
Warto wspomnieć, że Projekt 
realizowany przez Fundację Via 
Salutis jest finansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności z 
programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 
2021-2030. Objęty został hono-
rowym patronatem Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha.

Red. /VS
Fot. Via Salutis

Głuszyca
Cyfrowa gmina
Gmina Głuszyca otrzymała grant w wysokości 255 150 złotych 
na realizację programu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Celem realizacji programu jest rozwój cyfrowy gminy 
Głuszyca oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 
W ramach grantu zaplanowano zakup chmury obliczeniowej, 
platformy komunikacyjnej, stacji roboczych, a także opłatomatu 
uniwersalnego i automatycznego Biura Obsługi Klienta do nowej 
siedziby Urzędu Miejskiego oraz zestawu Digital signage.

Świdnica
Nowe mieszkania
4,3 miliona złotych pozyskała Świdnica na budowę nowego bu-
dynku mieszkalnego przy ulicy Leśnej. To 80% wartości inwesty-
cji, a wszystko dzięki dobrze napisanemu wnioskowi. Szacowana 
jest ona na ponad 5 mln zł, ale ostateczna wartość zależeć będzie 
od wyniku przetargu. Przy ul. Leśnej wybudowany zostanie czte-
rokondygnacyjny, wielorodzinny budynek. Powstanie 25 lokali 
mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi ko-
mórkami lokatorskimi. Zaprojektowano również 40 miejsc parkin-
gowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Powierzchnia całkowita budynku wyniesie 2465,40 m2.

Świebodzice
Park sportowy odebrany
Park został utworzony w ramach unijnego projektu pn. „Rozwój 
funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice po-
przez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców". Na terenie o powierzchni ponad 2 ha 
stworzono alejki o nawierzchni mineralnej, ścieżki z kostki beto-
nowej, bitumiczny tor dla rolkarzy, boisko wielofunkcyjne (do pił-
ki ręcznej, siatkowej i koszykówki) z centralnie położonym kortem 
do tenisa ziemnego oraz wykonano adaptację istniejącego placu 
do Street Workout. Ogromną atrakcją szczególnie dla najmłod-
szych będzie w okresie wiosennym i letnim wodny park zabaw z 
podświetlaną na kolorowo fontanną. Park oświetla 27 nowoczes-
nych słupów oświetleniowych typu LED.
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W maju tego roku na zawodach  rozgrywanych 
w karate, w formule  K-1 „Battle of Warriors” w Kra-
kowie Michał Tomasik zdobył I miejsce.

Natomiast w listopadzie br. odbyły się mistrzo-
stwa Polski Juniorów i Seniorów Kyokushin Karate 
w Gdańsku, na których Michał Tomasik także wy-
walczył I miejsce.

Michał od kilku lat trenuje   w   klubie Only Fi-
ghting   w Głuszycy pod okiem trenera Mariusza 
Lesia.

W rozgrywkach międzyszkolnych w badmintona 
uczniowie rywalizowali w kategorii Dzieci (rocznik 
2009 i młodsi) oraz w kategorii Młodzieży Szkolnej 
(roczniki 2007 i 2008).

W grupie młodszej chłopcy: Tymoteusz Gąsior i Ja-
kub Kisiel zajęli drugie miejsce w rozgrywkach powia-
towych. Na pierwszym miejscu uplasowali się starsi 
uczniowie: Jakub Kacprzak, Jakub Mączka i Oskar Maj-
chrowski. 

Dziewczęta reprezentowały uczennice:
Zuzanna Ilkiewicz, Zofi a Romańczak i Alicja Zabadeusz. 
Zwycięstwo w powiecie wałbrzyskim pozwoliło im na 
udział w fi nale, w którym zajęły 2 miejsce i  awanso-
wały do fi nału dolnośląskiego. Wśród 12 najlepszych 
drużyn w województwie,  nasze uczennice zajęły 7 
miejsce.

W dniu 26 września 2021 r. podczas Mistrzostw 
Polski U16, które odbywały się w Karpaczu miesz-
kanka naszego Miasta Amelia Kielar zdobyła złoty 
medal i ustanowiła nowy rekord Polski w biegu na 
80 m przez płotki. 

Amelia od trzech lat trenuje lekkoatletykę w 
klubie sportowym LKS Górnik Wałbrzych, a jej tre-
nerem jest Grzegorz Banaszek. 

Pierwsza z nich została zamontowana przy Zalewie, na terenie Kompleksu Sporto-
wo-Rekreacyjnego. Fontanna jest podświetlana i mieni się różnymi kolorami. Oprócz 
walorów  estetycznych fontanna spełnia bardzo ważną rolę w napowietrzaniu zbiorni-
ka wodnego.

Druga fontanna „Trzy Filary Demokracji” została uruchomiona 11 listopada podczas 
obchodów Święta Niepodległości na Skwerze Wolności. Fontanna również jest pod-
świetlona, mieni się kolorami: biało- czerwono - zielonym (kolory jedlińskiej fl agi) oraz 
niebieskim (kolor fl agi Unii Europejskiej).

Pod koniec grudnia (jeżeli pozwoli pogoda) zostanie próbnie uruchomiona najwięk-
sza fontanna w mieście. Wybudowana została w rewitalizowanym Parku Północnym. 
Fontanna ma kilkadziesiąt różnych dysz, które są zsynchronizowane ze światłem i 
muzyką. W przyszłym roku planuje się gruntownie zmodernizować fontannę na Placu 
Zdrojowym.

  Do końca stycznia przyszłego roku powstanie lodowisko. Wyłonio-
ny w drodze przetargu wykonawca w styczniu przystąpi do budowy 
mobilnego lodowiska, które będzie zamontowane na terenie Kom-
pleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Active Jedlina” przy ul. Kłodzkiej. 
Obiekt ma mieć wymiary 36m x 14m i będzie wyposażony w instalację 
mrożącą. Ponadto otwarta zostanie wypożyczalnia łyżew i  niezbędne-
go sprzętu do nauki jazdy na łyżwach.  Miasto zniwelowało teren i cze-
ka na dostawę wyposażenia.

Planowane otwarcie lodowiska 29 stycznia 2022 roku.

Dwie nowe fontanny

Sportowe sukcesy
młodych

Drodzy Mieszkańcy!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam
życzenia zdrowych, spokojnych Świąt przepełnionych miłością,
rodzinnym ciepłem, uśmiechem i radością.

Leszek Orpel
 Burmistrz Miasta 

 wraz z Pracownikami Urzędu

Będzie lodowisko
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Psi wybieg 
Obok inwestycji służącym 
mieszkańcom, turystom i 
gościom powstała nowa 
atrakcja dla naszych naj-
wierniejszych przyjaciół. 
W sierpniu został otwarty, 
pierwszy w powiecie „Psi 
wybieg”.
Obiekt o powierzchni ok. 
1700 m2 jest ogrodzony, 
oświetlony i zabezpieczo-
ny śluzą wejściową. Na jego 
terenie znajdują się „za-
bawki” dla piesków: tunel, 
wiszące opony, pochylnia, 
slalom i in., a dla właścicieli 
– ławeczki. Warto dodać, że 
„Psi wybieg” powstał dzię-
ki społecznej inicjatywie 
mieszkańców.  
Po raz kolejny apelujemy 
do wszystkich właścicieli 
psów o sprzątanie po swo-
ich ulubieńcach, nie tylko 
na „Psim wybiegu”, ale w 
całym mieście
.
Nowe inwestycje drogowe 
to poprawa bezpieczeństwa.
W tym roku oprócz bieżą-
cych remontów dróg, na ul. 
Wałbrzyskiej przełożono 
ponad 170m2 kostki, przy 
ul. Piastowskiej przebudo-
wano ponad 500m2 chod-
nika, zakończono budowę 
drogi łączącej ulicę Zam-
kową z ulicą Barbary, wyre-
montowano górny odcinek 
ulicy Północnej. Poprawio-
no dojście i dojazd do Żłob-
ka Miejskiego. Doświetlono 
ulicę Chałubińskiego oraz 
zamontowano nowe oświe-
tlenie na ul. Konopnickiej. 
W roku 2022 planuje się 
m.in. wykonać przebudowę 
ulic: Reymonta, Reja, Ko-
nopnickiej i Mostowej.

Kolejne odcinki Single-
track 
W ramach rozbudowy ro-
werowego toru typu Sin-
gletrack powstały kolejne 
trasy. Pierwsza o długości 
2850m przy Kompleksie 

Pałacowym Jedlinka oraz 
dwie łączące się z istnieją-
cą trasą w Parku Południo-
wym o łącznej długości po-
nad 5500m. Nowe odcinki 
biegną poprzez kamienio-
łom przy ul. Wałbrzyskiej 
w kierunku Wałbrzycha. 
Całkowita długość toru Sin-
gletrack na koniec roku to 
ponad 11,5 km. Trasy te są 
częścią tzw. „Rowerowej 
500”.

„Rowerowa 500” – inicja-
tywa trzech gmin
„Rowerowa 500” to inicja-
tywa: Jedliny-Zdroju, Głu-
szycy i Walimia. W wyniku 
wspólnych prac wykonano 
około pięciuset kilometrów 
tras rowerowych o różnym 
stopniu trudności i wydano 
mapę.
W ramach „Rowerowej 500” 
na terenie Jedliny-Zdro-
ju wytyczono i oznaczono 
ponad 100 kilometrów tras 
(od J1 do J8). Wszystkie 
mają swój początek na te-
renie Kompleksu Sporto-
wo-Rekreacyjnego „Active 
Jedlina”, gdzie znajduje się 
również Miejsce Obsługi 
Rowerzystów (MOR) z na-
rzędziami, wodą, a także ze 
stacją ładowania. Kolejne 
MOR-y są zlokalizowane na 
terenie Parku Aktywności 
„Czarodziejska Góra”, gdzie 
znajduje się także wypoży-
czalnia rowerów oraz przy 
Kompleksie Pałacowo-Hote-
lowym Jedlinka. 

Nowa biblioteka i nowe 
sale w Centrum Kultury 
Wyremontowany został 
budynek Centrum Kultu-
ry oraz Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej. W Centrum 
Kultury wyremontowane 
zostały sale mieszczące się 
na parterze.    Powstały no-
woczesne pomieszczenia, 
przeznaczone do prowa-
dzenia zajęć ruchowych i 
filmowo-teatralnych. Jest 

także sala kinowo-konfe-
rencyjna. Wyremontowane 
zostały toalety i pomiesz-
czenia socjalne.
W Pawilonie Zdrojowym 
przy Placu Zdrojowym 4a 
powstała  nowoczesna bi-
blioteka z czytelnią, wy-
posażona w nowe meble, 
sprzęt i urządzenia mul-
timedialne. W bibliotece 
odbywają się nie tylko spo-
tkania z autorami, ale też 
organizowane są małe for-
my teatralne.

Nowe mieszkania coraz 
bliżej
Od lipca br. zostaliśmy 
członkiem Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
w Kamiennej Górze i otrzy-
mała ponad 1,1 miliona 
złotych z rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkal-
nictwa jako wkład w budo-
wę domu. 
Wielorodzinny budynek 
mieszkalny ma powstać 
przy ul. Andersa. Będzie 
dysponował 44 miesz-
kaniami o średniej po-
wierzchni około 50 metrów 
kwadratowych. Zgodnie z 
projektem obiekt będzie 
wyposażony w windę i par-
king dla 30 samochódów. 
Zakończenie inwestycji 
planowane jest pod koniec 
2023r.

Porządkujemy podwórka
Zgodnie z przyjętą dwa lata 
temu koncepcją zagospo-
darowania podwórek wy-
burzamy niepotrzebne lub 
znajdujące się w złym sta-
nie komórki, teren porząd-
kujemy i zagospodarowuje-
my, tworząc tereny zielone i 
miejsca postojowe. W miej-
sce wyburzonych komórek 
przy ul. Piastowskiej 16-18 
powstanie teren zielony, 
tzw. „Park kieszeniowy”, 
w którym oprócz ławek i 
skweru znajdzie się mini 
plac zabaw dla dzieci.

Od 2017 roku realizujemy 
program dopłat do wymiany 
pieców węglowych na eko-
logiczne, w ramach którego 
udzielonych zostało już 212 
dotacji. We wrześniu tego 
roku został ogłoszony kolejny 
już 5 nabór, gdzie podpisa-
nych zostało 35 umów. 

Wymieniamy sukcesywnie 
piece w lokalach gminnych 
(47 lokali). Burmistrz Miasta 
podpisał także porozumie-
nie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 
w sprawie pomocy właści-
cielom domów jednoro-
dzinnych w przygotowaniu 

i rozliczaniu wniosków w 
ramach programu Czyste 
Powietrze. W tym roku opra-
cowana zostanie inwenta-
ryzacja wszystkich kotłów 
w gminie, które wymagają 
wymiany, by poznać skalę 
problemu i podjąć odpowied-
nie działania. 

Inwestycje 2021

Czyste powietrze

Fot. Urząd Jedlina-Zdrój
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Ośrodek Pomocy Społecznej
Rok 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej obfitował w wiele wydarzeń, inicja-
tyw i spotkań organizowanych zarówno dla seniorów, jak i przez seniorów na 
rzecz innych. Odbywały się wyjścia i wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, 
realizowane były działania profilaktyczne. Bardzo ważnym aspektem działal-
ności był wolontariat seniorów.

Dzięki funkcjonowaniu Cen-
trum Usług Socjalnych chce-
my zapewnić jedlińskim se-
niorom rozwój, wartościowe 
spotkania i aktywność. To jest 
możliwe, m.in. dzięki projek-
towi realizowanemu przez 
Fundację „Merkury” w part-
nerstwie z Gminą Jedlina-
-Zdrój.
W znacznym skrócie przed-
stawiamy Państwu informacje 
o tym co działo się w klubie w 
mijającym roku:
Cykle: CUS radzi - to seria fil-
mów przedstawiająca m.in. 
przepisy na zdrowe dania, 
ćwiczenia usprawniające dło-
nie, pamięć.
Spotkania: U seniora na Fote-
lu to cykl spotkań z ciekawy-
mi ludźmi. 
Inicjatywy to m.in.: „Życze-
nia dla babci i dziadka”,czyli 
filmowe życzenia od wnucząt 
zaprezentowane lokalnej spo-
łeczności;
„Seniorzy piszą listy”- inicja-
tywa polega na wymianie li-
stów pomiędzy uczestnikami 
klubów seniora różnych miast 
Polski;
„Czytanie łączy pokolenia”. 
W inicjatywie udział wzięło 
28 osób, w różnym wieku i z 
różnych miejsc w Polsce, któ-
re przeczytały fragment książ-
ki pt. „Mały Książę”;
„Bohaterka mojego życia” 
– konkurs na najpiękniejszy 
wiersz.
Profilaktyka:  Promocja Naro-
dowego Programu Szczepień 
– podejmowaliśmy szereg 
działań mających na celu za-
chęcenie lokalnej społeczno-
ści do zaszczepienia się prze-
ciw COVID-19, prowadziliśmy 
warsztaty zdrowego odżywia-
nia, badania profilaktyczne w 
Samoobsługowym Punkcie 
Diagnostycznym Comarch. 
Wydarzenia/imprezy: 
-Spotkanie okolicznościowe 
na „Powitanie lata”;
-„Bo wszystkie dzieci nasze 

są” - mini festyn z okazji Dnia 
Dziecka;
- Piknik Letni. Występ gwiaz-
dy disco-polo Bartosza Ja-
gielskiego oraz konkurs na 
najpiękniejszy kapelusz i naj-
lepsze ciasto;
-„Złota jesień seniorów z Je-
dliny-Zdroju”- w jej ramach 
odbyły się następujące rodza-
je wydarzeń: „Wielkie senio-
ralne Bingo”, „O rety! Kabare-
ty”, „Senior w świecie kina”, 
„Rozśpiewane popołudnie”, 
„W rytmie francuskich i wło-
skich przebojów”.
Wyjścia i wycieczki m.in.: do 
Filharmonii Sudeckiej, Mu-
zeum Porcelany, Kina Apollo 
oraz do Teatru Dramatyczne-
go w Wałbrzychu, wyjazd do 
Arboretum w Wojsławicach, 
do ZOO we Wrocławiu, do 
Mini Eurolandu w Kłodzku.
Kampanie społeczne, np.: 
przeciw przemocy wobec 
dzieci i osób starszych.
A teraz powróćmy do tematu 
wolontariatu seniorów. 
Niezwykle ważne jest to, aby 
zaznaczyć, iż w tym roku 
nasze seniorki-wolonta-
riuszki swoimi działania-
mi wspierały organizację 
wszystkich wydarzeń od-
bywających się zarów-

no w klubie seniora, jak i 
poza nim. Nie zabrakło np. 
wydarzeń integrujących 
jedlińskich seniorów ze 
sobą, jak i z seniorami z 
wrocławskiego Klubu Se-
niora „Magnolia” (wspólne 
spotkanie z okazji inau-
guracji Złotej Senioralnej 
Jesieni w Jedlinie-Zdroju). 
Ponadto dwie z naszych 
wolontariuszek zdobyły 
grant w ramach Mini Gran-
tów Korpusu Solidarności i 
zrealizowały inicjatywę pn. 
„Czytaj z nami, seniorami”, 
zakupiły książki i owoce 
dla najmłodszych jedlinian, 
wykonały książeczki sen-
soryczne oraz nagrały jak 
czytają bajki. 

Ale CUS to nie tylko 
Klub Seniora, to także 
Klub Integracji Społecz-
nej. W roku 2021 za-
warliśmy porozumienie 
z Centrum Informacji i 
Planowania Kariery w 
Wałbrzychu oraz Powia-
towym Urzędem Pracy 
dzięki czemu działania 
naszej jednostki wspie-
rają doradcy zawodowi, 
psychologowie, pośred-
nicy pracy. Podczas za-
jęć w klubie rozwijamy 
kompetencje cyfrowe i 
społeczne, na bieżąco 
informujemy o aktual-
nych ofertach pracy.
Zachęcamy do współ-
uczestniczenia w orga-
nizowanych zajęciach, 
jesteśmy dla WAS.

,,Clothes  - sharing”  
niech ubrania podróżują

Nadawanie przedmiotom i rzeczom drugiego życia, 
dzielenia się ich nadmiarem, nabiera coraz większego 
znaczenia i popularności. Parę lat temu zainspirowa-
ła nas inicjatywa Foodsharingu i powstała pierwsza 
w powiecie wałbrzyskim lodówka społeczna. Dziś 
naszym śladem podążają okoliczne miejscowości jak 
Szczawno-Zdrój czy Wałbrzych. Z przykrością jednak 
stwierdzamy, że dzielenie się nadmiarem żywności 
oraz wdrożenie zasady ,,podziel się i poczęstuj” nie 
przyjęło się w naszej miejscowości. Przestrzeń spo-
łeczna była niewykorzystana, a z czasem zaczęła słu-
żyć jako miejsce schadzek amatorów trunków.

Teraz nadaliśmy tej przestrzeni drugie życie, nowy 
wymiar. „Clothes  -sharing” to miejsce, gdzie można 
oddać odzież lub wybrać coś ciekawego dla siebie. 
Chcemy wierzyć, że nasi mieszkańcy potraktują tę ini-
cjatywę rozsądnie, oddając rzeczy w dobrym stanie, 
czyste, które będą służyć innym przez kolejne lata. 
Chcemy też, aby ta przestrzeń nie była traktowana jed-
nostronnie przez mieszkańców, jako miejsce pozbycia 
się niepotrzebnych,  mocno zużytych, zniszczonych, 
nie nadających się do wtórnego użytku rzeczy. Przy-
pominamy, że temu służy PSZOK bądź kontenery PCK.

Zadbajmy o utrzymanie porządku w oddawanej 
przestrzeni, postarajmy się by odzież była schludnie 
poukładana bądź rozwieszona. Warto podzielić się 
również wieszakiem.

Nadmiar odzieży można przekazać pracownikom so-
cjalnym, którzy codziennie będą dbali o uzupełnianie 
„clothes- sharingu”.

„Clothes -sharing”  to nasza wspólna przestrzeń. Ko-
rzystajmy, wymieniajmy, znudzonym ubraniom zginąć 
nie dajmy.

„Clothes -sharing”   znajduje się przy ul. Piastowskiej 
11 w Jedlinie-Zdroju.

Zapraszamy na powitanie Nowego 2022 Roku
Plac Zdrojowy
31 grudnia, godz. 22.00
Zabawa prowadzona
przez didżeja potrwa do godz. 1.00
i zakończy się niespodzianką.
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Miejska Biblioteka Publiczna
Rośnie liczba nowych czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zachę-

camy wszystkich do korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych. Jednym z 
nich jest program „Mała książka - wielki człowiek!”, skierowany do najmłod-
szych mieszkańców. Program ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i 
codziennego czytania z dzieckiem.

 Każde dziecko w wieku przedszkolnym z roczników 2015-2018, które przyj-
dzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową „Wyprawkę Czytelniczą” na 
dobry czytelniczy start. W wyprawce dzieci znajdą „Pierwsze czytanki dla…”, 
dostosowane pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i speł-
niające najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek, a 
także  Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypo-
życzeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

Myślimy także o starszych czytelnikach. Miłośnicy beletrystyki mogą ko-
rzystać z nowoczesnych rozwiązań oferowanych na platformie „Legimi”. W bi-
bliotece można uzyskać bezpłatny dostęp do eboków i audiobooków. Ponadto 
oferujemy ponad 3 miliony publikacji naukowych w ramach wypożyczalni Aca-
demica.

Academica to administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system 
cyfrowego wypożyczania międzybibliotecznego pełniący funkcję biblioteki 
cyfrowej. Zastępuje tradycyjną wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożli-
wia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Użytkownicy po-
nad 1250 bibliotek w całym kraju mają możliwość dostępu do ponad 3 milio-
nów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych 
ochroną prawa autorskiego. System pozwala użytkownikom na przeszukiwanie 
zasobów, rezerwację, wyświetlanie publikacji oraz tworzenie notatek.

Oferujemy także tradycyjne książki, których lista stale się wydłuża. Dzięki 
uzyskanemu wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 
biblioteki zakupione zostały nowości czytelnicze. Serdecznie zapraszamy do 
biblioteki nie tylko mieszkańców naszego miasta.

Biblioteka na kółkach: kto może skorzystać?
Osoby w wieku 60+, mieszkańcy Jedliny-Zdroju (czytelnicy MPB), którzy 

mają kłopot z poruszaniem się lub posiadają stwierdzony stopień niepełnos-
prawności, mieszkają w miejscu oddalonym od biblioteki (preferowane okolice: 
Suliszów, Jedlinka, Glinica, Kamieńsk).

Jak pomagamy?
W celu wymiany książek przywieziemy Was do biblioteki i odwieziemy 

do domu lub dostarczymy zamówione książki do miejsca zamieszkania tym 
osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub problem z porusza-
niem się. Każda uprawniona osoba może skorzystać z dowozu raz w miesiącu. 
Książki będziemy dowozić w czwartki, w godz.: 11.00 – 13.00

Prosimy zgłaszać się najpóźniej do wtorku:
• telefonicznie pod nr 74 85 10 975,
• mailowo na adres: biblioteka@jedlinazdroj.eu.

Nasza szkoła
W  roku szkolnym 

2021/2022 w Zespole 
Szkolno-Przedszkol-
nym im. Janusza Kor-
czaka podejmowano 
następujące działania: 

1. Szkoła przystąpi-
ła do projeku „Labora-
toria Przyszłości”. To 
wsparcie szkół podsta-
wowych w budowaniu 
wśród uczniów kom-
petencji przyszłości z 
tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz 
matematyka) i zakup 
nowoczesnego wypo-
sażenia, m.in. nowo-
czesnych drukarek 3D z 
długopisami 3D, stacji 
lutowniczych oraz ze-
stawów mikrokontro-
lerów wraz z wyposa-
żeniem dodatkowym: 
płytki stykowe proto-
typowe oraz zestawy 
przewodów, sprzętu 

audio-video do nagry-
wania, rejestrowania i 
obróbki obrazu i dźwię-
ku.

2. W listopadzie od-
była się uroczystość 
pasowania na ucznia. 
Dzieci oficjalnie zo-
stały przyjęte do gro-
na uczniów i złożyły 
uroczystą przysięgę 
na sztandar szkoły. 
Ślubowały sumien-
nie wywiązywać się z 
uczniowskich obowiąz-
ków i przynosić szkole 
dumę.         

3. Także w listopa-
dzie obchodzony był 

Światowy Dzień Życz-
liwości i Pozdrowień. 
Jego symbolem było  
utworzenie DRZEWA 
ŻYCZLIWOŚCI, na któ-
rym uczniowie mieli 
możliwość napisania 
miłego słowa, życzeń i 
pozdrowień dla wybra-
nych osób. 

4. Po raz 13 w szkole 
obchodzony był Świa-
towy Dzień Pluszowe-
go Misia. Duże, małe,  
kolorowe, puchate 
i mięciutkie - Pluszo-
we Misie - opanowały 
szkołę. 

Zima na Czarodziejskiej Górze

W grudniu i styczniu Czarodziejska Góra zaprasza w soboty i niedziele w go-
dzinach od 10 do 16. Wyjątkiem są grupy zorganizowane, które są przyjmowane 
codziennie.

Stok narciarski jest naśnieżany. Informacje o uruchomieniu wyciągu są publiko-
wane na stronie ckjedlina.pl oraz na Fb. Dzięki temu można sprawdzić czy pokrywa 
śnieżna jest wystarczająca dla narciarzy i chętnych do korzystania z zimowego toru 
pontonowego. Tor pontonowy to nowa atrakcja „Czarodziejskiej Góry”. Do dyspo-
zycji są pontony jedno i dwuosobowe. Tor funkcjonuje przy mniejszej pokrywie 
śniegu niż stok narciarski, dlatego jest dostępny częściej. Kolejną nowością jest tra-
sa treningowa przygotowana dla narciarzy biegowych, która biegnie wokół Parku.

Przy stoku działa wypożyczalnia sprzętu zimowego. Dzięki porozumieniu z wła-
ścicielem Zespołu Pałacowo-Hotelowego „Jedlinka” na „Czarodziejskiej Górze” 
uruchomiono punkt gastronomiczny z ciepłymi posiłkami oraz napojami.

Park Aktywności „Czarodziejska Góra” zimą zaprasza na 
trasy linowe, wieżę wspinaczkową, strzelnicę i stok nar-
ciarski. Nowością jest udostępniony niedawno tor ponto-
nowy. Dla miłośników „biegówek” przygotowano też tra-
sę treningową wokół obiektu.

Zapraszamy na zajęcia stałe w Centrum Kultury
Poniedziałki: Nauka gry na instrumentach (zajęcia indywidualne)
Wtorki: Nauka gry na instrumentach (zajęcia indywidualne)

Zumba dla dzieci (wiek 3-6 lat), godz. 15.45-16.30
Zumba dla dzieci (wiek 7+), godz.16.30-17.15
Gry fabularne i strategiczne, Klub detektywów, godz. 15.00-17.00 
Joga dla dorosłych, godz. 17.50-18.50

Środy: Gry fabularne i strategiczne, 
Klub detektywów, godz. 15.00-17.00
Fitness, godz. 18.00-19.00

Czwartki: Hip hop (dzieci do lat 7), godz. 16.30-17.15
Hip hop (osoby powyżej 8 roku życia), godz. 17.15-18.00
Gry fabularne i strategiczne, Klub detektywów, godz. 14.45-18.45

mail: imprezy@jedlinazdroj.eu // tel.: 606 732 361
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Od 20 lat razem z Wami...

Pióro Michalika rozstrzygnięte
Przypomnijmy, historie ze 

starych fotografii, w krainie 
fantazy i kryminalne zagadki 
to trzy kategorie tegorocznej 
edycji konkursu literackiego. 
Prace oceniło jury w składzie: 
Marta Wróblewska i Agata 
Majewska- przedstawicielki 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy 
oraz reprezentujący CK-MBP: 
Marzena Nyga i Robert Dele-
giewicz. Nagrody i dyplomy 
dla uczestników konkursu z 

Suwałk i Przeźmierowa zosta-
ną przesłane pocztą.

Trzy głuszyczanki – Anita 
Bieniek-Niewęgłowska, Martyna 
Serafin i Martyna Suchorowska 
zdobyły wyróżnienia w trzeciej 
edycji Konkursu Literackiego 
o Pióro Stanisława Michalika 
zorganizowanego przez Cen-
trum Kultury-Miejską Bibliotekę 
Publiczna w Głuszycy. Patronat 
na konkursem objął Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód. Podzię-

kowania za udział w konkursie 
otrzymali także: Katarzyna Borys 
i Justyna Pokorska oraz Anna Ko-
kot-Nowak oraz Tadeusz Chara-
muszko. Nagrody rzeczowe i dy-
plomy dla uczestników konkursu 
zostały przekazane 10 grudnia 
podczas spotkania autorskiego 
w Centrum Kultury-MBP z dzien-
nikarką Agnieszką Dobkiewicz, 
która pogratulowała autorom 
prac i podkreśliła, jak niezmier-
nie ważne jest pielęgnowanie re-

gionalnych historii i utożsamia-
nie się z lokalnym dziedzictwem. 
Dziennikarka wspomniała także 
śp. Stanisława Michalika, który 
w swojej twórczości promował 
walory historyczne i przyrodni-
cze Głuszycy i całego regionu. 
- Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim autorom zgłoszonych prac, 
w których pojawiły się motywy 
związane z Głuszycą. Cieszymy 
się ogromnie, że w konkursie 
wzięły udział osoby w różnym 

przedziale wiekowym - dzieci, 
młodzież i dorośli, mieszkańcy 
Głuszycy, ale także osoby z odle-
głych od nas miejscowości - do-
dała Sabina Jelewska, dyrektor 
głuszyckiego CK-MBP podczas 
wręczania nagród.

Kolejna edycja Konkursu Li-
terackiego o Pióro Stanisława 
Michalika jesienią 2022. Już dziś  
organizatorzy zapraszają do 
udziału!

Red./ MC

“Betonoza” w jednym z najładniejszych miejsc
Władze Mieroszowa podały 

propozycję zagospodarowa-
nia Skweru Kieślowskiego w 
Sokołowsku. Skwer Kieślow-
skiego to centralna część uro-
kliwego miasteczka, otoczo-
na starymi drzewami, które 
podziwiać można z kawiarnii 
na rogu. Od lat miejscowość 
przyciąga zarówno turystów, 
ze względu na trasy rowerowe, 
nieoswojoną naturę i łatwy 
wśród niej spacer do Schroni-
ska Andrzejówka, jak i arty-
stów gromadzących się wokół 
Fundacji InSitu - głównego or-
ganizatora aż czterech świato-
wych wydarzeń kulturalnych.

Stąd pewnie Gmina MIero-
szów, pod wodzą burmistrza 
Andrzeja Lipińskiego, zwraca co-
raz częściej nań swój urzędniczy 
wzrok.

Skąd ta ironia? Mamy tu ko-
lejny, po sygnale o chęci budo-
wy bloków na terenie Natura 
2000, nietrafiony, wynikający z 
niezrozumienia charakteru tego 
miejsca pomysł. Autorem jest 
biuro projektowe Romana Rut-
kowskiego, a na udostępnionych 
projektach widzimy jedną z bar-
dziej wstydliwych manier współ-
czesnej rewitalizacji - tak zwaną 
“betonozę”, czyli “upiększanie” 
przestrzeni kostką brukową, blo-
kami łysego betonu.

W świecie, który doszedł już 
trochę do wniosku, że domina-
cyjna postawa wobec natury 
jest przegraną nas wszystkich, 
że źródłem dyskomfortu fizycz-
nego i psychicznego w mieście 
w upalne lata jest właśnie beton, 
że chce szukać naturalnych, eko-
logicznych, a przynajmniej przy-
jaznych środowisku rozwiązań, i 
że wreszcie że nie jest to najpięk-
niejsza forma odświeżania miast.

Mieszkańcy, komentując pro-
jekt w Internecie, nie kryją zawo-
du. A my czekamy na Państwa 
opinie na temat tej propozycji.

Tekst: PeeL
Fot. Gmina Mieroszów

/ Roman Rutkowski Architekci

REKLAMA R0649/21

Zakończyły się prace 
związane z realizacją zada-
nia „Modernizacja terenu 
boiska wiejskiego w miej-
scowości Sierpnica na tere-
nie Gminy Głuszyca. Zakres 
prac obejmował między 
innymi przygotowanie tere-
nu, wykonanie ogrodzenia 
wraz z bramą wjazdową i 
furtką, montaż piłkochwy-
tów, dostawę i montaż bra-
mek do gry w piłkę nożną, 
dostawę i montaż siedzisk, 
montaż dwóch lamp solar-
nych.
Warto wspomnieć, że projekt 

był współfinansowany z Budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”. Otrzymane 
dofinansowanie przez Gminę 
Głuszyca wyniosło 30 tysięcy 
złotych. Dzięki temu wszystkie 
sołectwa na terenie Gminy Głu-
szyca, tj.: Sierpnica, Kolce Głu-
szyca Górna, Grzmiąca i Łomnica 
posiadają nowoczesne boiska 
sportowe.

Warto również podkreślić, 
że budowa boisk na terenach 
wiejskich umożliwia dzieciom 
i młodzieży uprawianie sportu 
w godzinach popołudniowych 

oraz podczas dni wolnych i wa-
kacji, co stanowi alternatywę dla 
popularnego wśród młodzieży 
spędzania wolnego czasu wy-
łącznie przy grach kompute-
rowych i na portalach społecz-
nościowych. Boiska w każdym z 
sołectw znajdują się w dogod-
nych lokalizacjach, a wraz z ist-
niejącymi placami zabaw oraz 
siłowniami zewnętrznymi wybu-
dowanymi ze środków funduszu 
sołeckiego stanowią małe kom-
pleksy sportowo-rekreacyjne dla 
mieszkańców poszczególnych 
sołectw. - Jednym z priorytetów 
głuszyckiego samorządu jest 
podniesienie aktywności rucho-
wej dzieci i młodzieży poprzez 
stworzenie dogodnych warun-
ków do uprawiania sportu na 
świeżym powietrzu, dlatego też 
celem kompleksowego projek-
tu realizowanego przez Gmi-
nę Głuszyca od roku 2015 było 
stworzenie nowoczesnej infra-
struktury rekreacyjno-sporto-
wej, jednakowej we wszystkich 
sołectwach- dodaje Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód.

Red./GG

BOISKO W SIERPNICY
JUŻ PO REMONCIE
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Na nietypowy sposób spędzenia nadchodzącego Sylwestra zdecydowali się Urszula Kujawka oraz Łukasz Wawrzyniak. 
Przedstawiciele grupy biegowej #WawrzynTeam zamierzają przez 24 godziny bez przerwy wbiegać na Wielką Sowę zbie-
rając przy tym pieniądze na szczytny cel. 

Szlachetne wyzwanie biegaczy

Jak poinformował Łukasz 
Wawrzyniak, cel wyzwania 
jest prosty. - Biegając przez 
24 godziny chcemy zebrać 
24 tysiące złotych. Kochamy 
biegać, kochamy góry, a nade 
wszystko kochamy pomagać, 
dlatego zdecydowaliśmy się 
podjąć wysiłek, aby wesprzeć 
projekt „Łączą nas góry”, w 
który wierzymy, a z którym 
jako wolontariusze jesteśmy 

związani od dwóch lat. Bądź-
cie z nami i naszą pomarań-
czową, zwariowaną grupą, 
która postanowiła spędzić 
Sylwestra i Nowy Rok biega-
jąc, a zatem pomagając, - za-
chęcał popularny „Wawrzyn”. 

W ramach akcji duet Kujaw-
ka – Wawrzyniak będzie przez 
24 godziny biegał na trasie 
Przełęcz Jugowska – Kozie 

Siodło – Wielka Sowa – Kozie 
Siodło – Przełęcz Jugowska, 
zbierając pieniądze na zakup 
i naprawę wózków, dzięki któ-
rym niepełnosprawne osoby 
będą mogły uczestniczyć w 
wycieczkach górskich po Su-
detach. Co ważne, aby wes-
przeć szlachetny cel biegaczy 
wcale nie trzeba organizować 
sobie wyjazdu w Sylwestra w 
Góry Sowie. Każdy bowiem 
może dołączyć do wolontariu-
szy poprzez wirtualną strefę 
kibica, czyli minimalną wpła-

tę w wysokości 17 złotych na 
stronie zrzutka.pl/45765s. Jak 
dotąd projekt wsparło 100 do-
broczyńców, co przekłada się 
na niemal 7 tysięcy złotych. 
Do zakończenia internetowej 
zbiórki pozostały jednak nie-
co ponad 2 tygodnie, dlatego 
każdy chętny może wciąż do-
łożyć swą cenną cegiełkę do 
realizacji jakże pięknego celu. 

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Najmłodsi – najważniejsi
Zimowa przerwa w rozgrywkach ligowych nie oznacza odpoczynku od emocji sportowych z udziałem lokalnych drużyn. To 

bowiem doskonała okazja, aby zaprezentować się w licznych imprezach halowych. Mowa chociażby o niedawnym turnieju o 
Puchar Prezesa Fundacji Ziemi Sudeckiej. 

Na zaproszenie organiza-
torów w hali Aqua-Zdroju 
stawiło się 16 zespołów, 
czyli w przeliczeniu na 
graczy około 150 zawodni-
ków i zawodniczek, którzy 
uczestniczyli w zmaganiach 
w kategorii Skrzaciki (rocz-
nik 2015-2016) oraz Żak 
(2013-2014). Reprezento-

wali oni barwy: Akademii 
Sportu Krzeszów, Akademii 
Piłkarskiej Górnika Wał-
brzych, Football Academy 
Wałbrzych, Orła Lubawka, 
Akademii Piłkarskiej Futgol 
Czarny Bór, MKS-u Polonii-
-Stali Świdnica, Kamienno-
górskiej Akademii Piłkar-
skiej, Akademii Piłkarskiej 

Champion Świebodzice 
oraz Diamentu Wałbrzych. 

Jako pierwsze do gry przy-
stąpiły Skrzaciki, które ze 
względu na wiek rywalizo-
wały bez wskazania zwy-
cięzcy i nacisku na wynik. 
Zabawa była jednak przed-
nia, czego najlepszym do-
wodem był roześmiane 
twarze chłopców i dziew-
czynek. Nieco inaczej było 
już w przypadku Żaków, 
którzy walczyli o miejsca w 
końcowej klasyfikacji oraz 
nagrody i wyróżnienia. W 
turnieju starszych piłkarzy 
najlepszy okazał się Gór-
nik Wałbrzych przed A.S. 
Krzeszów oraz Diamentem 
Wałbrzych. Jak poinformo-
wali organizatorzy imprezy, 

każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy medal, a 
dodatkowo uhonorowano 
najlepszych zawodników. 
Najlepszym graczem został 
Tymon Szuplewski z Dia-
mentu, któremu przypadł w 
udziale również tytuł kró-
la strzelców, a najlepszym 
bramkarzem wybrano Annę 
Musiał z Victorii Wałbrzych. 
Oprócz powyższej dwójki 
Magdalena Maźniewska, 
prezes fundacji, nagrodzi-
ła również wyróżniających 
się piłkarzy, a mianowicie 
Filipa Pszczółkowskiego z 
Diamentu, Gracjana Czyżo-
wicza z Orła oraz Bartosz 
Dużyńskiego z Górnika. 

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Patrycja
Nazwisko: Chudy
Data urodzenia: 6 sierpnia 1980 roku
Pseudonim sportowy: na Dolnym Śląsku - „Chuda”, 
na Opolszczyźnie - „Szczupła”, w drużynie młodzi-
czek - „Pani mama Ani”
Reprezentuje: sędzia szczebla centralnego Opol-
skiego Związku Piłki Siatkowej
Największy dotychczasowy sukces: Generalnie 
każdy dobrze posędziowany mecz. Z największych i najważniejszych imprez, na 
których byłam, to Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn w 2014 roku. Nie 
sędziowałam wprawdzie zawodów, ale pracowałam jako jeden ze statystyków. Pisa-
liśmy statystyki, które później pojawiały się na stronach FIVB. W sumie statystyki pi-
sałam przez niewiele ponad rok na różnego rodzaju imprezach międzynarodowych. 
Poza tym  jako sędzia Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej stawałam na linii w 
międzynarodowych meczach reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet. W II lidze też 
trafiło się kilka ważnych spotkań.
Kto jest twoim idolem sportowym: Właściwie nie mam jednego idola. Jest wielu 
sportowców, których podziwiam za ich podejście do wykonywanej pracy, za walkę 
do końca, za to, że zawsze dają lub dawali z siebie wszystko. Zresztą takie jest moje 
motto – nie ma półśrodków.
Dlaczego siatkówka: Bardzo dobre pytanie. W moim domu rodzinnym sport był od 
zawsze – tata grał w piłkę nożną, dźwigał ciężary, trochę boksował. Brat też trenował 
podnoszenie ciężarów. W szkole podstawowej główną dyscypliną była piłka koszy-
kowa. Nie dało się inaczej, skoro uczyli nas pani Serek i pani Sterenga. Nie była to 
moja miłość, ale na SKS-y i mecze szkolnej drużyny jeździłam. Może dlatego gdzieś 
tam pojawiło się zainteresowanie inną dyscypliną jako odskocznią od koszyków-
ki. W liceum uprawialiśmy różne dyscypliny, ale z racji tego, że klasa była typowo 
żeńska, to królowała siatkówka i to mi się podobało. Później poznałam Grzegorza 
(Będzińskiego – trenera drużyn młodzieżowych Chełmca Wodociągów Wałbrzych – 
przyp. red.) i jakoś tak poszło – najpierw granie i trenowanie, a później sędziowanie.
Jaki cel chciałabyś osiągnąć: No, olimpiady to już raczej nie posędziuję (śmiech). Ale 
z realnych celów chciałabym awansować do I ligi, a później się zobaczy

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Ciemność widzę, ciemność
Pisałem kilkukrotnie w tej 
rubryce o zarządzaniu klu-
bami piłkarskimi w Polsce i z 
reguły nie były to wypowie-
dzi pochlebne.   Zresztą cokol-
wiek ja bym nie napisał i czy 
ktoś by się ze mną zgodził 
czy nie, ostatecznie wszystko 
weryfikują europejskie Pu-
chary. A tam wyników nie ma 
- wyników na miarę oczeki-
wań, marzeń ale też na miarę 
możliwości, także tych finan-
sowych bo one są i to wcale 
niemałe. Na pewno większe 
niż widać to na boiskach w 
konfrontacji z drużynami za-
granicznymi. Gdzie więc leży 
problem? W marnotrawstwie 
tych środków finansowych, 
głównie na transfery tzw. za-
granicznego szrotu. Pojęcie 
niby wyświechtane ale ciągle 
niestety aktualne. Nie jestem 
absolutnie przeciwnikiem 
sprowadzania piłkarzy z za-
granicy do naszej ligi i wia-
domo, że nie będą to topowe 
gwiazdy. Mogą to być jednak 
piłkarze solidni, młodzi lub z 
ciekawą przeszłością ale przy-
jeżdżający tu grać (np. Daniel 
Luboja) a nie odcinać kupony 
od dawnej sławy. Problem 
w tym, że w Polsce kluby nie 
mają czegoś takiego jak po-
lityka kadrowa czy polityka 
transferowa. Wszystko jest 
dziełem przypadku, skutecz-
ności managerów piłkarzy lub 
jej braku, działania pod wpły-
wem chwili, łatania dziur ka-
drowych - czyli życia z sezonu 
na sezon i generalnie braku 
wizji czym w ogóle ma być 
dany klub - czy ma walczyć co 
sezon o mistrzostwo czy może 
ma być trampoliną do dużych 
karier dla młodych, utalen-
towanych piłkarzy. Przez to 
właśnie kluby tracą miliony 
na transfery, które absolutnie 
nic nie wnoszą dla klubu i ca-
łej ligi. A marnotrawstwo jest 
wtedy, gdy właśnie nie ma 
planu działania. Pieniądze, 
które mogłyby być inwesto-
wane w rozwój, szkolenie, są 
po prostu tracone na bezwar-
tościowych piłkarzy tak jakby 
posiadanie Portugalczyka czy 
Brazylijczyka w kadrze było 
ciągle jakąś nobilitacją w eks-
traklasowej rzeczywistości. 
Wizja i misja jest podstawą 
właściwego funkcjonowania 
każdej organizacji a wśród de-
cydentów w polskich klubach 
mało kto wydaje się ją mieć.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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Kruchy czas
W ostatnich dniach 
spotkało mnie kilka 
przykrych zdarzeń. Za-
stanawiałem się: dla-
czego? Z jednej strony, 
na szczęście, nie były to 
wypadki, w których moż-
na było stracić życie. No 
może były, ale dobrze 
się skończyło. Znajomy 
powiedział mi, że w tym 
wszystkim najważniej-
sze jest to, że nic mi, ani 
dzieciom się nie stało. 
Resztę można odbudo-
wać. W zasadzie trudno 
się z tym nie zgodzić.

Dzisiaj zastanawiałem 
się nad sytuacją we wciąż 
aktualnym Mistrzu Pol-
ski. „Kibice” pobili pił-
karzy. Żaden z nich po 
zdarzeniu przed kamerą 
jednak nie stanął. Może 
wcale nie było tak jak 
mówią „kopacze”. Nieza-
leżnie od tego jaka jest 
prawda, coś gruchnęło. 
Coś się zepsuło. Czy ktoś 
to naprawi? Pewnie za ja-
kiś czas tak. Pandemia…

No właśnie, to wróćmy 
do Korona Time. Chińczy-
cy dali nam wersję pod-
stawową więc Polacy po-
stanowili oddać upgrade 
i odesłali Omicrona. Tro-
chę to może naciągane, 
ale Omicron do Chin tra-
fił właśnie z Polski. Praw-
da, że Polak potrafi?

No dobrze, pośmialiśmy 
się, a tu trzeba wrócić 
do meritum. Dochodzę 
(głodnemu chleb na my-
śli) do wniosku, że nie 
mam pomysłu na puentę. 
Na morał tej bajki. Naj-
prościej będzie powie-
dzieć: cieszę się, że żyję, 
że jesteście wszyscy wo-
kół, że mam dla kogo pi-
sać i że w ogóle ktoś chce 
to czytać.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
Trójka z kompletem

Po dwóch seriach gier Uzdrowiskowej Ligi Halowej, trzy drużyny mają na swoim koncie 
komplet punktów. O kolejności w tabeli zadecydowały różne bilansy bramkowe.

Po efektownym zwycię-
stwie w pierwszej kolejce, 
piłkarze prowadzeni na co 
dzień przez trenera Woj-
ciecha Błażyńskiego w ko-
lejnym meczu wygrali z FC 
Gaj, aplikując rywalowi 10 
bramek. Dało to możliwość 

wskoczenia na fotel lidera 
rozgrywek.

Jeszcze lepszą dyspozy-
cję dnia zaprezentowali 
gracze Olimpijczyka Wał-
brzych, ale 4 stracone gole 
w dwóch kolejkach, dały 

zespołowi drugą loka-
tę. Trzecią drużyną, która 
może pochwalić się dwoma 
zwycięstwami jest Invenio 
QD, które w niedzielę oka-
zało się lepsze od Zagłębia 
Wałbrzych. Warto jednak 
zauważyć, że o wygranej 
zadecydowała zaledwie 
jedna bramka.

Ponadto podziałem punk-
tów zakończyło się spotka-
nie Zrzeszonych z Szybką 
Wygraną. Pierwsze punk-
ty zdobyli też Transway & 
GKA AutoLuks i Ale Jazz. 
Bez żadnej zdobyczy pozo-
stają FC Gaj i Szczyt Bogu-
szów Gorce.

Ogółem w II kolejce zo-
baczyliśmy 54 bramki, co 
daje nam 9 trafień na jeden 
mecz. 5 spotkań zostało 
rozstrzygniętych. W jed-
nym padł remis. Najwię-
cej goli padło w spotkaniu 
Czarnych z Olimpijczykiem 
(16). Najciekawszym oka-
zał się mecz Zagłębia z In-
venio QD.

Wyniki:
Szybka Wygrana – Zrzesze-
ni Wałbrzych 2:2
Ale Jazz – T-Best 4:1
Czarni Lwów Retroliga – 
Olimpijczyk Wałbrzych 
2:14
Zagłębie Wałbrzych – Inve-
nio QD 3:4
Transway & GKA AutoLuks 
– Szczyt Boguszów Gorce 
9:3
FC Gaj – Górnik Nowe Mia-
sto 0:10

JZ

Doskonałe, piękne i zwycięskie!
To był niesamowity weekend w wykonaniu wałbrzyskich siatkarek. Wygrane drużyn młodzieżowych śmiało możemy potrak-

tować jako deser, wisienkę na torcie lub miły słodki akcent. Danie główne w postaci zwycięstwa seniorek smakuje podwójnie.

Rywalizacja Chełmca Wo-
dociągi Wałbrzych z AZS AWF 
Hummel Wrocław, była me-
czem szczególnym. Wygrana 
pozwalała utrzymać 1 miejsce 
w tabeli. Szansę na debiut do-
stała utalentowana juniorka 
Otylia Gawlik. Była to też ostat-
nia szansa zobaczyć na żywo 
jak grają wałbrzyskie siatkarki.

Sam mecz okazał się wido-
wiskiem, które trzymało w na-
pięciu. Długimi minutami wy-
nik utrzymywał się na równym 

poziomie. Podopieczne trene-
ra Marka Olczyka podkręcały 
tempo dopiero w finalnych fa-
zach poszczególnych partii. To 
wystarczyło żeby odnieść cen-
ne zwycięstwo.

Na innych frontach swoje 
mecze wygrały juniorki i ju-
niorki młodsze. Podopieczne 
trenera Kacpra Jesiołowskie-
go bez większych problemów 
poradziły sobie z MKS Rokitą 
Brzeg Dolny i AZS AWF II Wroc-
ław. Nieco więcej kłopotów 

miały młodziczki, które naj-
pierw uległy AZS AZS Wrocław 
by w drugim spotkaniu poko-
nać UMKS Volley Głogów.

Wyniki:
II liga siatkówki kobiet – 

grupa 3
Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych – AZS AWF Hummel 
Wrocław 3:0 (25:21, 25:18, 
25:20)

Dolnośląska Liga Juniorek
Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych - AZS AWF II Wrocław 
3:0 (25:19, 25:17, 25:16)

Dolnośląska Liga Juniorek 
Młodszych

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - MKS Rokita Brzeg Dol-
ny 3:0 (25:7, 25:12, 25:14)

Dolnośląska Liga Młodzi-
czek

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - Akademia Siatkówki 
AZS AWF Wrocław 0:2 (16:25, 
25:27)

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - UMKS Volley Głogów 
2:0 (25:3, 25:17)

JZ 
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REKLAMA R0651/21 sekund

REKLAMA R0652/21

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 
06.12.2021 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 14/6 – obręb 19 Stary Zdrój, przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   
działka nr 21/12 – obręb 2 Szczawienko, przeznaczona na ogródek,

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Wałbrzych
Świadkowie strzelania
Wałbrzyscy funkcjonariusze poszukują osób, które 6 grudnia tego 
roku były naocznymi świadkami odstrzału redukcyjnego dzików 
na Podzamczu. Zgłaszać można się bezpośrednio w Komisaria-
cie Policji I w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju przy ul. 
Łączyńskiego 34. Oczywiście wcześniej warto skontaktować się 
telefonicznie z jednostką pod numerem telefonu: 47 87 577 00. 
Policjanci pierwszego komisariatu pod nadzorem Prokuratury Re-
jonowej w Wałbrzychu prowadzą postępowanie przygotowawcze 
w sprawie narażenia w dniu 6 grudnia tego roku w dzielnicy Pod-
zamcze innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Boguszów-Gorce
Policjanci z przedszkolakami
Asp. sztab. Tomasz Kosek, st. asp. Ewelina Płusa i mł. asp. Piotr Pro-
kopowicz w ramach prowadzanych działań profilaktycznych od-
wiedzili dzieci z przedszkola w Czarnym Borze i Witkowie. Podczas 
spotkań funkcjonariusze zapoznali przedszkolaków z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drogach i przechodzenia przez 
ulicę. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zainscenizowanych 
scenkach związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
Policjanci wytłumaczyli również najmłodszym uczestnikom pre-
lekcji, dlaczego tak ważna jest jazda samochodem w specjalnym 
foteliku oraz jak prawidłowo zapiąć pasy bezpieczeństwa. Poli-
cjanci przekazali przedszkolakom elementy odblaskowe i zwracali 
uwagę na to, jak ważne jest noszenie odblasków.

Stare Bogaczowice
Postępy na budowie
Trwają prace budowalne budynku mieszkalnego w Strudze w 
gminie Stare Bogaczowice. Budynek mieszkalny w Strudze wy-
gląda już imponująco! Prace idą zgodnie z harmonogramem. 
Jesteśmy już na pierwszym piętrze i wierzymy, że do końca roku 
będziemy na drugim – czytamy na stronie Urzędu Gminy. Przypo-
minamy, że budynek będzie miał 30 mieszkań z metrażami od 50 
metrów (2 pokoje) do 70 metrów (4 pokoje). Będą tam 4 kondyg-
nacje. Są to mieszkania komunalne. W pierwszej kolejności mogą 
w nich zamieszkać osoby, które są zameldowane w Gminie Stare 
Bogaczowice lub mieszkańcy posiadający mieszkania komunalne 
na zamianę. Jeśli nie będzie już chętnych mieszkańców Gminy 
Stare Bogaczowice (spełniających wymogi określone w uchwale 
Rady Gminy), z lokali mogą skorzystać mieszkańcy innych miej-
scowości.
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Co ćwierka w sieci...

Politechnika Wrocławska

Papież Franciszek

WałbrzychMojeMiasto @PWr_Wroclaw

@Pontifex_pl

@WalbrzychMM

7:54 PM · 10 gru 2021

1:30 PM · 13 gru 2021

2:55 PM · 14 gru 2021

Walka z rakiem toczy się także w laboratoriach PWr. Nasi naukowcy pracują nad 
terapiami, które mogą zapewnić długie życie w zdrowiu milionom pacjentów. Za-
praszamy na czwarty odcinek #NaukaDoPotęgi: „Inżynierowie w walce z nowo-
tworami” #mustwatch

Życie to czas decydujących wyborów. Trywialne wybory prowadzą do trywialne-
go życia, wielkie wybory zaś nadają życiu wielkość. Stajemy się tym, co wybiera-
my. Jeśli wybieramy Boga, z każdym dniem jesteśmy coraz bardziej kochający, 
jeśli wybieramy miłość – coraz bardziej szczęśliwi.

Wałbrzych w 2020 r złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Lepsze Perspek-
tywy”. Projekt został odrzucony na etapie oceny formalnej. Złożyliśmy protest, 
który również Zarząd Województwa odrzucił. Najpierw WSA, a następnie NSA 
przyznał racje Gminie Wałbrzych. @Dolny_Slask

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

7:11 PM · 11 gru 2021

Dobrych wieści ciąg dalszy! Z darowizn z 1% podatku za 2020 udało się zebrać 
REKORDOWE 1983.96 zł! Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% po-
datku i Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym, we współpracy z którą prowadzi-
my zbiórkę 1% podatku!  Brawo my!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

11:15 AM · 14 gru 2021

@WalbrzyskaSSE  wydała 2 kolejne decyzje o wsparciu inwestycji. Zakład Prze-
twórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki i Multeafil zainwestują łącznie minimum 1⃣8⃣ 
mln zł w  @BielawaMiasto  i w gminie #Dobrzyca w ramach rządowego programu 
#PolskaStrefaInwestycji. To dowód na to, że #WSSE 1/2

Andrzej Duda
@AndrzejDuda

5:56 PM · 14 gru 2021

Wyrażam solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi reżimu Łukaszenki, 
w tym ze skazanymi dzisiaj w pokazowym procesie Siarhieja Cichanouskiego. Je-
stem pod wrażeniem odwagi Białorusinek i Białorusinów, których walka przypo-
mina naszą walkę przeciwko reżimowi komunistycznemu.

Kancelaria Premiera
@PremierRP

1:38 PM · 14 gru 2021

Wicepremier Henryk Kowalczyk w #KPRM: @prezydentpl 
@AndrzejDuda podpisał ustawę, która wchodzi w życie 1 stycznia, o obowiązko-
wej przestrzeni targowej. Samorządy udostępnią ją rolnikom, by mogli dokony-
wać sprzedaży bezpośredniej.

dolnośląska Policja
@DPolicja

10:02 AM · 11 gru 2021

Na terenie wałbrzyskiego obiektu sportowego mieszczącego się w dzielnicy Biały 
Kamień odbyły się policyjne ćwiczenia z zakresu przywracania zakłóconego po-
rządku publicznego na stadionie piłkarskim. 

13 grudnia rozstrzygnię-
to w Zamku Książ kolejną 
edycję Plebiscytu Gospo-
darczego Kobiece Twarze! 
Dlaczego plebiscyt nazywa 
się Kobiece Twarze? Ponie-
waż: Biznes, kultura, poli-
tyka, sport – o tym jakie są, 
decydują ludzie, którzy je 
tworzą. Część z tych osób 
to kobiety. Zapewnienie 
równości szans dla kobiet i 
mężczyzn oraz pełnopraw-
nego uczestnictwa w życiu 
społeczeństwa jest jed-
nym z podstawowych praw 
człowieka. Stanowi także 
fundamentalną przesłan-
kę umacniania demokracji 
oraz budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Przypominamy, że kilka lat 
temu w roku 2013 odbyła się 

pierwsza edycja wydarzenia. 
Pomysł ten skłonił Aldonę Ziół-
kowską-Bielewicz (dziennikarz, 
trener w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, specjalistka 
z zakresu wiedzy o mediach, 
współtwórczyni Plebiscytu 
Gospodarczego Muflony, któ-
ry realizowała przez 12 lat) do 
przyjrzenia się kobiecym śro-
dowiskom, gdy organizowała 
eventy edukacyjno-integracyjne 
dla kobiet. Teraz, zainspirowana 
wzrastającą aktywnością kobiet 
we wszystkich dziedzinach ży-
cia, proponuje Plebiscyt Kobie-
ce Twarze-Woman’s Faces, który 
jest kontynuacją idei Kobieca-
nek, jednak w nowej odsłonie i 
znacznie szerszej skali. Tym ra-
zem mieliśmy okazję zobaczyć 
jednocześnie VII i VIII odsłonę 
plebiscytu, w którym nagradza 
się w pięciu kategoriach: Debiu-

tantki, Profesjonalistka w Małych 
i Średnich Przedsiębiorstwach, 
Profesjonalistka w Dużych 
Przedsiębiorstwach, Osobo-
wość, Firma przyjazna kobietom. 
O tym, kto otrzymuje statuetki 
decyduje kapituła Plebiscytu Ko-
biece Twarze, która w tym roku 
obradowała w składzie: prof. 
Alicja Chybicka, Marcin Garcarz, 
Radosław Gągała,  Remigiusz Je-
zierski, Teresa Kachniarz, Tomasz 
Kosiński, Katarzyna Lubiniecka-
-Różyło, Iwona Makowiecka, Ar-
tur Mazurkiewicz, Dorota Mrocz-
kowska,  Katarzyna Paszkiewicz, 
Ewa Piotrowska, Anita Stasiak-
-Bełz,  Jolanta Suława, Marek 
Zalewski, Anna Żabska. Więcej o 
plebiscycie i wynikach przeczy-
tacie na www.kobiecetwarze.pl .

PAS
Fot. redakcja  

REKLAMA R0655/21

REKLAMA R0653/21

REKLAMA R0656/21

REKLAMA R0654/21

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  09.12.2021r. wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 785/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  09.12.2021r. 

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  02.12.2021r. wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 757/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  02.12.2021r. 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  
Kopernika 2,  w dniu 14.12.2021 r. została wywieszona na wykaz 
nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wałbrzych,   oznaczona 
jako działka nr 25 w obrębie nr 29 Sobięcin o powierzchni 40745 m², 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na organizowanie eventów 
kulturalnych, działalność sportową.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  02.12.2021r. wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 758/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  02.12.2021r. 

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Kobiece Twarze 2021 rozstrzygnięte
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REKLAMA R0657/21

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Kolonii Trzech Róż, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka  nr 66, obręb Stary Zdrój nr 22 o powierzchni 0,4322 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym  Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00074856/3, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość jest nieużytkowana, porośnięta samosiejkami, nieuzbrojona, położona 
w sąsiedztwie terenów uzbrojonych.
Na terenie nieruchomości wykonany został przez Gminę Wałbrzych rów opaskowy 
odwadniający zlewnię leśną,  który powinien zostać zachowany, aby zapewnić ciągłość 
funkcjonującego systemu odwodnienia, chroniąc  przed zalaniem tereny niżej położone.
Zjazd z drogi dz. nr 67 obręb Stary Zdrój nr 22 powinien być zaprojektowany zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, po dostosowaniu projektowanego zjazdu do 
niwelety istniejącej drogi.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.10.2021 r.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 5/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 
20.01.2021 r. o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie dwóch budynków jednorodzinnych.

Cena  wywoławcza 390.000,00 zł (+23%VAT). 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:15.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości 
prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź 
aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe 
pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego 
rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo 
w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 02.02.2022 r. wadium   w wysokości 
39.000,00 zł 
wadium należy wpłacić na konto: 
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz 
oznaczenie uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na 
współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska 
wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających 
wspólność ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska 
osób przystępujących do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do 
dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz 
pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie 
ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia 
właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu 
z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-
240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  
Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@
um.walbrzych.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym 
jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych 
osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl  za pośrednictwem 
poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 
59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 30.11.2021 r. do dnia 09.02.2022 r.

REKLAMA R0658/21 REKLAMA R0659/21

REKLAMA R0660/21

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 15.12.2021 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 
82/13 – obręb 2 Szczawienko, przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
82/18 – obręb 2 Szczawienko, przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
61/6 – obręb 13 Piaskowa Góra, przeznaczona na ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
502 – obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
680/4 – obręb 33 Podgórze, przeznaczona na ogródek na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  02.12.2021r. wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 754/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  02.12.2021r. 

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  02.12.2021r. wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 755/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  02.12.2021r. 

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

Koncert 
Wieczór w tonacji 

sylwestrowej - zaprasza 
Marcin Kydryński

30.12.2021

spektakl
WŁADYSŁAW
I ANNABELLA 

19.12.2021

spektakl
ANCORA TU

30.12.2021

koncert
Joachim Mencel.
Koncert solowy

5.01.2022

warsztaty
Świąteczny bajtel

w galerii

18.12.2021

akcja
Napisz z nami życzenia dla 

seniorów! Mikołaj je przekaże

15.12.2021

FILHARMONIA SUDECKA W GRUDNIU I STYCZNIU
FILHARMONIA SUDECKA IM. JÓZEFA WIŁKOMIRSKIEGO W WAŁBRZYCHU PRZYGOTOWAŁA SYLWESTROWY KONCERT,

NA KTÓRY TRADYCYJNIE ZAPRASZAMY W PRZEDDZIEŃ KALENDARZOWEGO SYLWESTRA.
30 grudnia 2021 o godzinie 19:00 za-
brzmią piosenki z najsłynniejszych 
musicali w koncercie zatytułowanym 
„W tonacji sylwestrowej – musicale, 
musicale”. Jest co najmniej kilka po-
wodów, by tego wieczora wybrać się 
do sali koncertowej przy ulicy Słowa-
ckiego 4 w Wałbrzychu. Po pierwsze 
muzyka! Przygotowane specjalnie dla 
orkiestry Filharmonii Sudeckiej aran-
że musicalowych produkcji w rodzaju 
„Hamilton”, „Upiór w operze”, „Król 
lew”, „Evita”, „Chicago”, „Kraina lodu”, 
„Hercules”, „Czarnoksiężnik”, „Dirty 
dancing”, „Cats”, „The Book of Mor-
mons” czy „Jekyll & Hyde” są gwa-
rantem świetnej zabawy. Tutaj warto 
podkreślić, że Michał Jańczyk, któ-
ry przygotował aranże sprawdził się 
już doskonale w tym charakterze w 
chorzowskim Teatrze Rozrywki. Za-
dbał w przygotowanych partyturach 
o efektowne zaprezentowanie nie-
których naszych muzyków solistów, 
a wiemy, że poziomem profesjona-
lizmu dorównują najlepszym i tylko 
czekają, żeby Państwu to pokazać! 
Po drugie charyzmatyczni soliści!! 
Zaprosiliśmy Agnieszkę Przekupień i 
Filipa Cembalę, wokalistów i aktorów 

najlepszych teatrów muzycznych w 
Polsce - od Szczecina, przez Gdynię, 
Poznań, Gliwice i Łódź po Warsza-
wę. Doświadczenia estradowe zebra-
ne przez oboje artystów zapowiadają 
niezwykle energetyczny koncert! Po 
trzecie konferansjerka!!! Gospoda-
rzem wieczoru „W tonacji sylwestro-
wej” będzie Marcin Kydryński, które-
go radiowy głos przenosi słuchaczy 
prowadzonych przez niego audycji 
w świat wyobraźni i niejednej mu-
zycznej sjesty. Orkiestrę Filharmoni-
ków Sudeckich poprowadzi Bartosz 
Żurakowski. Ukochane fragmenty z 
superprodukcji muzycznych, obiega-
jące cały świat melodie musicalowych 
piosenek, elektryzujące duety, z tych 
starszych musicali jak i tych zupeł-
nie nowych ogrywanych przy pełnej 
widowni, a potem ekranizowanych 
przygotowano na ten grudniowy wie-
czór w formie zupełnie nowego pro-
gramu. Sylwestrowo w Filharmonii 
Sudeckiej, zapraszamy!
W tym miejscu składamy Państwu 
Najserdeczniejsze Życzenia Nowo-
roczne, oby wszystko co jest Państwu 
potrzebne dało Wam szczęście w nad-
chodzącym 2022 roku.

W Nowym Roku gramy noworocznie! 
Już 7 stycznia 2022 o godzinie 19:00 
pierwszy z dwóch specjalnych wie-
czorów: Gala Muzyki Wiedeńskiej, 
którą poprowadzi Oliver Weder! Fil-
harmonicy Sudeccy pod batutą tego 
znakomitego dyrygenta, specjalisty 
od koncertów wiedeńskich właś-
nie, z pewnością oddadzą atmosferę 
najsłynniejszych koncertów nowo-
rocznych z Wiednia. Dynastia Straus-
sów i nie tylko... zabrzmią triumfal-
nie, tanecznie i wyjątkowo, na co już 
teraz zapraszamy wielbicieli muzyki 
rozrywkowej w najlepszym gatunku.
Kolejny wieczór, 14 stycznia 2022 o 
godzinie to Gala Wiedeńskiej Operet-
ki, którą poprowadzi Bartosz Żura-
kowski. Na scenie dowcip, elegancja 
i dziewięcioro znakomitych wokali-
stów, a przede wszystkim doskonale 
znana muzyka ze złotej ery wiedeń-
skiej operetki wszystko to zapewni 
Państwu wspaniałe doznania mu-
zyczne. Dwie Gale, jedna jako kon-
cert noworoczny i druga jako koncert 
karnawałowy stanowią pełną wdzię-
ku i żartu opowieść ze świata opery i 
operetki w oparciu o dzieła mistrzów 
gatunku takich jak Puccini, Verdi, 

Mascagni, Leoncavallo, Donizetti, 
Lehar, Kalman i Strauss. Tak właśnie 
Filharmonicy Sudeccy grają muzykę 
wiedeńską!
Bilety do nabycia w kasie filharmo-
nii, gdzie dodzwonić się można pod 
numer telefonu 501-674-397 lub po-
przez bileterię internetową www.fil-
harmonia-sudecka.bilety24.pl.
Na zakończenie zapraszamy na kon-
cert 21 stycznia 2022 o godzinie 
19:00. Usłyszą Państwo Koncert for-
tepianowy e-moll Edwarda Griega 
w wykonaniu Orkiestry Filharmonii 
Sudeckiej pod dyrekcją litewskie-
go dyrygenta Dainiusa Pavilionisa 
i pianistki Atsuko Seta. Obecność 
na naszej estradzie filharmonicznej 
tej niezwykle lubianej w Wałbrzy-
chu pianistki gwarantuje znowu (!) 
wspaniałe wrażenia muzyczne! W 
programie znajdą się także Zoltána 
Kodály’ego „Tańce Galanty” oraz An-
tonína Dvořáka wybrane Tańce sło-
wiańskie z opusu 46.
Filharmonia Sudecka im. Józefa Wił-
komirskiego w Wałbrzychu grać bę-
dzie dla Państwa!

tekst: Piotr Jonek
foto: Filharmonia
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Teatr Dramatyczny „Szaniawskiego” 
zaprasza na duodram Weroniki Krówki 
i Rafała Kosowskiego: RAJ ESKIMOSÓW, 
na podstawie tekstu Bogusława Schaef-
fera.

RAJ jest jak utwór muzyczny - jakby-
śmy grali na instrumencie, którego kla-
wiszami są wszystkie przejścia, kostiu-
my, słowa. To spotkanie artysty z muzą, 
profesora z uczennicą, pary zakocha-

nych i wreszcie spotkanie dwojga osób 
z widownią. Wesoły i bezpretensjonalny 
spektakl rozegrany między Weroniką 
Krówką, Rafałem Kosowskim i ich piani-
nem.

Spektakl odbędzie się 8 i 9 stycz-
nia o 18:00 na Scenie Kameralnej.

ŚWIĄTECZNIE W TEA

TEATR LALKI I AKTORA

WŁADYSŁAW I ANNABELLA - HISTO-
RIA PEWNEGO MISIA I LALKI to ostatnia 
z propozycji tego roku wałbrzyskiego 
Teatru Lalki i Aktora. Na ten świątecz-
ny spektakl zapraszamy 19 grudnia o 
12:30. 

Zbliża się upragniony przez wszyst-
kich czas Bożego Narodzenia. W skle-
pach trwa przedświąteczny zakupowy 
wir. Na dworze pada śnieg. W Wigilijny 
dzień święty Mikołaj wraz ze swoim 
pomocnikiem Krampusem mają mnó-
stwo pracy. Muszą zdążyć na czas z do-
starczeniem prezentów dla wszystkich 
dzieci. Jednakże przez śnieżną zawie-
ruchę Krampus wypada z sań. Jego nie-
oczekiwane pojawienie się w jednym ze 
sklepów z zabawkami, w którym pracu-
ją do późna tajemniczy Stróż i zrzędliwa 

Sprzątaczka, wywoła lawinę niezwy-
kłych zdarzeń. To tutaj między innymi 
rozstrzygnie się los zapomnianych za-
bawek: baletnicy Annabelli – delikatnej 
porcelanowej lalki oraz Władysława, 
dzielnego pluszowego misia bez jed-
nego ucha. - WŁADYSŁAW I ANNABEL-
LA, to prosta historia misia i lalki, która 
opowiada o marzeniach, tęsknocie 
za lepszym życiem, przyjaźni, dobru i 
uszczęśliwianiu innych – mówi Karolina 
Sobolewska z Biura promocji i edukacji 
Teatru. Na spektakl zapraszamy dzieci w 
wieku 3+.

BILETY 20 zł (normalny)/ 18 zł (ulgo-
wy 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.teatrlalek.
walbrzych.pl

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZY-
CHU ul. Jana Brzechwy 16, 58-300 Wał-
brzych

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

DRAMATYCZNY ZAPRASZA

KAROLINA TOMZA 

Długo się zastanawiałam czy w 
ogóle o tym pisać, bowiem Jego 
śmierć, która bardzo mną wstrząs-
nęła nie rozgrywała się na lokalnej 
a ogólnopolskiej arenie. Jeszcze 
bardziej w osłupienie wprawiały 
mnie komentarze wszystkich in-

ternetowych sędziów. Opluwali, 
gnoili, obrażali, a już wkrótce po-
dzielą się opłatkiem, zjedzą śledzia 
w śmietanie i popiją go kielichem 
w towarzystwie wujka Zbyszka, 
prawdopodobnie w dobrym hu-
morze po Bocianie czy innej Dębo-
wej pójdą na pasterkę i z tylnych 
ław nadadzą własny rytm kolędzie 
„Gdy się Chrystus rodzi”. Tak, gru-
dzień to zaiste magiczny miesiąc…

16 listopada zmarł Kamil Dur-
czok – ważna postać polskiej sceny 
dziennikarskiej. Jako nastolatka z 
zainteresowaniem obserwowałam 
jego dokonania w TVP, a potem w 
TVN. Ceniłam za kunszt, odwagę, 
pracowitość. Nigdy nie interesowa-
ły mnie afery, które z jego błędów 

czy zawiści kolegów były publicz-
nie nakręcane. Oceniałam przez 
pryzmat zawodowych osiągnięć. 
Bo przez taki dawał się poznawać 
szerszej publiczności. Rola, z któ-
rej znali go widzowie była jedyną 
nadającą się na komentarz nie-
znajomych. A ci, nie tylko zresztą 
Jemu, wystawiają cenzurkę nawet 
po śmieci, jakby żyli z Nim pod 
jednym dachem, pracowali i cha-
dzali na piwo po wieczornych wia-
domościach. Rzadko zdarza mi się 
analizować tak mocno wszelkiego 
rodzaju wpisy w mediach społecz-
nościowych i pod artykułami róż-
nych portali informacyjnych, ale 
z racji zainteresowań po śmierci 
Kamila Durczoka przyglądałam im 
się z ogromnym rozczarowaniem. 

Oczywiście w gąszczu negatywów 
były i takie w mojej obecnej tona-
cji, ale niestety w mniejszości.

Nie wiem, w jakich butach, kto 
chadza, ale pamiętajmy, że wszyst-
kie kroki są czymś podyktowane. 
Chciałabym, żeby czyjeś odciski, 
haluksy i wrastające paznokcie nie 
były dla nas ważniejsze od naszych, 
nie były powodem do szydery i 
krytyki. Dopóki czyjeś szpilki, gla-
ny czy nawet klapki nas nie krzyw-
dzą nie mamy prawa do ich oceny. 
W takim duchu wychowuję moją 
córkę, dlatego tym chętniej lubię 
o naszych postawach rozmawiać, 
by być może zasiać w tych, co mnie 
czytają ziarno zastanowienia nad 
własnymi zachowaniami.

Okres świąt, tych, które z nie-
zwykłą starannością przygotowu-
jemy, to dobry moment na rachu-
nek sumienia. Własny. Nie sąsiada. 
Pani kasjerki. Szefa. Partnera. Może 
nam bardzo pomóc zmieniać nasz 
mały świat na milszy do codzienne-
go życia.

Niechaj więc nasz grudzień 
będzie wyjątkowy. Niech rodzi w 
nas miłość, dobro i troskę. Tego w 
ostatnim tegorocznym numerze 
życzę nam wszystkim. By brokat na 
papierze do pakowania prezentów, 
kolejka za karpiem i spory pod ty-
tułem „jodła, a może świerk?” nie 
odebrały nam prawdziwej radości 
z tego, co ważne. Bądźmy dla sie-
bie lepsi.
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Piękna przez kolejny rok! Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Kurza łapki
Okolice oczu to jedno z tych 

miejsc na mapie naszego cia-
ła, na którym najszybciej poja-
wiają się oznaki upływającego 
czasu. Chcąc zachować młody 
i świeży wygląd, to właśnie te 
okolice należy potraktować 
ze szczególną uwagą.W za-
leżności od tego, jak bardzo 
zaawansowane są kurze łap-
ki, trzeba dobrać odpowied-
nią procedurę zabiegową. Na 
szczęście skutecznych zabie-
gów wygładzających i odmła-
dzających okolice oczu nie 
brakuje. Jeśli działamy profi-
laktycznie lub naszym prob-
lemem są niewielkie, płytkie, 
drobne zmarszczki zabiegi na 
jakie możemy się zdecydo-
wać to np. nakłuwanie skó-
ry przy pomocy urządzenia 
Dermapen. W tym przypadku 
do naskórka i skóry właści-
wej trafiają substancje czyn-
ne, intensywnie stymulując 
fibroblasty oraz produkcję 
kolagenu i elastyny oraz po-
prawiając gęstość i elastycz-
ność skóry. Ponadto sprawdzą 
się tutaj również takie zabiegi 
jaki rozgrzewająca fala radio-
wa, mezoterapia koktajlem 
witaminowym oraz osocze 
bogatopłytkowe. Zabiegi te 
zwiększają napięcie i nawil-
żenie skóry, a także popra-
wiają jej koloryt, przywracając 
młody wygląd. Jeżeli chcemy 
zlikwidować bądź wyraźnie 
zmniejszyć głębsze zmarsz-
czki pod oczami wśród zabie-
gów, które pomogą rozwiązać 
nasz problem są np. zabiegi 
laserowe, zabiegi wypełnia-
jące na bazie kwasu hialuro-
nowego czy fibryna bogato-
płytkowa. Kurze łapki pomaga 
zniwelować także bezbolesna 
i bezpieczna w użyciu toksyna 
botulinowa (popularny bo-
tox) – rozluźniająca mięśnie i 
wygładzająca zmarszczki. 

Jak wśród kilkunastu 
bądź kilkudziesięciu ma-
rek kosmetycznych znaleźć 
taką, która będzie odpowia-
dała potrzebom naszej skó-
ry w stu procentach? Gdzie 
szukać najbardziej obiecu-
jących w kwestii innowa-
cyjnych rozwiązań pielęg-
nacyjnych produktów, linii, 
serii? I wreszcie - czyje logo 
zasłuży na uwagę w świecie 
beauty, zostanie w nim na 
dłużej?

Nowy rok 2022 warto roz-
począć od porządnego re-
searchu rynku po to, by wie-
dzieć w co zainwestować czas 
i pieniądze oraz na co zwrócić 
uwagę, jeśli chodzi o urodę.

Edukujmy się
Przede wszystkim czytaj-

my: etykiety, składy, poradni-
ki, encyklopedie. Interesujmy 
się zawartością preparatu, 
a w razie wątpliwości - zapy-
tajmy specjalisty, który - dzię-
ki wiedzy i doświadczeniu 
oraz nowoczesnej technologii 
- trafnie potrafi ocenić stan 

cery, dobrać właściwą kura-
cję, czy zaproponować odpo-
wiedni zabieg.

Słuchajmy specjalistów
Korzystnym rozwiązaniem 

będzie także przynależność 
do różnych grup tematycz-
nych, jednak pamiętajmy, by 
niektóre uzyskane w takich 
miejscach rady potraktować 
„z przymrużeniem oka”, gdyż 
nie wszyscy forumowicze, czy 
ogólnie - internauci są eks-
pertami, fachowcami w danej 
dziedzinie. Jeśli borykamy 
się z poważniejszymi proble-
mami typu: trądzik różowaty, 
popękane naczynka, stany 
zapalne, nadwrażliwość, udaj-
my się do dermatologa, kos-
metologa, kliniki medycyny 
estetycznej, apteki. Nie ekspe-
rymentujmy „na własną rekę”, 
nie kupujmy produktu tylko 
dlatego, że polecano nam go 
w reklamie lub w sieci. W ten 
sposób możemy sobie je-
dynie zaszkodzić. Podobnie 
sytuacja wygląda ze stoso-
waniem kwasów czy peelin-

gów na ich bazie - zbyt duże 
stężenie, czy nieumiejętna ich 
aplikacja w warunkach do-
mowych może tylko nam za-
szkodzić. Uważnie podchodź-
my również do urządzeń 
mechanicznych - szczoteczek, 
kawitacji itp. Najlepsze i do 
tego w pełni bezpieczne i za-
dowalające rezultaty uzyska-
my jedynie w renomowanych 
gabinetach.

Przyszłość należy do nich
Markami, którym na pew-

no warto zaufać są : Théo 
Marvée, Charmine Rose, Me-
dik8 i Thalgo. W ich ofercie 
znajdują się przede wszyst-
kim produkty gabinetowe, ale 
z myślą o przedłużeniu dzia-
łania określonych zabiegów, 
dostępne są również wersje 
przeznaczone do domowego 
użytku. Mowa tu o komplek-
sowej pielęgnacji: mleczkach, 
tonikach, płynach micelar-
nych, kremach dziennych 
i nocnych, peelingach itp.

Zebrała: osa

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Niebosiężne, zogromniałe 
gałęzie przekłuwają bezruch 
łagodnego siwego nieba. 
Kiedy rano mrużę oczy przy-
glądając się im bez okularów 
wyobrażam sobie smukłe 
szpony złych czarownic, któ-
re więżą jasność poranków, 
bez szans na jej szybkie uwol-
nienie. Gałęzie wyglądają na 
martwe, choć przecież wiem, 
że uśpione w nich życie wy-
kiełkuje niedługo zielonością 
okrągłych brzuszków, które 
zrodzą mięciutkie włochate 
listki. 

Nadeszły ciemne czasy, sto-
imy na gruzach świata, jaki 
znaliśmy, utkwiły mi w gło-
wie słowa tegorocznych lau-
reatów Pokojowej Nagrody 
Nobla. Ciekawa jestem, jaki 
dla Państwa był odchodzą-
cy rok. Na czym stoicie? I tak 
jak nigdy nie wierzyłam (ach 
to podwójne zaprzeczenie w 
polskiej gramatyce, tak cu-
downie  korespondujące z na-
szym stosunkiem do wszech-
rzeczy), że zmieniająca się 
data może rozmienić zaciąg-
nięty w mijającym roku dług 
na drobne, tak teraz cieszę 
się na to zamknięcie. Poczu-
cie, że pewien etap w życiu 
zakończył się, że wszystko, co 
złe wydarzyło się w przeszło-
ści i już tylko do niej należy. 
Wyczekuję tego momentu z 
wielką niecierpliwością, igno-
rując swoją jeszcze większą 
naiwność. Uśmiechamy się 
do siebie czule. 

Przyszłam do Państwa w 
tym roku w 38 tekstach, w 
ponad 11 tysiącach słów.

W takich chwilach często 
myśli mi się cytat z Flauber-
ta, który od zawsze ze mną: 
słowo ludzie jest jak pęknięty 
garnek, na którym wybijamy 
melodie dla tańczących nie-
dźwiedzi, choć chcielibyśmy 
poruszać gwiazdy. Mam na-
dzieję, że spotkamy się i w 
przyszłym roku, że również o 
nim Wam opowiem, pomię-
dzy pęknięciami i migotem 
gwiazd. 

Bądźmy dla siebie dobrzy. 
Czuli. Niech Nowy będzie dla 
nas wszystkich łaskawy, bez 
tylu ostrych krawędzi, zglisz-
czy i przepaści. Niech nas w 
sobie na powrót rozkocha 
łagodność świata. Bądźmy 
zdrowi i bezpieczni. Spokoj-
nych Świąt. 



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0662/21

PRACA

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

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

KUPIĘ

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

USŁUGI

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

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

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

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

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek, kładzenie papy na da-
chy. Tel. 513 022 801

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

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki 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

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ DO 
REMONTU LUB 

ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

REKLAMA R0661/21

Ogłoszenia 27
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Piątek, 17 grudnia 2021
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0663/21

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością 
Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku realizacji 
roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami”, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 806/2021 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 grudnia 2021 r.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Reklama w Tygodniku 30 minut
Tel. 531 407 736
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