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Remontowo w Mieroszowie 

Rozbiorą dawną twierdzę

Trwają prace remontowe ulic 
Dworcowej i Sportowej w Mie-
roszowie. Przetarg na wykona-
nie prac w lipcu ogłosiło Staro-
stwo Powiatowe w Wałbrzychu. 
I etap w 2021- objął roboty na 
ulicy dworcowej bez ułożenia 
warstwy ścieralnej jezdni, na-
tomiast II etap w 2022 nastąpi 
po wybudowaniu przez Gminę 
Mieroszów kanalizacji sanitarnej 
i będzie obejmował pozostałe 
roboty, w tym ulice Sportowa do 
wiaduktu kolejowego.

Przypominamy, że już w lipcu 2021 
roku Starostwo Powiatowe ogłosiło 
przetarg na przebudowę ulic Dworco-
wa i Sportowa w Mieroszowie. Zakres 
prac obejmuje między innymi: ob-
sługę geodezyjną, opracowanie pro-
jektu tymczasowej organizacji ruchu 
na czas wykonywania robót wraz z 
wykonaniem oznakowania w terenie, 
roboty przygotowawcze, odwodnie-
nie korpusu drogowego, podbudowy, 
nawierzchnie, elementy ulic i roboty 

wykończeniowe, oznakowanie dróg 
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Warto wspomnieć, że 
zadanie dofinansowane zostało z Rzą-
dowego Funduszu Dróg. Planowana 
inwestycja obejmuje dwa etapy i re-
alizowana będzie do 12 m-cy. Gmi-

na Mieroszów dziękujemy Staroście 
Powiatu Wałbrzyskiego za realizację 
zadania i współpracę i jednoczesne 
przeprasza mieszkańców za czasowe 
utrudnienia.

Red.
Fot. Gmina Mieroszów

Przypominamy, że w Świdnicy 
pod koniec listopada ubiegłego 
roku na remontowanym odcinku 
alei Niepodległości odkopano 
fundamenty dawnej twierdzy, 
które kolidują z budową kana-
lizacji deszczowej. Jednak po 
konsultacji z konserwatorem 
zabytków i analizie różnych wa-
riantów ominięcia historycznych 
pozostałości, ostatecznie pod-
jęto decyzję o rozebraniu frag-
mentów twierdzy.
Sprawa remontu alei Niepodległo-

ści w Świdnicy nie należy do prostych 
inwestycji drogowych. Wszystko, ze 
względu na pozostałości bastionu i 
budynku wojskowego, które są wpi-
sane na listę zabytków, a które zostały 
odkryte podczas prac budowlanych. 
Teraz konieczne jest wydanie decy-
zji na rozbiórkę przez konserwatora 
zabytków, a następnie otrzymanie 
pozwolenia na rozbiórkę przez wo-
jewodę dolnośląskiego. Dlatego pod 
koniec grudnia zawarto umowę z fir-
mą Art – Bud na przygotowanie ma-
teriałów dla konserwatora zabytków 
oraz sporządzenie projektu rozbiórki 
fundamentów dla wojewody. Przewi-

duje się, że cała procedura może po-
trwać kilka tygodni.

Warto przypomnieć, że w ramach 
I etapu remontu alei Niepodległo-
ści przebudowana zostanie jezdnia, 
chodniki i oświetlenie drogowe. Z ko-
lei na wysokości skweru znajdującego 
się między aleją Niepodległości a uli-
cą Garbarską zostanie wybudowana 
zatoka przystankowa, a także wzdłuż 
alei utworzone zostanie dwadzieścia 
miejsc parkingowych. Ponadto trakt 
komunikacyjny wyposażony zosta-
nie w nową, kanalizację deszczową, 
a także ciąg pieszo-rowerowy oraz 
zatokę postojową, a istniejąca kon-

strukcja jezdni zostanie wzmocniona 
i zamieniona na asfaltobetonową. 
Warto również wspomnieć, że rów-
nocześnie wykonywane będą prace 
renowacyjne przy murze obronnym, 
podczas których wymienione zosta-
ną uszkodzone elementy balustrady i 
odnowione spoinowanie powierzchni 
muru. Całość przebudowy zaplano-
wanej w tym etapie będzie kosztować 
będzie ponad 5 milionów 800 tysięcy 
złotych. I etap przebudowy al. Nie-
podległości ma zostać zakończony do 
31 maja 2022 roku.

Red.
Fot. um.swidnica.pl
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STYCZEŃ

21
PIĄTEK

Imieniny:
Apollo, Appollon, Artemia

Dzień Sekretarki
i Asystentki

STYCZEŃ

25
WTOREK

Imieniny:
Andrzej, Bernard, Biernat

Dzień Babci

 Imieniny:
Agnieszka, Długomił, Epifani

Dzień Dziadka

STYCZEŃ

26
ŚRODA

STYCZEŃ

27
CZWARTEK

Honorowe wyjście z sytuacji wiedzie czasem przez zapasowe drzwi.
Eugeniusz Korkosz

STYCZEŃ

22
SOBOTA

Imieniny:
Leon, Leona, Paula

Światowy Dzień Celnictwa

Imieniny:
Angela, Chryzostom, Ilona

Dzień Dialogu z Islamem

Imieniny:
Emerencja, Ildefons, Jan

Dzień Bez Opakowań
Foliowych

STYCZEŃ

23
NIEDZIELA

18:00 Nocny Kochanek, Wałbrzych - Stara Kopalnia
18:00 CZEGO NIE WIDAĆ / Teatr Dramatyczny Wał-
brzych
19:00 noworoczny JAM SESSION dla WOŚP / 
A’propos Wałbrzych
21:00 Gramy Dla Damiana „Progressive Attack”, PA-
PUG PUB Wałbrzych
21:00 Wielka Licytacja Bezwartościowych Przed-
miotów Podarowanych Przez Niezbyt/Kompletnie 
Nieznanych Ludzi / A PROPOS Wałbrzych

18:00 CZEGO NIE WIDAĆ / Teatr Dramatyczny Wał-
brzych
19:00 OSFS: Pavilionis, Seta, Filharmonia Sudecka – 
Filharmonia Sudecka Wałbrzych 16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-

miarnia) Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Palmiar-
nia) Wałbrzych

16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia) Wałbrzych
19:00 Rebeka Tańczy Tango. Spektakl muzycz-
ny, Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju

12:30 WŁADCA SKARPETEK/ 3+, Teatr Lalki i Aktora 
Wałbrzych
18:00 CZEGO NIE WIDAĆ / Teatr Dramatyczny Wał-
brzych

Imieniny:
Chwalibog, Ksenia, Milena

Międzynarodowy
Dzień Edukacji

STYCZEŃ

24
PONIEDZIAŁEK
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia) Wałbrzych
18:00 ŚWIETLICA - cykl spotkań dla dziwaków i 
przegrywów // Teatr Dramatyczny Wałbrzych

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
-4OC -2OC -2OC -1OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Czy zaostrzenie przepi-
sów drogowych miało istotny 
wpływ na spadek wykroczeń 
popełnianych przez kierow-
ców?

Warto nadmienić, że funkcjo-
nariusze obejmują swoim dzia-
łaniem teren Wałbrzycha oraz 
powiat wałbrzyskiego. Przy 
pomiarach prędkość realizują 
zadania statycznie na punktach 
kontrolnych, uwzględniając 
przy tym w szczególności rejo-
ny przejść dla pieszych i skrzy-
żowań. Od początku stycznia 
za nadmierną prędkość na ob-
szarze zabudowanym o ponad 
50 km/h jeszcze nikt nie utra-
cił uprawnień. Praktycznie na 
dwóch rękach można policzyć 
wykroczenia związane z prze-
kroczeniem prędkości w grani-
cach od 31 i wyżej. Tutaj jednak 
już mandaty są nie niższe niż 
800 złotych. Dzięki spadkowi 
poważnych wykroczeń mniej 
jest kolizji drogowych i wypad-
ków, pomimo iż przecież mamy 
teraz okres zimowy. W ostatnim 
czasie, po zaostrzeniu taryfi-
katora mandatów, widać więc 
tendencję malejącą. Pomimo 
to wykroczenia drogowe nadal 
są przez policjantów ujawnia-
ne, dlatego przypominam, że 
każdy kto wsiada za kierownicę 
swojego pojazdu odpowiada 
nie tylko za swoje bezpieczeń-
stwo, ale także za życie i zdro-
wie innych uczestników ruchu 
drogowego.

A jak jest w przypadku nie-
trzeźwych kierowców?

Przypominam, że funkcjo-
nariusze ruchu drogowego 
prowadzą systematycznie m.in. 
akcje kontrolno-prewencyjne 
pod nazwą „Trzeźwy poranek”. 
Mają one na celu wyelimino-
wanie nieodpowiedzialnych 
kierujących, którzy jazdą w 
stanie nietrzeźwości stwarzają 
zagrożenie dla innych uczest-
ników dróg. Od początku tego 
roku każda z akcji kończyła się  
na szczęście bez nietrzeźwych 
kierujących. To bardzo dobra 
informacja, bo były takie czasy, 
kiedy podczas jednych działań 
funkcjonariusze zatrzymywa-

li po kilkunastu pijanych kie-
rowców. Co nie oznacza, że w 
trakcie codziennej służby nie-
trzeźwi kierowcy nie są zatrzy-
mywani. Są i to tacy co mają po-
wyżej dwóch promili alkoholu 
w organizmie. Nie ma na to na-
szego przyzwolenia. Kontrole 
będą praktycznie codziennie w 
różnych miejscach Wałbrzycha i 
powiatu.

Z Pana komunikatów pra-
sowych możemy dowiedzieć 
się, że dość często zatrzymuje 
się kierowców bez uprawnień 
do prowadzenia pojazdów w 
ruchu drogowym.

Tak, codziennie pojawiają się 
również takie przypadki. Naj-
większy problem mają jednak 
ci, którzy popełniają przestęp-
stwa w tym zakresie, nie wy-
kroczenia. W poprzednim tygo-
dniu mieliśmy dwa tego typu 
zatrzymania w jednym dniu. 
Pierwszy z kierujących został 
zatrzymany przez policjantów 
ruchu drogowego wałbrzyskiej 
komendy po godzinie 9:30 przy 
ul. Bystrzyckiej w Dziećmoro-
wicach. 43-letni mieszkaniec 
powiatu lipnowskiego poruszał 
się samochodem osobowym 
pomimo wydanej w zeszłym 
roku roku przez Starostę w Lip-
nie decyzji o cofnięciu wobec 
niego uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Drugi z męż-
czyzn wpadł w ręce kolejnych 
funkcjonariuszy „drogówki” 
około godziny 10:00 na ul. 
Głównej w Jugowicach. Kieru-
jący samochodem dostawczym 
22-letni mieszkaniec powiatu 
wałbrzyskiego miał orzeczo-
ny od zeszłego roku przez Sąd 
Rejonowy w Wałbrzychu zakaz 
kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Tutaj już nie ma 
mandatów. Tu trzeba się liczyć 
z kara pozbawienia wolności. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Pełen wywiad na stronie 
www.30minut.pl. W nim rów-
nież o tym, jakie kary grożą kie-
rowcom z cofniętymi uprawnie-
niami do kierowania pojazdami 
w ruchu drogowym, oraz czy są 
nabory na stanowiska w Policji.

Zeskanuj kod
i przeczytaj wywiad
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Od 20 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Mój dostawca energii wysłał 
mi mail z informacją, że cena 
za energię wzrośnie, czemu 
winna jest UE, ale dzięki sta-
raniom obecnego rządu tak 
bardzo nie odczuję tej droży-
zny. Niestety nie można od-
powiedzieć na tę wiadomość, 
a odpisałabym, że nie życzę 
sobie, aby mnie okłamywano 
i traktowano jak idiotkę.

Jest zupełnie odwrotnie niż 
w wiadomości, którą otrzyma-
łam. Zapłacę więcej za ener-
gię, bo ten i poprzednie rządy 
nie miały odwagi rozpocząć 
i przeprowadzić transforma-
cji energetycznej w Polsce, w 
obawie, że Górny Śląsk przyj-
dzie protestować do Warsza-
wy, a i reelekcji do rządu nie 
będzie. Im więcej przedsię-
biorstwo/fabryka/elektrownia 
itp. emituje zanieczyszeń, tym 
więcej musi zapłacić za emisje. 
Pieniądze z handlu emisjami – 
w normalnych krajach – prze-
znaczane są na inwestycje, 
które obniżą poziom emisji 
gazów cieplarnianych. Na 
przykład na biogazownię za-
miast w elektrownię węglową. 

W naszym kraju tak się nie 
dzieje. Od dekad mówi się o 
tym, że trzeba energii odna-
wialnej, bo na konwencjonal-
ną nas nie stać. Teraz, kiedy 
przyszło płacić rachunek za 
gaz, węgiel, emisje słyszę od 
rządu, że to UE jest winna dro-
żyźnie i jeszcze podsuwa się 
nam bajkę o elektrowni jądro-
wej (czyli będzie drożej, za de-
kadę najwcześniej a prędzej za 
trzy i nadal paliwo nie z Polski, 
zatem żegnaj niezależności 
energetyczna). 

W tym kraju więcej dla 
transformacji energetycznej 
zrobiły indywidualne firmy i 
mieszkańcy, biorąc sobie do 
serca prosumeryzm. Niestety, 
pieniądze z handlu emisjami 
roztrwania rząd, a brakiem de-
mokratycznej polityki i przez 
nieustanny spór z Czechami 
pozbawia nas kolejnych MI-
LIARDÓW euro. Tu już nie ma 
co zastanawiać się i najwyż-
sza pora to powiedzieć: jeśli 
nie chcemy zbankrutować 
najwyższa pora zmienić decy-
dentów.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Handel - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza po pierwsze dzia-
łalność polegającą na kup-
nie, sprzedaży lub wymianie 
towarów i usług, po drugie 
dawniej małą restaurację 
przy składzie win. Jednak tłu-
maczenie to raczej jest mało 
wystarczające. Tu z pomocą 
śpieszy Encyklopedia Za-
rządzania. Otóż według niej 
handel to proces gospodar-
czy polegający na wymianie 
towarowo-pieniężnej. Pro-
ces ten przeprowadzany jest 
przez zawodowych pośredni-
ków w celu uzyskania zysku. 
Przejdźmy zatem do sedna 
sprawy, którą chcę poruszyć, 
a która trapi rodaków od kil-
ku lat. Bardziej szczegółowo 
chodzi o handel detaliczny, 
który polega na sprzedaży 
towarów oraz usług w nie-
wielkich ilościach. Sprzedaż 
odbywa się w sklepach, kio-
skach, targowiskach czy też 
poprzez bezpośrednią dosta-
wę do domu. Jest to ostatnie 
ogniwo łańcucha producent 
- nabywca. Tym utrapieniem 
jest zakaz handlu w niedzielę. 
Europejskie Centrum Konsu-
menckie sprawdziło, jakie re-
gulacje dotyczące handlu w 
niedzielę obowiązują w po-
szczególnych krajach Starego 
Kontynentu. Okazuje się, że 
całkowity zakaz nie obowią-
zuje w żadnym z krajów. W 
19 przypadkach, czyli około 
63% można handlować w 
niedzielę bez ograniczeń, zaś 
w 11 krajach, czyli około 37% 
obowiązuje częściowy zakaz 
handlu. Jak podaje strona in-
for.pl - z badania przeprowa-
dzonego w II połowie wrześ-
nia br. przez UCE RESEARCH 
dla Grupy AdRetail na repre-
zentatywnej próbie 1017 
Polaków w wieku 18-80 lat, 
wynika, że 54,9% społeczeń-
stwa opowiada się za całko-
witym powrotem handlu w 
niedzielę. Natomiast 35,8% 
jest przeciwnego zdania. Z 
kolei 9,3% ankietowanych 
nie zajmuje stanowiska w 
tej kwestii. O tym jak będzie 
wyglądał handel w niedziele 
2022 roku piszemy więcej w 
Temacie Tygodnia.

Redaktor Naczelny

Samorządowcy regionu w Warszawie
17 stycznia na zaprosze-

nie Ministra Michała Dwor-
czyka odbyło się spotkanie 
samorządowców południa 
Dolnego Śląska w Warsza-
wie. Celem spotkania było 
podsumowanie inwestycji 
zrealizowanych na terenie 
subregionu wałbrzyskiego 
w 2021 roku oraz omówie-
nie zamierzeń i propozycji 
działań na 2022 rok.

Warto wspomnieć, że rozmo-
wy odbyły się z udziałem Pre-
miera Mateusza Morawieckiego, 
parlamentarzystów, a także eks-
pertów Banku Gospodarstwa 
Krajowego. - W czasie spotkań 
uzyskaliśmy wiele ważnych in-
formacji dotyczących choćby 
realizacji projektów w ramach 
Programu Inwestycji Strategicz-
nych, który wdrażany jest obec-
nie przez polski rząd, a z którego 

środki skierowane są do samo-
rządów. Cieszę się, że obszar Su-
detów po latach finansowej po-
suchy może liczyć na znaczne 
wsparcie finansowe. Inwestycje 
takie jak budowa obwodnicy 
Wałbrzycha, drogi ekspresowej 
S8 czy odbudowa linii kolejo-
wych są tego najlepszym przy-
kładem, ale oczywiście walczy-
my o kolejne środki dla naszego 
regionu - skomentował obecny 
na spotkaniu wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego Grze-
gorz Macko. - Prawo i Sprawiedli-
wość była jedyną partią, która w 
2019 r. przedstawiła mieszkań-
com subregionu wałbrzyskiego 
konkretny program wyborczy. 
Prawdopodobnie pierwszy i 
jedyny w historii tak konstruk-
tywny dokument zawierający 
przemyślane postulaty uwzględ-
niające specyfikę okręgu i ocze-
kiwania jego mieszkańców. 

Programu, którego przyjęcie 
poprzedziliśmy konsultacjami 
społecznymi i dziesiątkami roz-
mów wśród lokalnych samorzą-
dowców - komentuje Minister 
Dworczyk. Zawsze podkreśla-
my, że w sprawach istotnych dla 
mieszkańców regionu zupełnie 
drugorzędną rolę pełnią poli-
tyczne sympatie i preferencje 
wyborcze. Najważniejsza jest 
mądra współpraca i skuteczne 
działanie. Zawsze jesteśmy ot-
warci na merytoryczną dyskusję 
z każdym włodarzem, ale oczy-
wiście - nie marnujemy energii 
na walkę z wiatrakami - dodaje. 
W spotkaniu wzięli udział mię-
dzy innymi samorządowcy z po-
wiatu wałbrzyskiego: burmistrz 
Mieroszowa, Szczawna-Zdroju i 
wójt Czarnego Boru.

PAS
Fot. KPRM 

REKLAMA R0024/22
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Zdjęcie tygodnia Dworzec Główny w Wałbrzychu 

Niedziele bez handlu 2022
W 2022 roku zakaz handlu będzie obowiązywał niemal w każdą niedzielę w roku, a 

tych handlowych będzie niespełna siedem. Choć część placówek handlowych skutecz-
nie obchodziło przepis zakazu handlu w 2021 roku, to od lutego może się to zmienić. Tą 
zabawę w kotka i myszkę pomiędzy politykami a sklepami opisujemy niemal co roku w 
Temacie Tygodnia.
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Trochę historii
W pierwszym roku funkcjo-

nowania ustawy, czyli w 2019, 
klienci przyzwyczaili się do nad-
chodzących zmian. Wówczas 
nie wszystkie niedziele były nie-
handlowe. Nowy projekt usta-
wy wprowadził sto tysięcy kary 
grzywny zamiast kary więzienia 
dla łamiących zakaz, ale po stro-
nie sprzedającej. Od zakazu han-
dlu wprowadzono różne odstęp-
stwa. Czynne w niedzielę mogły 
być między innymi apteki, skle-
py z dewocjonaliami, poczty, 
stacje benzynowe, piekarnie czy 
sklepy, w których pracują właś-
ciciele. Z tą ostatnią grupą było 
wiele emocji, gdy okazało się, że 
sieci małych sklepów to głównie 
rozwiązania franczyzowe, w któ-
rych pracują franczyzobiorcy, a 
co za tym idzie - właściciele.

Obchodzenie przepisu
Duże sieci handlowe nauczy-

ły się obchodzić przepisy zwią-
zane z zakazem handlu. Jednak 
galerie handlowe skupiające na 
swoim obszarze wiele mniej-
szych markowych sklepów nadal 
pozostawały zamknięte. W 2021 
roku w niedziele niehandlowe 
legalnie działało ponad 25 sieci 
handlowych. Część z tych sieci 
otwiera wszystkie sklepy w prak-
tycznie każdą niedzielę, inne 
tylko wybrane placówki. Luką 
w przepisach okazał się fakt, że 
miały one możliwość podpisania 
umowy na świadczenie usług 
pocztowych, m.in. z Pocztą Pol-
ską, InPostem czy Pointpackiem. 
To jednak się zmieni. 

Nowelizacja przepisów
Od lutego w niedziele niehan-

dlowe otwierać będą się mogły 
tylko sklepy, które na działalno-

ści pocztowej notują co najmniej 
40 procent miesięcznego przy-
chodu ze sprzedaży detalicznej. 
Oznacza to w praktyce, że prawie 
żaden sklep nie będzie w stanie 
spełnić tego warunku. Możemy 
się spodziewać, że od lutego 
sklepy wielkopowierzchniowe 
nie będą czynne w niedziele nie-
handlowe. 

Wyjątki w przepisach
Nadal zrobimy zakupy w 

osiedlowych sklepach czy też 
„po sąsiedzku”, gdyż noweliza-
cja doprecyzowuje też katalog 
osób, które mogą nieodpłatnie 
pomagać przedsiębiorcy w nie-
dzielnej pracy w sklepie. W dni 
objęte zakazem otwarte mogą 
być placówki, w których za ladą 
staną ich właściciele. Zakaz han-
dlu nie obowiązuje też m.in. w 
cukierniach, lodziarniach, ka-
wiarniach, na stacjach paliw 
płynnych, w kwiaciarniach, w 
sklepach z prasą, sklepach z pa-
miątkami, a także w sklepach na 
dworcach i lotniskach. Według 
poprawionych zasad pracować 
w nich może małżonek, dzie-
ci (własne lub przysposobione 
oraz dzieci małżonka), rodzice, 
rodzeństwo, wnukowie oraz 
dziadkowie. Osoby wyżej wy-
mienione nie będą mogły pobie-
rać wynagrodzenia za pracę w 
niedzielę niehandlową. 

Inne wyjątki
Pozostałe zmiany w zakazie 

handlu wchodzące w życie od 
1 lutego 2022 roku to: zakaz 
handlu nie będzie obejmował 
sprzedawców ryb, ale tylko w 
przypadku sprzedaży w gospo-
darstwach rybackich, ze stat-
ku rybackiego i w placówkach 
handlowych zajmujących się 

wyłącznie odbiorem produktów 
rybnych. Zakaz handlu w okre-
sie od 1 czerwca do 30 września 
nie będzie obowiązywał w skle-
pach z materiałami i narzędzia-
mi rolniczymi, w każdą niedzielę 
będą otwarte skupy produktów 
rolnych, a także mleka i runa 

leśnego. Niektóre sklepy ko-
rzystające z możliwości pracy 
w niedzielę będą zobowiązane 
do prowadzenia ewidencji mie-
sięcznego przychodu.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
biznes.wprost.pl
pomoc.home.pl

bankier.pl
strefabiznesu.pl

bankier.pl

Niedziele handlowe
w 2022

• 30 stycznia 
• 10 kwietnia
• 24 kwietnia
• 26 czerwca
• 28 sierpnia
• 11 grudnia
• 18 grudnia

Przypominamy, że w nie-
dzielę 30 stycznia już po raz 
trzydziesty zagra Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy 
w Głuszycy, tym razem pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy” - 
zbieramy środki na okulisty-
kę dziecięcą. W czasie finału 
w głuszyckim sztabie WOŚP 
w Centrum Kultury- Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
nie zabraknie dobrej energii, 
płynącej od wykonawców, 
którzy pojawią się na scenie.
Przed publicznością wystąpią: 

zespół „Póki Co”, Julia Kamińska 
i Wojtek Stefanowski, Maja Świ-
derska - laureatka plebiscytu 
„Wałbrzych Ma Talent”, Głuszycka 
Orkiestra Dęta pod batutą kapel-
mistrza Eugeniusza Lecia oraz 

młodzi uczestnicy zajęć wokal-
nych prowadzonych przez trenera 
śpiewu Radosława Zychala. Zoba-
czymy także pokazy grupy Only 
Fighting Głuszyca - Karate Ky-
okushin MMA K-1. Poza tym pod-
czas finałowej niedzieli będzie 
można przejechać się głuszyckim 
e-maluchem oraz wybrać się na 
spacer z Grzegorzem Czepilem, 
który opowie o tajemniczej histo-
rii Głuszycy. Warto wspomnieć, że 
od wczesnych godzin porannych 
w wielu miejscach na terenie Głu-
szycy pojawi się 14 wolontariuszy. 
Finał, który odbędzie się w sali wi-
dowiskowej CK-MBP rozpocznie 
się o godzinie 15:30. Równocześ-
nie prowadzona będzie transmi-
sja online na Facebooku CK-MBP.

Red.

Głuszyca gotowa na finał
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Od 2016 roku wspólny 
bilet do kilku atrakcji w Wał-
brzychu, w atrakcyjnej ce-
nie, w 2018 dołącza nowa. 
Projekt miał ożywić turystycz-

nie wnętrze, centrum miasta, 
poznać turystów odwiedzają-
cych flagowy obiekt turystyczny 
- Zamek Książ, z innymi atrakcja-
mi - Starą Kopalnią i Muzeum 
Porcelany. Pomimo pandemii 
zanotowano wzrost sprzedaży, a 
pomysłodawczyni, obecna pre-
zes Zamku Książ i Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej Aglome-
racja Wałbrzyska, Anna Żabska, 
przekonywała na konferencji 
prasowej, że “nie mamy żadnych 
kompleksów i ten wynik jest 
absolutnie rekordowy na skalę 
krajową (...) ośrodki z wielkim 
budżetami, mają znacznie niższe 
wyniki, jeśli chodzi o sprzedaż 
produktów sieciowych, produk-
tów turystycznych”.

W stosunku do 2019 roku - 
najlepszego historycznie dla 

sprzedaży biletu Explore - za-
notowano optymistycznie, zda-
niem urzędników, 20-to procen-
towy wzrost sprzedaży, choć 
bezlitosna matematyka studzi 
entuzjazm, mówiąc o 15% (5761 
w 2019, 6627 w 2021; od 2016 
kilka procent w skali roku).

18 biletów dziennie, 18 tury-
stów poznających to nieodkryte 
miasto, zapamiętujących więcej 
niż okazały zamek z przedmieść. 
Niewątpliwie stoimy przed 
czymś w rodzaju boomu na Wał-
brzych, mody na nasze góry. Z 
każdym rokiem brzmi to mniej 
śmiesznie i widać to na górskich 
szlakach - po ilości ludzi i zosta-
wianych przez nich śmieci. 

Pytanie o to z jakimi ośrod-
kami porównywano sukces wał-
brzyskiego produktu turystycz-
nego pozostało bez odpowiedzi. 

Fot. PeeL
Tekst: PeeL

Bilety Explore Wałbrzych, Bilety Explore Wałbrzych, 
czy Wałbrzyszanie je znają? czy Wałbrzyszanie je znają? 
[podsumowanie][podsumowanie]

Obrotny 62-letni oszust
Oszust internetowy to 

62-letni mężczyzna, który 
oszukał 294 osoby, dzięki 
czemu uzyskał blisko 780 
tysięcy złotych. Dodatkowo 
oszust z przeprowadzonych 
i zrealizowanych transakcji 
gospodarczych, polegają-
cych na sprzedaży za po-
średnictwem stron interne-
towych sprzętu RTV – AGD, 
nie odprowadzał podatku 
VAT oraz podatku dochodo-
wego.

Policjanci z Wydziału do Wal-
ki z Przestępczością Gospodar-
czą Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu pracowali nad 
sprawą licznych oszustw inter-

netowych popełnianych przez 
62-letniego mieszkańca powia-
tu wałbrzyskiego. Mężczyzna za 
pomocą stworzonych stron in-
ternetowych oferował do sprze-
daży sprzęt RTV i AGD, którego 
pomimo otrzymanych wpłat nie 
przekazywał kupującym, bo go 
po prostu nie posiadał. Okazało 
się, że mężczyzna oszukał blisko 
300 osób, które na wskazywa-
ne przez niego konta bankowe 
wpłaciły łącznie ponad 780 tysię-
cy złotych. Przestępczy proceder 
trwał ponad dwa lata. Mężczy-
zna usłyszał dodatkowe zarzuty 
za oszustwa podatkowe - gdzie 
straty na szkodę Skarbu Pań-
stwa wyniosły ponad 900 tysięcy 
złotych - oraz złamanie zakazu 

sądowego. Oszust nie stosował 
się do orzeczonego postanowie-
niem Sądu Rejonowego w Wał-
brzychu z dnia 27 stycznia 2014 
roku zakazu prawa prowadzenia 
działalności gospodarczej na 
własny rachunek na okres 5 lat.

To nie wszystko. Zajmując się 
tą sprawą, policjanci przeprowa-
dzili szereg kolejnych czynności 
operacyjnych, które doprowa-
dziły do uzyskania kluczowych 
informacji. Przesłuchali ponad 
200 świadków i zabezpieczyli 
różnego rodzaju dokumenta-
cję. Zebrany materiał dowodo-
wy pozwolił na przedstawienie 
62-latkowi łącznie 299 zarzutów. 
Mężczyzna od września 2018 
roku przebywa w zakładzie kar-
nym, gdzie odsiaduje wyrok za 
wcześniej popełnione oszustwa. 
Grozi mu teraz kolejne 8 lat po-
zbawienia wolności. Z uwagi na 
fakt, że zatrzymany dopuścił się 
przestępstw w warunkach recy-
dywy, sąd może zwiększyć wy-
miar kary.

Red.
Źródło i fot.:

walbrzych.policja.gov.pl
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Studio Espresso gościło w Restauracji Apropo’s w Wałbrzychu

z zawodniczką i trenerką żeńskiego siatkarskiego klubu
MKS Wodociągi Chełmiec Wałbrzych rozmawiał Paweł Szpur

z Karoliną Olczyk

Oglądnij pełen wywiad

Grasz w Wałbrzychu, można 
powiedzieć, że twoja kariera 
zatoczyła koło. Zanim trafiłaś 
na Górny Śląsk, zaczynałaś tu - 
w Głuszycy.

Tak, zaczynałam w Głuszycy u 
Pana Będzińskiego, aktualnego 
trenera naszej młodzieży. Zaczę-
łam przygodę w „juniorce”, czyli 
dosyć późno jak na swój wiek, bo 
miałam 15 – 16 lat. Od razu zosta-
łam wrzucona na głęboką wodę, 
ponieważ występowałam w ze-
spole juniorskim ogrywając się 
wjednocześnie w zespole III ligi. 
Tak to się zaczęło. Później zosta-
łam „wychwycona” do Świdnicy, 
gdzie miałam możliwość przej-
ścia do klasy siatkarskiej.

Ale jak przeszłaś tam do 
klasy siatkarskiej to nie tylko 
zmieniłaś zespół, ale również 
szkołę, środowisko, koleżanki, 
kolegów. Jak to było?

Jakoś się odnalazłam, chyba 
taka mentalność sportowca wy-
daje mi się, że zwyciężyła. Wsko-
czyłam na głęboką wodę i nie 
żałuję.

Potem nadszedł czas stu-
diów i gra w klubach z Górnego 
Śląska. Poprzeczka chyba zo-
stała zawieszona wysoko... Jak 
pamiętasz ten czas?

Wspominam go bardzo do-
brze. Odnalazłam się w tym, 
chciałam połączyć studia z gra-
niem. Katowice mi to umożliwiły, 
same się do mnie odezwały, więc 
decyzja była prosta.

To w jakich klubach grałaś?
Zaczynałam w AZS AWF Kato-

wice, czyli uczelniany klub wspo-
magany przez uczelnię. Następ-
nie były to kluby w Mysłowicach, 
grałam sezon po sezonie w II i I li-
dze. Później przeszłam do Pszczy-
ny do PLKS-u i zakończyłam w 
Halembie w Rudzie Śląskiej.

Jak możesz porównać po-
ziom rozgrywek pomiędzy I a 
II ligą?

Wydaje mi się, że zupełnie ina-
czej byłyśmy przygotowywane 
do sezonu. To już są dwa treningi 
dziennie, człowiek poświęca całe 
swoje życie pod siatkówkę. Tu 
była różnica czysto treningowa.

To jak można było pogodzić 
naukę – studia z graniem na 
poziomie zawodowym?

Dużo osób mnie o to pyta. 
Miałam taką możliwość, że 
otrzymałam indywidualny tryb 
nauczania. Wiązało się to z tym, 
że mogłam być tylko na zalicze-
niach, wykładowcy byli przychyl-
ni, więc mogłam wszystko pogo-
dzić.

Twój mecz, który najlepiej 
zagrałaś to... W jakim klubie i 
przeciwko jakiej drużynie?

Ciężko powiedzieć, były takie 
momenty, że grając na Śląsku, 
spotykałam się z takimi klubami, 
które prowadził mój tato, więc 
była doza podwójnej motywacji, 
takiego „powera”. Wydaje mi się, 
że to były mecze kiedy mój tato 
był po drugiej stronie (śmiech).

Udawało się wygrywać?
Tak.
I co wówczas tato czuł?
Nie rozmawialiśmy (śmiech). 

Przez dłuższy czas nie rozmawia-
liśmy. Wspominam bardzo fajnie.

Teraz wróciłaś do Wałbrzy-
cha i grasz w drużynie, którą 
prowadzi twój tato. Co cię skło-
niło do powrotu? Czy to ta II 
liga?

Tak, to przede wszystkim - 
żeby zachowany był poziom, ale 
również fakt, że znam dziewczy-
ny bardzo dobrze. Wiedziałam, 
że będę się tu czuć bardzo do-
brze, jak u siebie, jak w domu. Tu 
chciałbym zakończyć karierę, w 
tym klubie.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o tym, jak to jest 
pracować z ojcem- trenerem. Po-

nadto Karolina zdradzi nam, co 
jest jej ulubionym atutem w grze 
oraz jak radzi sobie w roli trenera 
młodych adeptek siatkówki. 

Zeskanuj kod QR i oglądaj pe-
łen wywiad.
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Kamil kontra nowotwór!
Nowotwór nie odpuszcza. 

Walka z nim, ten onkologicz-
ny koszmar, trwa już tak dłu-
go… Kamil ma dopiero 10 lat. 
Jego dzieciństwo upływa w 
ścianach oddziału onkologicz-

nego, ale on nie traci wiary, że 
pokona chorobę! My też w to 
wierzymy, dlatego każdego 
kolejnego dnia podejmujemy 
na nowo walkę i bardzo prosi-
my o pomoc! - taki apel może-

my przeczytać na stronie inter-
netowej poświęconej zbiórce 
dla Kamila.

To wszystko zaczęło się od 
niewinnego bólu kolana, jesz-
cze wtedy Pani Agnieszka mama 
Kamila była niemal pewna, że 
to nic poważnego. Ponieważ 
lekko spuchło, udaliśmy się do 
lekarza, który stwierdził wiru-
sowe zapalenie stawów, ale dla 
pewności dał skierowanie na 
zrobienie zdjęcia - komentuje 
Pani Agnieszka. Jeszcze wtedy 
cały czas nie dopuszczałam do 
siebie myśli, że to coś tak poważ-
nego, aż do tego dnia - dodaje. 
Po zobaczeniu zdjęcia chirurg od 
razu stwierdził, że to mięsak koś-
ciopochodny. Już na następny 
dzień zjawiliśmy się w szpitalu, 
mając nadzieję, że to pomyłka, 
niestety, ale wszystkie badania 
potwierdziły tę koszmarną diag-
nozę - informuje mama Kamila. 
Walkę zaczęliśmy od chemiote-
rapii, jednak już wtedy wiedzia-
łam, że koszty związane z lecze-
niem Kamila będą ogromne. 
Założyliśmy zbiórkę, która dzięki 
Wam zgromadziła sporą sumę 
pieniędzy. Walka mimo tego, że 
okupiona wielkim trudem stała 

się choć trochę łatwiejsza - przy-
znaje Pani Agnieszka.

Kamil wciąż walczy z chorobą 
przy pomocy chemioterapii, jed-
nak by spróbować raz na zawsze 
pozbyć się tego śmiertelnego 
przeciwnika, leczenie powinno 
być wspomagane nierefundo-
wanym lekiem. Wiem, że Kamil 
będzie musiał przyjmować lek 
przynajmniej trzy miesiące, jed-
nak już teraz lekarze poinformo-
wali, że być może cała kuracja 
będzie trwać dłużej niż dwa lata! 
Koszty związane z leczeniem 
znacznie przerastają moje możli-

wości, dlatego ponownie proszę, 
pomóż mi walczyć o zdrowie i 
życie mojego syna! Apeluje Ag-
nieszka - mama Kamila.

Obecnie na koncie zbiórki 
znajduje się 27 173,38 złotych, 
a potrzebne jest 157 933,62 zło-
tych. 

Zbiórka znajduje się pod 
linkiem https://www.siepoma-
ga.pl/kamil-dlugosz. 

Red.
Zeskanuj kod QR

i wesprzyj zbiórkę.  
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Planowany zakres ro-
bót obejmie m.in. remont 
elewacji bocznej budynku 
Rynek 23A i oficyny, skle-
pienia, czterech rozpór po-
między budynkami, a także 
wykonanie ażurowej bra-
my na przedłużeniu ściany 
szczytowej budynku, ulica 
Świętokrzyska 2 oraz wyko-
nanie oświetlenia przejścia, 
montaż monitoringu i no-
wej nawierzchni posadzki 
przejścia.

Warto wspomnieć, że Za-
ułek Świętokrzyski powstał w 
średniowieczu i był najkrótszą 
drogą łączącą świdnicki Rynek z 
kościołem dominikanów. Jest to 
wysokie przejście pod kamieni-
cą, sklepione krzyżowo, dzielone 
masywnymi gurtami odciążają-
cymi, zakończonymi na ścianie 
niewielką konsolką z aplikowa-
nym ornamentem. Znajduje się 
tam również barokowy kaplicz-
ny wykusz z fragmentem kopu-
łowego przykrycia. Na tyłach ka-
mienicy datowanej na początek 
XV wieku przesklepione przej-
ście przechodzi w ażurowe łuki 
odporowe biegnące pomiędzy 
ścianami dwóch naprzeciwle-
głych budynków. Jednak wyko-
nane badania stratygraficzne 
wykazały, że tynki barokowe 
uległy zniszczeniu. Ważną infor-
macją jest również to, że Zaułek 

został w latach 30 XX wieku pod-
dany generalnemu remontowi 
i wówczas usunięto barokowe 
malatury oraz częściowo tynki, 
zastępując je tynkami o wyso-
kich parametrach twardości, 
jednakże sztywnymi, nie podda-
jącymi się pracy i o słabej dyfu-
zyjności.

Prace ruszą niebawem, już 
wykonano badania stratygra-
ficzne i program prac konserwa-
torskich oraz ekspertyzę stanu 
technicznego konstrukcji części 
budynków. Natomiast firma EM-
BUD z Kątek wygrała przetarg na 
przebudowę przejścia w Zaułku 
Świętokrzyskim. Najkorzystniej-
sza oferta opiewała na kwotę 1 
254 980,34 złotych. – Przejście 
ulicą Świętokrzyską - samo cen-
trum miasta. To miejsce nie przy-
nosi nam chluby, nie jesteśmy 
z niego dumni, w tej chwili jest 
tutaj paskudnie… Niektórzy mó-
wią, że jest to miejski nielegalny 
szalet – niestety tak się też zda-
rza. Dużo tu śmieci i odpadów, 
a przede wszystkim stan budyn-
ków, które okalają przejście jest 
niezbyt dobry. Żeby doprowa-
dzić do remontu tego miejsca 
niezbędna była współpraca aż 
czterech właścicieli – mówi pre-
zydent Świdnicy, Beata Moskal–
Słaniewska.  Zgodnie z umową 
prace potrwają do 15 czerwca 
2022 roku.

Red.

Zaułek Świętokrzyski do remontuREKLAMA R0028/22

REKLAMA R0029/22

REKLAMA R0030/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  
18.01.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia 
Nr 30/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  18.01.2022r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu 
18.01.2022r.    wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  
do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia 
Nr  29/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  18.01.2022r.
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Best of the best = RL9!
Pamiętacie komediowy 
serial Allo Allo? To jeden 
z moich ulubionych z lat 
młodzieńczych. 17 stycz-
nia,   zastanawiając się co 
napisać do najbliższego 
wydania felietonu, śmia-
łem się z zachowania po-
szczególnych bohaterów. 
Kątem oka zerkałem jed-
nak też na galę ogłosze-
nia wyników plebiscytu 
FIFA Awards 2021. Wygrał 
Lewy. Ucieszyłem się. Na-
wet bardzo, bo utarł nosa 
Messiemu i jeszcze „paru 
innym wieśniakom”.
Ileż to razy słyszałem, że 
boski Leo jest najlepszy. No 
może kiedyś był. Nawet kie-
dyś go lubiłem. Dzisiaj? Dzi-
siaj nie cierpię typa. Czyta-
jąc więcej i więcej historii 
z życia wziętych, odnoszę 
wrażenie, że większego 
buca w życiu nie widzia-
łem. Obraża się o wszystko. 
Gra na uczuciach wizerun-
kiem na puszkach Pepsi 
czy chipsach Lays. Boisko? 
Nie tym razem. Nawet nasz 
Przemysław Frankowski ma 
lepsze wyniki w lidze. Obaj 
grają we Francji. Obaj mają 
podobne role w swoich ze-
społach, ale to „wielki” Leo 
został uznany jednym z pię-
ciu najgorszych transferów 
zeszłego roku.
Ten chłopek jest tak zadu-
fany w sobie, że nawet nie 
raczył sobie zadać trudu, 
by uznać Lewego za lepsze-
go. Przecież to niemożliwe 
żeby ktoś był znowu od nie-
go lepszy. Już raz lepszym 
okazał się Modrić, Lewy 
czy Salah. Kilka razy CR7. 
Przecież niemożliwe, żeby 
znowu ktoś go pokonał. A 
jednak. Porównywany do 
Napoleona Argentyńczyk 
skończy tak samo jak nie-
gdysiejszy cesarz. No może 
nie wyślą go na Wyspę He-
lenę skąd miałby bliżej do 
domu, ale warto wrócić na 
stare śmieci.
Wracając do Allo Allo, poja-
wił się genialny pomocnik 
oficera gestapo her Otto 
Flicka. Wybaczcie zapisze 
jego nazwisko fonetycznie 
– FOLSMOLHAUSEN. To już 
nie brzmi wyjątkowo, ani 
groźnie. RL9 RULES!!!.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Emocje. Kontrowersje, ale bez zmian na szczycie
Za nami 7 kolejka Uzdrowiskowej Ligi Halowej. Zapamiętamy ją przede wszystkim za emocje i towarzyszące nim kontro-

wersje, jakie dotknęły zawodników w dwóch pierwszych spotkaniach. Poza tym bez zmian na szczycie i dole tabeli.

Na początek wróćmy do 
meczu T Best Grzegorza Mi-
chalaka z FC SWIDD Białe 
Mewy. Gdy wybrzmiewała 
ostatnia syrena, na tablicy 
wyników mieliśmy wynik 
2:2, ale około 35 minuty 
gry, piłka po uderzeniu Su-
pika odbiła się od obrońcy 
i wydaje się, że uderzając w 
parkiet, przekroczyła swo-
im obwodem linię bram-
kową. Białe Mewy szybko 
wznowiły grę, gracze T-
-Bestu nieśmiało zaprote-
stowali. Sędziowie gola nie 
uznali.
T Best – FC SWIDD Białe 
Mewy 2:2
*
W drugim meczu Czarni 
Lwów Retroliga mierzyły 
się z Ale Jazz. Mecz rów-
nież zakończył się podzia-
łem punktów. Tu również 
nie brakowało kontrower-
sji. Gracze Ale Jazz pod na-
porem rywala aż trzykrot-
nie obrywali piłką w rękę. 
Sędziowie orzekli jednak, 
że nie nadawały się one do 
tego, by odgwizdać prze-
winienie. Przynajmniej raz 
rzut karny Czarnym jednak 

się należał. Zamiast tego za 
niesportowe zachowanie z 
boiska wyleciał Wieczorek.
Czarni Lwów Retroliga – 
Ale Jazz 1:1
*
Niespodzianką pachniało 
w starciu Szczytu z Górni-
kiem Nowe Miasto. Piłka-
rze z Boguszowa Gorc do 
przerwy prowadzili 1:0. 
Grali mądrze i wydawało 
się, że korzystny wynik dla 
zespołu będzie realny. Po 
zmianie stron rzut karny 
dla Górnika odwrócił losy 
spotkania. Po wyrównaniu 
wałbrzyszanie zaatakowali 
i w końcu swoją przewagę 
udokumentowali.
Szczyt Boguszów Gorce – 
Górnik Nowe Miasto 2:5
*
Pomimo dobrej postawy 
Zrzeszeni nie dali rady ode-
przeć naporu podopiecz-
nych trenera Piotr Borka, 
którego Transway & GKAu-
to Luks okazał się zdecydo-
wanie bardziej dojrzałym 
zespołem. Świetny mecz 
Michała Bartkowiaka, ale i 
pochwały po drugiej stro-
nie barykady należą się 

Jakubowi Szymkowiakowi. 
Zawodnik Zrzeszonych był 
siłą napędową swojej dru-
żyny.
Transway & GKAuto Luks – 
Zrzeszeni Wałbrzych 11:4
*
Olimpijczyk Wałbrzych 
drugi raz z rzędu zagrał 
bez nominalnego bramka-
rza. Podobnie jak tydzień 
temu, tak i tym razem nie 
był on potrzebny. Dobrze 
między słupkami radził so-
bie Dawid Stanuszek. Sku-
tecznością razili zawodnicy 
wałbrzyskiego Zagłębia. 
Lider rozkręcał się powoli, 
ale zadanie wykonał w 100 
procentach.

Olimpijczyk Wałbrzych – 
Zagłębie Wałbrzych 14:5
*
Na koniec Invenio QD roz-
biło ambitnie grających za-
wodników FC Gaj, którym 
należą się wielkie brawa za 
hart ducha i niesamowitą 
wolę walki, która sprawia, 
że mimo porażek, drużyna 
pozostawia po sobie dobre 
wrażenie. Wszyscy Gajowi 
kibicujemy i wierzymy, że 
punkty, to tylko kwestia 
czasu.
Invenio QD – FC Gaj 20:00

JZ

Powrót do zdrowia i po awans
To miał być weekend wielkich emocji i wrażeń, które miały po sobie zostawić zawodniczki siatkarskiego Chełmca. Seniorki 

szykowały się do meczu z Sokołem Katowice, juniorki wyjechały do Wrocławia. Ich młodsze koleżanki do Brzegu Dolnego. 
Ostatecznie nie doczekaliśmy się spotkania w II lidze. Młodzież zagrała za to w kratkę.

W związku ze słabym sta-
nem zdrowia naszych zawod-
niczek informujemy, że mecz II 
Ligi Siatkówki Kobiet przeciw-
ko Sokół 43 AZS AWF Katowice 
nie odbędzie się we wcześniej 
zaplanowanym terminie. O no-
wym terminie rozegrania spot-
kania poinformujemy wkrótce 
- głosił komunikat. 

***

Juniorki przegrały we Wroc-
ławiu

Nie udał się wyjazd do 
Wrocławia juniorek Chełmca. 
Ciężki bój zakończył się tym 
razem powrotem na tarczy. 
Podopieczne trenera Kacpra 
Jesiołowskiego aż dwukrotnie 
okazały się gorsze dopiero w 
grze na przewagi.

Mówi się, że zawsze mogło 
być lepiej. Porażka z będącą na 

3 pozycji w tabeli drużyną ze 
stolicy Dolnego Śląska, poka-
zała jednak, że wałbrzyski ze-
spół idzie w dobrym kierunku. 
Żal przegranych w końcówce 
setów nie zmieni dobrego wra-
żenia, jakie drużyna po sobie 
zostawiła.

AZS AWF I Wrocław - Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 3:0 
(26:24, 25:19, 26:24)

***

Po porażce z Wieżą Rad-
ków, młode siatkarki Chełm-
ca musiały szukać punktów 
w pojedynku z Rokitą Brzeg 
Dolny. Wygrana przedłużała 
szansę na awans do turnieju 
finałowego. Nic zatem dziw-
nego, że podopieczne trenera 
Kacpra Jesiołowskiego zrobiły 
wszystko, by zadanie wykonać 
w 100 procentach.

Już pierwszy set pokazał, że 
w wałbrzyskim zespole drze-
mią wielkie możliwości. Wy-
grana do 2 punktów wydawała 
się wręcz nierealna. Myśleli-
śmy, że to błąd w zapisie, ale 
wynik okazał się prawdziwy, do 
tego wręcz inspirujący. Później 
gra się wyrównała. Chełmiec 
dalej wygrywał. Komplet punk-
tów sprawił, że do samego koń-
ca zachował szansę na awans 
do turnieju finałowego, w któ-
rym zmierzą się 4 najlepsze 
drużyny w regionie.

Rokita Brzeg Dolny - Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 0:3 
(2:25, 16:25, 20:25)

JZ 



 9
www.30minut.pl

Piątek, 21 stycznia 2022 SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Bez zmian w składzie piłkarze Górnika rozpoczęli okres przygotowawczy do rundy rewanżowej klasy okręgowej. Celem wał-
brzyszan wiosną tego roku będzie utrzymanie 1. miejsca w tabeli, a zarazem awans do IV ligi.

Mistrz jesieni już trenuje 
We wtorek 11 stycznia 

biało-niebiescy zakończyli 
przerwę zimową i powrócili 
do treningów. Jak się dowie-
dzieliśmy, w zajęciach uczest-
niczy od 15-18 zawodników, 
w tym Michał Bartkowiak. - 
Michał dobrze wygląda, ale 
zobaczymy, jak będzie z jego 
zdrowiem, gdy zwiększymy 
obciążenia -, powiedział tre-
ner Marcin Domagała. Z grona 
tych, którzy jesienią decydo-
wali o wynikach zespołu, na 
razie brakuje jedynie Marcina 
Smoczyka, ale w najbliższych 

dniach „Smoku” ma dołączyć 
do swoich kolegów. Jak wspo-
mnieliśmy, Górnicy trenują w 
tym samym zestawieniu, w 
jakim kilka miesięcy temu wy-
walczyli mistrzostwo jesieni, 
choć niewykluczone, iż dru-
żynę wzmocni doświadczony 
i uniwersalny wychowanek 
wałbrzyskiej ekipy. Nasi cały 
czas utrzymują również kon-
takt z Łukaszem Kalką, który 
latem doznał kontuzji kolana 
i obecnie przechodzi niezbęd-
ną rehabilitację, w czym po-
maga mu również sam klub. 

Niestety, najwcześniej po-
mocnik Górnika będzie goto-
wy do gry w nowym sezonie.  

Mimo świetnej pierwszej 
części sezonu, wiosną wał-
brzyszan czeka trudna walka 
o zachowanie fotelu lidera, 
a zarazem awans do IV ligi. 
Tym trudniejsza, iż plasują-
cy się tuż za plecami naszych 
– Zjednoczeni Żarów, Skałki 
Stolec oraz LKS Bystrzyca Gór-
na, mają podobne plany i cele 
sportowe jak ekipa trenera 
Domagały. Na szczęście termi-
narz jest po myśli lidera, gdyż 
z 14 nadchodzących spotkań 
aż 8 rozegramy u siebie, choć 
z powyższej trójki rywali jedy-
nie Zjednoczonych będziemy 
gościć na Ratuszowej. 

Plan sparingów Górnika 
Wałbrzych (wszystkie mecze 
u siebie) 

Sobota – 29 stycznia: Gór-
nik – KS Walim

Sobota – 5 lutego: Górnik – 
Granit Roztoka

Sobota – 12 lutego: Górnik 
– Polonia Bystrzyca Kłodzka

Sobota – 19 lutego: Górnik 
– Jaworzanka Jawor 

Sobota – 26 lutego: Górnik 
– Górnik Nowe Miasto

sobota – 5 marca: Górnik – 
Iskra Witków Śląski

.
 

Bartłomiej Nowak 

Zdrój bez zmian w składzie
Zakończyła się przerwa zimowa piłkarzy Zdroju Jedlina-Zdrój. Za podopiecznymi trenera Kamila Jasińskiego drugi tydzień 

treningów i przygotowań do rundy wiosennej klasy A. 

Sześć spotkań kontrolnych 
w ramach przygotowań do 
rundy wiosennej rozegra 
prowadzący w tabeli klasy 
A – Zdrój Jedlina-Zdrój. Na 
początek lider klasyfikacji 
zmierzy się z Jaworzanką 
Jawor, następnie MKS-em 
Szczawno-Zdrój, Victorią 
Świebodzice, Cukrowni-
kiem Pszenno, KS Legnickie 
Pole oraz Olimpią Kamien-
na Góra. To dość wymaga-
jący rywale „Mineralnych”, 
gdyż Jaworzanka reprezen-
tuje IV ligę, a Victoria oraz 
Legnickie Pole występują 
w klasie okręgowej. Do 
ostatniego sparingu doj-
dzie 5 marca, a więc na 
tydzień przed inauguracją 
piłkarskiej wiosny, w której 
na początek jedlinianie po-

dejmą zajmujących 9. miej-
sce Czarnych Wałbrzych. 

Jak poinformował trener 
Jasiński, jego podopiecz-
ni trenują trzy razy w ty-
godniu, do tego docho-
dzi również tak zwana 
„wewnętrzna gierka”, a 
dotychczas w zajęciach 
uczestniczyło około 15 za-
wodników. W porównaniu 
do jesieni skład Zdroju nie 
uległ zmianie. - Nikt nie od-
szedł, na razie także cisza 
pod kątem ewentualnych 
wzmocnień. Opieramy się 
bowiem na tym, co było, 
choć niewykluczone są 
pewne kosmetyczne korek-
ty -, wyjaśnił szkoleniowiec 
jedlinian. 

Po pierwszej części A-kla-
sowego sezonu tylko dwie 
drużyny nie zanotowały 
porażki. Mowa oczywi-
ście o Zdroju oraz Gór-
niku Nowe Miasto, który 
z identycznym bilansem 
punktowym (44) plasuje 
się na 2. miejscu „Serie 
A”. I to zapewne między 
wspomnianymi drużyna-
mi rozstrzygnie się walka 
o awans do „okręgówki”, 
choć możliwe, iż 12 czerw-
ca, gdy rozegrana zostanie 
30, ostatnia kolejka sezo-
nu, świętować będziemy 
promocję na wyższy szcze-
bel obu lokalnych ekip. 

Plan sparingów Zdroju Jed-
lina-Zdrój

Niedziela – 30 stycznia, 
godz. 18: Zdrój – Jaworzan-
ka Jawor (mecz odbędzie 
się w Strzegomiu)
Sobota – 5 lutego, godz. 
16: Zdrój – MKS Szczawno-
-Zdrój (ul. Ratuszowa w 
Wałbrzychu)
Sobota – 12 lutego, godz. 
16: Zdrój – Victoria Świe-
bodzice (w Świebodzicach)
Sobota – 19 lutego, godz. 
16: Zdrój – Cukrownik 
Pszenno (w Świebodzi-
cach)
Niedziela – 27 lutego, 
godz. 18: Zdrój – KS Legni-
ckie Pole (w Strzegomiu)
Sobota – 5 marca, godz. 16: 
Zdrój – Olimpia Kamienna 
Góra (w Strzegomiu)

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Jakub  
Nazwisko: Krzpiet 
Data urodzenia: 4 października 2003 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: Imperium Boxing Wałbrzych (boks)

Największy dotychczasowy sukces: Na swoim 
koncie mam trzy medale Mistrzostw Polski. W minionym roku sięgnąłem po 
złoto juniorów i to najważniejszy mój dotychczasowy sukces, który miał póź-
niej przełożenie na powołania do kadry narodowej oraz występy w zawodach 
międzynarodowych. Rok wcześniej również byłem najlepszy wśród juniorów, a 
w 2017 roku wywalczyłem złoto w rywalizacji młodzików. Ponadto w 2020 roku 
uczestniczyłem w Mistrzostwach Europy w Czarnogórze, gdzie byłem bardzo 
blisko brązowego krążka, jednak ostatecznie minimalnie przegrałem z Białoru-
sinem 2:3. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Myślę, że trener Krzysiek Sadłoń, który mnie 
prowadzi od samego początku i to właśnie on zaszczepił we mnie ciężką pracę 
oraz pasję do boksu.  
Dlaczego boks: Nie było przypadku. We wrześniu 2015 roku powstał klub Im-
perium Boxing Wałbrzych, gdzie trafiłem zaledwie dwa tygodnie później. W 
tym miejscu chciałbym podziękować trenerom Sadłoniowi oraz Mariuszowi Bu-
rzyńskiemu, a także szkoleniowcom kadry narodowej za to, gdzie obecnie się 
znajduje. Moje sukcesy to również efekt wsparcia sponsorów, czyli Daniela Po-
korskiego z firmy PIT STOP, Miłosza Bochenka – Usługi Budowlane, oraz House 
Burgera z Wałbrzycha. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Zmieniam kategorię wiekową, bo przechodzę do se-
niora. Celuję zatem w olimpiadę, bo to jest dla mnie najważniejszy cel sportowy, 
a także medal, którego nie zdobyliśmy od Wojciecha Bartnika w Barcelonie w 
1992 roku. Oczywiście nie bez znaczenia jest dla mnie udział w Mistrzostwach 
Europy lub Świata, ale najważniejszy mój cel to start na olimpiadzie. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Czy Robert wygrał 
zasłużenie?
Po rozstrzygnięciu plebiscytu 
Przeglądu Sportowego na naj-
lepszego polskiego sportowca, 
głos zabrał Paweł Fajdek, kry-
tykując kolejność na podium. 
Na jego pierwszym miejscu 
widziałby swoją koleżankę 
po fachu, złotą medalistkę 
igrzysk Anitę Włodarczyk. Czy 
Fajdek powinien wypowiadać 
się w taki sposób? Raczej nie 
a przynajmniej bardziej dyplo-
matycznie. Ale czy nie należy 
przyznać mu choć trochę racji, 
oczywiście nie robiąc jedno-
cześnie Robertowi Lewandow-
skiemu zarzutu, że wygrał. W 
tym plebiscycie głosują kibice, 
tu nie ma żadnych „układów”, 
a że rozstrzygnięcia czasami 
bywają kontrowersyjne wyni-
ka po prostu z rzeczywistości 
w jakiej żyjemy - rzeczywi-
stości medialnej. W czasach 
przedinternetowych ale i 
jeszcze wcześniej, gdy telewi-
zja nie była tak powszechna, 
paradoksalnie kibic był bar-
dziej wyedukowany niż teraz. 
Bezpośrednio z trybun czy z 
przekazu dostępnych wówczas 
mediów, bardziej dostrzegał 
wysiłek i osiągnięcia zawod-
ników w dyscyplinach, powie-
dzielibyśmy dziś - niszowych, 
takich jak szermierka, zapasy, 
boks amatorski, podnoszenie 
ciężarów itp. Dzisiejszą rze-
czywistość zdominowało kilka, 
właśnie medialnych dyscyplin 
z futbolem na czele. Anitę 
Włodarczyk, Dawida Tomalę 
czy Tadeusza Michalika oglą-
da sie raz czy dwa razy w roku 
a Roberta Lewandowskiego 
piętnaście razy ...dziennie i to 
nie tylko jak gra w piłkę ale jak 
kupuje zegarek, pije kawę czy 
bawi się z dziećmi. To ma póź-
niej przełożenie na głosowanie 
w takich plebiscytach. I tak jak 
kiedyś kibic był bardziej spor-
towo wyedukowany, tak teraz 
wydaje się obyć trochę „ogłu-
piony”. Oczywiście Robert to 
jeden z najwybitniejszych, nie 
piłkarzy ale w ogóle sportow-
ców w historii Polski i trudno 
powiedzieć, że nie zasłużył na 
tegoroczne wyróżnienie. Ale 
zwrócmy też uwagę, że przed 
Lewym w plebiscycie Przeglą-
du Sportowego tylko raz wy-
grał piłkarz - Zbigniew Boniek 
w 1982 roku, a mieliśmy czasy, 
w których inaczej niż teraz re-
prezentacja osiągała wyniki na 
światowym poziomie.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl
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ZMIANY DLA KIEROWCÓW
Nowy - 2022 rok przyniósł wiele zmian, praktycznie 

w każdym aspekcie naszego życia i choć w ostatnim tygodniach nie cichną echa Ładu, na 
łamach dzisiejszego artykułu pragnę przytoczyć zmiany które odnoszą się do zmotoryzo-
wanej części społeczeństwa tj. prawa o ruchu drogowym. 

Wśród najważniejszych zmian, na pierwszym miejscu należy wskazać znaczne pod-
wyższenie maksymalnej kary grzywny jaką może orzec Sąd, kwota ta wzrosła bowiem 
z 5.000,00 zł do 30.000,00 zł. Funkcjonariusz Policji będzie mógł nałożyć mandat – do 
5.000,00 zł a w przypadku zbiegu kilku wykroczeń – do 6.000,00 zł.

Za przekroczenie prędkości do 30 km/h mandat wyniesie do 400 zł, od 31 do 40 km/h  
- co najmniej 800 zł, o 41-50 km/h – 1.000,00 zł,  o 51-60 km/h – 1.500,00 zł,  o 61-70 
km/h – 2.000,00 zł,  a o 71 km/h i więcej – 2.500,00 zł. Kwoty mandatów mogą być 
dwukrotnie wyższe w przypadku recydywy  tj.  w przypadku złamania dwukrotnie limitu 
prędkości, w ciągu dwóch lat. 

Za spowodowanie kolizji na drodze mandat ma wynosić nie mniej niż 1.500,00 zł, a 
spowodowanie jej po spożyciu alkoholu minimum 2.500,00 zł. Także w tym wypadku 
jeśli sprawca popełni to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat od uprzedniego ukarania, 
kara grzywny ma wynosić co najmniej 3.000,00 zł lub 5.000,00 zł, jeśli kierowca był pod 
wpływem alkoholu.

Nowe przepisy zakładają również od 1 stycznia 2022 roku wprowadzenie mechani-

zmu uzależniającego usunięcie punktów karnych od uregu-
lowania mandatu. Oznacza to, że będą one usuwane z konta 
kierowcy dopiero po upływie 2 lat od dnia opłacenia kary.  

Od 1 stycznia 2022 r. wzrosła także kara za brak ważnej po-
lisy OC - właściciele aut osobowych -zapłacą dwukrotność pen-
sji minimalnej, czyli 6.020,00 zł. 

Nowelizacja ustawy umożliwiła także udostępnienie pod-
miotom ubezpieczeniowym danych z Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców tzw. CEPiK oraz dostosowanie stawek 
ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy i 
otrzymanych przez niego punktów karnych. 

31 stycznia 2022 r. wejdzie w życie przepis umożliwiający kupującemu używany sa-
mochód lub motocykl pozostawienie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, także w 
sytuacji, gdy pojazd był dotychczas zarejestrowany w innym województwie, nie dotyczy 
to jednak sytuacji gdy nabyte auto będzie posiadało czarne tablice rejestracyjne lub gdy 
będą one zniszczone lub nieczytelne.

Zgodnie z zapowiedziami celem wprowadzanych zmian ma być poprawa bezpieczeń-
stwa w zakresie ruchu drogowego, skuteczniejsze egzekwowanie nakładanych grzywien 
oraz wsparcie ofi ar przestępstw drogowych. 

Adwokat radzi:

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Nowa „partrolówka” Straży Miejskiej
Nie od dziś wiado-

mo, że Straż Miejska w 
uzdrowiskowej gminie 
Szczawno-Zdrój ma dwa 
razy więcej pracy. Z jed-
nej strony mieszkańcy, z 
drugiej zaś kuracjusze i 
turyści.

Właśnie dlatego Straż 
Miejska w Szczawnie-Zdroju 
wymaga ciągłych inwesty-
cji, nie tylko w ludzi i sie-
dzibę ale również sprzęt. 
Ważny jest również aspekt 
sprawnego wykonywania 
czynności w pracy przez sa-
mych Strażników Miejskich. 
Z myślą o nich Urząd Miasta 
w uzdrowiskowej gminie 

zakupił nowy pojazd. Teraz 
patrole i pracę strażników 
wspiera Dacia Duster z na-
pędem na cztery koła. Moc 
jaką generuje silnik pod ma-
ską to 110 KW. Warto wspo-
mnieć o kosztach. Zakup 
pojazdu z przystosowaniem 

do wymogów Straży Miej-
skiej i dodatkowym wypo-
sażeniem wyniósł około 120 
tysięcy złotych.

Red.
Fot. Gmina

Szczawno-Zdrój

Zmiany w wałbrzyskiej Policji
I Zastępca Komendanta 

Miejskiego Policji w Wał-
brzychu przechodzi na 
zasłużoną emeryturę. Mł. 
insp. Mariusz Kucharczyk 
na przestrzeni blisko 28 lat 
służby związany był mię-
dzy innymi z Komendą Po-
wiatową Policji w Świdnicy, 
Wydziałem Kryminalnym 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu, a w 
latach 2010–2020 nadzo-
rował pracę policjantów 
Komisariatu Policji w Bo-
guszowie-Gorcach, pod-
legającego pod Komendę 
Miejską Policji w Wałbrzy-
chu. W jego miejsce został 
powołany mł. insp. Tomasz 
Kościcki.

Mł. insp. Mariusz Kucharczyk 
ukończył studia prawnicze na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Jest również 
absolwentem Akademii Ekono-
micznej we Wrocławiu, gdzie 
ukończył podyplomowe studia 
menedżerskie. Następnie uzy-
skał dyplom z bezpieczeństwa 
i higieny pracy w Wałbrzyskiej 
Wyższej Szkole Zarządzania i 
Przedsiębiorczości. Studiował 
również w Wyższej Szkole Poli-
cji w Szczytnie, gdzie ukończył 
studia w zakresie administracji 
oraz specjalizował się na kierun-
ku związanym ze zwalczaniem 
przestępczości zorganizowanej i 
terroryzmu.

Doświadczony oficer polskiej 
Policji, przyjął się do służby w 

1994 roku. Zanim został I Za-
stępcą Komendanta Miejskiego 
Policji w Wałbrzychu, pracował 
m.in. w Komendzie Powiatowej 
Policji w Świdnicy, gdzie od 1999 
do 2003 roku związany był z 
pionem kryminalnym, zajmując 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej. To tylko część z 
zawodowego życiorysu. Otóż 
w 2005 roku otrzymał Brązo-
wy Krzyż Zasługi, w 2013 roku 
Brązowy Medal Za Długoletnią 
Służbę, a w 2018 roku Brązową 
Odznakę Zasłużony Policjant.

W poniedziałek dotychczaso-
wemu I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Kamien-
nej Górze powierzone zostało 
stanowisko I Zastępcy Komen-
danta Miejskiego Policji w Wał-
brzychu. Mł. insp. Tomasz Kości-

cki służbę w Policji rozpoczął w 
1998 roku. Przez pierwsze lata 
związany był z Kamienną Górą, 
gdzie najpierw służył w Wydzia-
le Prewencji. W 2003 roku został 
detektywem Wydziału Kryminal-
nego, a w 2006 roku specjalistą 
zespołu dochodzeniowo-śled-
czego. W międzyczasie ukończył 
studia magisterskie na Uniwer-
sytecie Wrocławskim oraz Szkołę 

Oficerską w Szczytnie. Od 2011 
r. – przez kolejnych 10 lat – był I 
Zastępcą Komendanta Powiato-
wego Policji w Kamiennej Górze. 
W tamtejszej jednostce nadzoro-
wał pion kryminalny. Takie zada-
nia będzie realizował również i w 
wałbrzyskiej jednostce.

Red.
Źródło i fot.:

walbrzych.policja.gov.pl

Mł. insp. Tomasz Kościcki Mł. insp. Mariusz Kucharczyk 
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sekund
Głuszyca
Nowy urząd
Nowy tydzień zaczął się dla Głuszycy wielkim wydarzeniem. 17 
stycznia w budynku, w którym dawniej mieścił się Zespół Szkół, 
odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy. Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja i adaptacja 
byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego bu-
dynku użyteczności publicznej w Głuszycy” dofinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za po-
średnictwem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej zakończyło się sukce-
sem, a zabytkowy obiekt odzyskał dawny blask i ponownie służyć 
będzie społeczności lokalnej.

Red. 
Fot. Głuszyca

Zagórze Śląskie
Nowy sołtys
18 stycznia mieszkańcy Zagórza Śląskiego wybrali na sołtysa Łu-
kasza Naumowicza.
W trakcie zebrania wiejskiego ustępująca sołtys Zdzisława Wasi-
lewicz-Pietrzyk podziękowała władzom gminy oraz wszystkim 
mieszkańcom za wieloletnią współpracę i pomoc w realizacji za-
dań, które przyczyniły się do rozwoju Zagórza Śląskiego.
Na zebranie licznie przybyli mieszkańcy Zagórza Śląskiego, którzy 
wzięli udział w głosowaniach tajnych związanych z wyborami. W 
wyniku przeprowadzonych głosowań nowym sołtysem Zagórza 
Śląskiego został Łukasz Naumowicz, natomiast Joanna Ceglarek 
nowym członkiem Rady Sołeckiej. 

Red
Fot. Walim

Świebodzice
„Na gazie” bez prawka
14 stycznia br. tuż około 15.30 policjanci z komisariatu w Świe-
bodzicach, pełniąc służbę na terenie miasta zwrócili uwagę na 
poruszający się pojazd osobowy, którego styl jazdy kierowcy su-
gerował, że może on być nietrzeźwy. W trakcie kontroli policjan-
ci potwierdzili swoje przypuszczenia. Przeprowadzone badanie 
wykazało u 43-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego blisko 
promil alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w po-
licyjnej bazie okazało się, że wobec kierowcy Sąd Rejonowy w 
Świdnicy orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mecha-
nicznych. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczy-
zna odpowie przed sądem.

Źródło: swidnica.policja.gov.pl

Sudecka Konferencja Pszczelarska
6 lutego 2022 roku odbę-

dzie się w Wałbrzychu Su-
decka Konferencja Pszcze-
larska. Skierowana jest do 
wszystkich pszczelarzy, któ-
rym zależy na podnoszeniu 
swojej wiedzy i doskona-
leniu się zawodowym. A to 
wszystko dzięki nieformal-
nej grupie pszczelarzy o na-
zwie Sudecki Klub Pszczela-
rza Polanka.

Koleżanki i koledzy pszczela-
rze z Klubu zapraszają na dużą 
pigułkę wiedzy do Wałbrzycha 
do Starej Kopalni 6 lutego 2022 
roku od godziny 10.00. Dla 80 
uczestników będzie przygoto-
wany nie tylko poczęstunek ale 
również okolicznościowe upo-
minki.

Jak zauważają organizatorzy 
wydarzenia w każdej dziedzinie 
życia społecznego coś się dzieje. 
Pszczelarstwo polskie ma swoje 
dobre i złe strony. Wiele można 
byłoby zmienić lub poprawić, 
dlatego warto spotkać się i roz-
mawiać. Pszczelarze mają swoje 
problemy i o tych problemach 
chcemy dyskutować - zaznacza-
ją organizatorzy. Na Sudecką 

Konferencję Pszczelarską zostali 
zaproszeni ciekawi wykładow-
cy z olbrzymią wiedzą, znani w 
środowisku pszczelarskim. Będą 
mówić o złej jakości wosku i 
węzy pszczelej, o zdrowotno-
ści pszczół, czyli o problemach 
z podstępną chorobą nosema 
apis i nosema cerana, które to 
choroby doprowadzają nawet 
do upadku rodzin pszczelich. 
Będzie również zorganizowany 
wykład o nieprawidłowościach 
w oznaczeniu miodu i pyłku 
pszczelego. Lokalna firma „Węza 
pszczela Artwik” przedstawi no-
watorski sposób na to, jak zrobić, 
aby pierwsze opakowanie na 
miód było nieskażone, a mowa 
jest o węzie pszczelej. Natomiast 
firma Vet-Animal przedstawi naj-
nowszy lek przeciw Warronie.

Z powodu pandemii CO-
VID-19 organizatorzy liczą na 

osoby szczególnie zaszczepione, 
bo ilość miejsc jest ograniczona. 
Więcej informacji o rejestracji na 
konferencję uzyskacie Państwo 
na stronie internetowej: www.
walbrzych.cba.pl/konferencja.
html Każdy zgłoszony na nasza 
konferencję otrzyma potwier-
dzenie SMS, dzięki któremu bę-
dzie mógł uczestniczyć w tym 
niecodziennym wydarzeniu.

Red.
Fot.KC

Tygodnik 30 minut objął konfe-
rencję patronatem medialnym.

Zeskanuj kod QR i zarejestruj 
się na konferencję

Wieża w Parku Sobieskiego jeszcze w tym roku?
W specyficznym dla Wał-

brzycha miejscu, tuż obok 
górskiego, ale ze względu 
na bliskość zabudowań, 
miejskiego schroniska, po-
wstanie konstrukcja, która 
i mieszkańcom, i turystom 
pozwoli na docenienie wy-
jątkowości miasta. Władze 
przedstawiły zwycięski pro-
jekt.
Koszt wykonania oszacowano 

na 3,8 milionów złotych. Prace 
poprzedzone zostaną wykona-
niem badań dendrologicznych, 
w promieniu 10 metrów wyma-
gać będą wycinki drzew.

Wygrała grupa projektowa 
ISBA z Wrocławia, którego przed-
stawicielka podczas połącze-
nia zdalnego, nie kryła radości. 
Podkreśliła jej introwertyczno-
-ekstrawertyczny charakter 
(częściowa zabudowa z siatki 

poddającej się upływowi czasu - 
“rdzewiejącej” oraz forma otwar-
ta, pozwalająca na kontakt z oto-
czeniem). Strzelista konstrukcja 
dobrze wpisuje się w okoliczny 
krajobraz, nawiązując do wciąż 
wznoszących się nad budynka-
mi kominów - pamiątek po prze-
myśle, w tym do wieży na terenie 
Starej Kopalni.

Czy to uatrakcyjni Park So-
bieskiego i dobrze wpisze się w 

panoramę miasta? Gdzieś z tyłu 
głowy chodzi myśl o możliwym 
niezrozumieniu dla zamierzo-
nego przecież “rdzewienia”, ale 
może nie będzie tak źle. Może 
uwierzmy w lokalną społecz-
ność.

Zapytani pracownicy Harców-
ki powiedzieli, że tak.

PeeL
fot: PeeL

Klub Senior + w Świebo-
dzicach nie zwalnia tempa, 
uczestnicy od nowego roku 
ze zdwojoną siłą, nowymi 
celami rozpoczęli zajęcia. 
Wśród nich najpopularniej-
sze to: joga, kinezyterapia, 
gimnastyka ogólna, pilates-
-zdrowy kręgosłup, war-
sztaty taneczne, dietetycz-
ne, bowling, tenis stołowy, 
warsztaty plastyczne oraz 
codzienne spotkania przy 
kawie.

Gmina Świebodzice dzięki 
przystąpieniu do Programu Se-
nior + na lata 2021-2025 corocz-
nie zyskuje znaczące dofinanso-
wanie do działalności placówki, 
stąd możemy pozwolić sobie na 
rozszerzanie swoich działań. 
Znaczący jednak wpływ na to 
jak Klub funkcjonuje mają sami 
uczestnicy, ich chęć, zaangażowa-
nie i kreatywność w połączeniu z 
ogromem empatii wpływa na co-
dzienną atmosferę. I jak to mówią 
sami: „gdy się do nas wejdzie, nie 
chce się wyjść”. Warto wspomnieć, 

że klub włączy się tradycyjnie 
w Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy i przygotuje dla 
mieszkańców stoisko ze słodkimi 
wypiekami, również zrobi kilka 
niespodzianek, w tym ogromne 
okulary, w których będzie można 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Dla mieszkańców rejonu Peł-
cznicy już niedługo powstanie 
kolejny taki Klub. Trwają prace 
remontowe, a widoku z okna po-
zazdrościć nam będzie mogła cała 
Polska, bo którzy seniorzy będą 
mogli sobie pozwolić na codzien-
ną kawę z widokiem na Zamek 
Książ?

Red.

Aktywni Seniorzy
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Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

Cezary Przybylski

WałbrzychMojeMiasto @WalbrzychMM

@PrzybylskiCez

@WalbrzychMM

1:14 PM · 17 sty 2022

11:48 AM · 14 sty 2022

6:43 PM · 17 sty 2022

Wraca wałbrzyski #Hackathon w nieco zmienionej formule.  Programujesz? Nie 
ma znaczenia czy to Twój zawód czy hobby! Zgłoś się do konkursu Code Hero! Na 
laureatów czekają nagrody o łącznej wartości przekraczającej 50k zł. Szczegóły: 
https://konkurs.droplo.com

Jako pierwszy region w Polsce, @Dolny_Slask  przystępuje we współpracy z 
@aotmit  oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii do 
projektu Inkubatora Programów Polityki Zdrowotnej. To nowoczesna profilaktyka 
dopasowywana do potrzeb zdrowotnych Dolnoślązaków.

Willa Kaufmanów w Głuszycy zmieniła całkowicie swoje oblicze stając się siedzi-
bą Urzędu Miejskiego. Remont budynku dofinansowany został ze środków UE w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT 
AW). Piękny obiekt! @EUinPL @EUinWroclaw

Zbigniew Boniek
@BoniekZibi

11:48 PM · 18 sty 2022

Czyli po zwycięstwo nad Rosją ( daj Bóg ) to gdzie gramy? Narodowy odpada 
czyli Wrocław lub Chorzów ?Jak myślicie?

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

3:23 PM · 11 sty 2022

W 2021 roku – jako Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – odnotowaliśmy 
historyczne wyniki:  -  60 decyzji o wsparciu inwestycji, -  4,8 mld zł nakładów inwe-
stycyjnych, -  3,5 tysiąca nowych miejsc pracy
To dobry prognostyk na kolejne lata :)

EpiskopatNews
@EpiskopatNews

6:45 AM · 14 sty 2022

Ustanowiony 25 lat temu przez Konferencję Episkopatu Polski #DzieńJudaizmu 
w Kościele katolickim w Polsce uświadamia nam, gdzie są korzenie chrześcijań-
stwa - mówi bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judai-
zmem #KEP. Więcej: https://bit.ly/3I6ZREf #wideo

Kancelaria Premiera
@PremierRP

6:26 PM · 18 sty 2022

Premier @MorawieckiM podczas konferencji prasowej w #Kraków: Igrzyska Euro-
pejskie to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych. Odbędą się one w 2023 
r. a po raz pierwszy gospodarzem będzie Polska. Jestem przekonany, że pokażemy 
nasze zdolności operacyjne i organizacyjne.

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

9:53 AM · 15 sty 2022

MKS Szczawno-Zdrój https://puchar1000goli.pl/projekty/mks-szczawno-zdroj/
Jeden z trzech projektów już na stronie. W marcu poprosimy o wsparcie w głoso-
waniu, zwłaszcza @DolZPN

REKLAMA R0032/22 REKLAMA R0033/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 13.01.2022 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 
232/7 – obręb 13 Piaskowa Góra, przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
524/2 – obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania 
w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali na rzecz ich 
najemców”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 17/2022 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 13 stycznia 2022 r.

Nieprawidłowości w szpi-
talu! Fałszowanie dokumen-
tów. Liczne roszady kadrowe 
i brak dialogu. To tylko część 
z zarzutów jakie wysunęli 
wobec władz wałbrzyskiego 
szpitala politycy Platformy 
Obywatelskiej.
O nieprawidłowościach mó-

wiono już wcześniej. Mówiono, 
ale też wszelkie pogłoski były 
dementowane przez rządzących. 
Obiecywano rozmowę i poprawę 
sytuacji. Dzisiaj Tomasz Siemo-
niak, Katarzyna Izabela Mrzy-
głocka oraz senator Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska złożyli donie-
sienie do prokuratury na niepra-
widłowości w funkcjonowaniu 
szpitala, z fałszowaniem doku-
mentów włącznie.

-Idziemy dzisiaj do prokuratu-
ry, a to miała być ostateczność. 

Nie można jednak tego prob-
lemu tak zostawić. Fałszowanie 
dokumentacji, grafików pracy, to 
sprawia, że nieprawidłowości w 
szpitalu to fakt, który mamy po-
twierdzony od osób, które wpisy-
wane były do grafiku wirtualnie 
– tłumaczył Tomasz Siemoniak.

Istotnym problemem szpitala 
są również kłopoty kadrowe. Po-
słanka Katarzyna Izabela Mrzy-
głocka problem nazwała wręcz 
kadrową karuzelą.

- Z pracy w szpitalu zrezyg-
nowała główna księgowa, jej za-
stępca, dyrektorzy oraz doświad-
czeni informatycy. Doprowadziło 
to do sytuacji, w której przez 3 
dni w szpitalu nie działał Internet. 
Lekarze nie mieli dostępu do sy-
stemu informatycznego – mówi-
ła posłanka Mrzygłocka.

Politycy zwrócili również uwa-
gę na brak możliwości rozmowy 
z dyrektor szpitala, która izolu-
je się od pracowników. Kłopot 
stanowić ma również problem 
obsadzenia dyżurów. Lekarze 
mają opiekować się 30 a nawet 
40 pacjentami. Według polity-
ków warto też zastanowić się nad 
spadkami przyjęć na oddziały 
oraz ukrywaniem mniejszej licz-
by planowych zabiegów.

Urząd Marszałkowski odpo-
wiada

Specjalistyczny Szpital im. dra 
A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, 
po raz kolejny już, jest politycznie 
wykorzystywany przez przedsta-
wicieli Platformy Obywatelskiej. 
To ponownie wypowiedzi obli-
czone na polityczny zysk, wynika-
jący z bezwzględnej krytyki Szpi-

tala, dyrekcji placówki, personelu 
oraz Urzędu Marszałkowskiego. 
Na partyjnej konferencji padło 
szereg sformułowań wypowie-
dzianych po to, aby potęgować 
krytyczne opinie o Szpitalu im. 
dra A. Sokołowskiego, destabili-
zować placówkę i wywoływać u 
pacjentów obawy i strach. Przy 
poprzednich wystąpieniach 
przedstawicieli PO zwracaliśmy 
uwagę, że Szpital nie potrzebuje 
polityki. Specjalistyczny Szpital 
im. dra A. Sokołowskiego w Wał-
brzychu jest jednym z najwięk-
szych szpitali wojewódzkich na 
Dolnym Śląsku i największą pla-
cówką w południowej części re-
gionu, niosącą pomoc pacjentom 
zmagającym się z Covid-19.  Pa-
cjenci są pod stałą opieką perso-
nelu pracującego w Szpitalu. Pla-
cówka cały czas działa stabilnie, 

hospitalizuje ponad 550 pacjen-
tów na kilkunastu oddziałach, w 
tym również posiada 110 miejsc 
covidowych. ... Obecna dyrekcja 
Szpitala, począwszy od sierpnia 
ubiegłego roku, pozyskała kilku-
dziesięciu nowych pracowników 
– lekarzy specjalistów, personel 
pielęgniarski oraz pracowników 
niemedycznych... Czytamy w czę-
ści oświadczenia Michała Nowa-
kowskiego rzecznika UMD. 

Red./JZ
Wiecej w temacie
na www.30minut.pl 

zeskanuj kod QR
i czytaj całe oświadczenie 

Złożyli doniesienie do prokuratury
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Styczniowe południe w Teatrze Lalek

Ferie w wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym! - Czemu nie!

W niedzielę, 23 stycznia 
2022 o 12:30, zapraszamy 
do wałbrzyskiego Teatru 
Lalki i Aktora na WŁADCĘ 
SKARPETEK w reżyserii Ja-
cka Timingeriu.
Bohaterem tej zabawnej i 

pouczającej opowieści jest Jaś, 
który zgubił skarpetkę. Sytuacja 
ta wydaje się być wręcz banal-
na, jednak aby ją odnaleźć chło-
piec wyrusza w niezapomnianą 
podróż… po własnym domu. 
Kiedy rodzice jeszcze smacznie 
śpią, dom okazuje się być za-
czarowany. Zwykłe przedmioty 
zaczynają mówić, śpiewać i tań-

czyć. Żeby dowiedzieć się, gdzie 
podziała się tytułowa skarpetka, 
Jaś wkracza w świat ożywionych 
książek, słoików, zabawek, na-
czyń i innych przedmiotów.

Przy okazji tej wyjątkowej 
podróży dziecko uczy się paru 
prawd o szacunku dla otacza-
jących go rzeczy oraz o utrzy-
mywaniu porządku w domu. 
Przedstawienie dedykowane jest 
dzieciom w wieku 3+.

Red.
Fot. TLiA

WŁADCA SKARPETEK
23.01/ niedziela/ 12:30/ Duża 

Scena przy Brzechwy

Bilety:
bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

Spragnionych wrażeń 
w ferie zimowe zaprasza-
my na spektakl KIEDY MÓJ 
TATA ZMIENIŁ SIĘ W KRZAK 
w reżyserii Jakuba Skrzy-
wanka! To przejmująca 
historia o wojnie i uchodź-
ctwie ukazana z perspekty-
wy kilkuletniej dziewczyn-
ki. Podróż, w której świat 
wojny jest absurdalny i po-
zbawiony logiki.

Po spektaklu proponujemy 
warsztat z aktorami, a na deser – 
zwiedzanie Teatru z pedagożką 
Nikolą Olszak. To będzie ekscy-
tujące popołudnie z Teatrem!

Spektakl jest dedykowany 
osobom w wieku 11-14 lat, ale 
odnajdą się w nim wszyscy, za-
równo opiekunowie, jak i doro-
śli, którzy chcą zabrać do teatru 
swoje wewnętrzne dziecko.

Specjalnie na czas ferii bilety 
w promocyjnej cenie 14 zł – dla 
wszystkich!

Do kupienia w kasie Teatru 
lub online.

www.bilety.teatr.walbrzych.pl

Gramy:
2.02. (środa) o godz. 11:00
3.02. (czwartek) o godz. 11:00
9.02. (środa) o godz. 11:00

KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ 
W KRZAK

tekst: Joke van Leeuwen, reż.: 
Jakub Skrzywanek, adaptacja i 
dramaturgia: Klaudia Hartung-
-Wójciak, obsada: Angelika Ce-

gielska, Karolina Krawiec-Grzel-
czak, Irena Wójcik, Michał Kosela, 
Ryszard Węgrzyn

Red. 
fot. Natalia Kabanow

Zagra Filharmonia 
W piątek 21 stycznia 

2022 roku o godzinie 19 
odbędzie się Koncert sym-
foniczny - Grieg, Kodály, 
Dvořák w sali koncerto-
wej Filharmonii Sudeckiej, 
ul.Słowackiego 4, Wał-
brzych. 

Dyrygentem koncertu będzie 
Dainius Pavilionis z Litwy, nato-
miast za fortepianem zasiądzie 
Atsuko Seta z Japonii - doskona-

le znana pianistka wałbrzyskiej 
publiczności. Przybyli goście 
usłyszą utwory w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii 
Sudeckiej. W programie: Edward 
Grieg Koncert fortepianowy a-
-moll op. 16, Zoltán Kodály Dan-
ces of Galanta, Antonín Dvořák 
Wybrane Tańce słowiańskie 
z opusu 46.

Red.
Fot. filharmonia-sudecka.pl

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy 
psy i ich opiekunów w pary. Nie 

gwarantujemy pełnego sukcesu, 
wszak miłość jest ślepa, ale za-
wsze to dobry początek. 

Atos może być początkiem psiej 
przygody. Później Portos i ten, Balta-
zar, najmłodszy, co Gwiazdę Śmier-
ci zniszczył i jako pilot wzorcowy 
odznaczony pierścieniem został z 
Mordoru. Jakoś tak to było. Atos 
jest dorosły i jest owczarkiem. Co 
oznacza, że ten początek niesamo-
witej miłości, jest trudny. Jak każdy 
owczarek jest psem ogromnym, 
obronnym. Broni wszystkiego co 
jego, przed wszystkim. Co oznacza 
nawet kilkanaście dni, kilka tygo-

dni audiencji u “hrabiego”, aż się 
przekona. Nie wolno zapomnieć o 
smaczkach. Nie wolno! Atos trafił 
do schroniska we wrześniu w wieku 
około 10 lat. Szukamy domu goto-
wego na odwiedziny w schronisku i 
pracę z jegomościem do czasu, gdy 
będziecie razem gotowi. A szanse 
na adopcję jako duży, starszy, długo 
procesujący zaufanie, są według sta-
tystyk schroniskowych niewielkie. 
Cóż, raz wystarczy wrzucić kiełbasę 
na siedzenie samochodu, trzasnąć 
drzwiami i uciekać póki się pies nie 
skapnął, że jest Wasz. A raz nie. Jak 
mówią jednak schroniskowe histo-

rie o całotygodniowych pielgrzym-
kach do upatrzonych zwierzaków: 
naprawdę, naprawdę warto. 

Dorosły pies, to bardzo dobry 
pies, gotowy już, ulepiony.

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Ciebie!

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

PL
Fot Schronisko

sekund
Świdnickie
Recenzje Muzyczne 

Kolejnym elementem siód-
mej edycji Świdnickich Re-
cenzji Muzycznych był pa-
nel dyskusyjny na temat “Po 
co komu wywiad? Co różni 
dziennikarza od artysty?”. 
W niedzielę w sali teatralnej 
ŚOK odpowiedzi na te py-
tania szukała Bovska, Peter 
(Vader) oraz Słoń (WSRH) a 
dyskusję moderował Artur 
Rawicz (cgm.pl). 

Warto wspomnieć, że w 
spotkaniu wzięło również 
udział ponad 100 widzów. 
Ale to nie wszystko. W po-
niedziałek i we wtorek od-
były się warsztaty dzienni-
karskie prowadzone przez 
Artura Rawicza. Miały one 
za zadanie ułatwić przygo-
towanie recenzji płyt do 
konkursu organizowanego 
przez Świdnicki Ośrodek 
Kultury. Przypominamy, 
że nabór tekstów trwa do 
niedzieli 23 stycznia i każdy 
może wziąć w nim udział. 
Pula nagród wynosi 1000 
złotych. Szczegóły dostęp-
ne są na stronie https://sok.
com.pl/7-recenzje-konkurs/

BŁ- ŚOK/Red.
Fot. Artur Ciachowski
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Znalezione w sieci - kosmetyczne nowinki
Maska ledowa, czyli światło i kolor mają moc!

sekund
Wszystko co powinnaś
wiedzieć o kwasach
Kwasy pomogą ci rozjaśnić 
przebarwienia, zniwelują 
zaskórniki, przywrócą blask 
twojej skórze. Pamiętaj jed-
nak, by miały odpowiednie 
stężenie i były stosowane 
pod okiem specjalisty - der-
matologa lub kosmetyczki. 
W domowych kuracjach bądź 
także ostrożna i wybieraj tylko 
sprawdzone produkty.
Czym są kwasy?
„Kwasy używane w kosme-
tyce to związki eksfoliacyj-
ne, które osłabiają wiązania 
między komórkami skóry, co 
prowadzi do złuszczenia jej 
wierzchnich warstw. Dzięki 
usunięciu warstwy rogowej 
naskórka, cera szybciej się 
odnawia i lepiej absorbuje 
składniki z innych kosmety-
ków - także te nawilżające. 
Przyspieszona wymiana ko-
mórkowa pozwala między 
innymi na rozprawienie się z 
przebarwieniami różnego po-
chodzenia: słonecznymi, hor-
monalnymi, potrądzikowymi. 
Niektóre kwasy potrafią tak-
że spłycać zmarszczki, pobu-
dzając produkcję kolagenu. 
Związki te świetnie działają 
też na cerę tłustą i trądziko-
wą, ponieważ zapobiegają 
zatykaniu się porów, regulują 
produkcję sebum i działają 
antybakteryjnie” - czytamy na 
www.elle.pl.
Rodzaje kwasów
Wyróżniamy następujące ro-
dzaje kwasów: 
AHA (alfahydroksykwasy, na-
zywane kwasami owocowy-
mi). Należą do nich: kwas 
glikolowy, mlekowy, migdało-
wy, cytrynowy.
BHA (betahydroksykwasy). 
Reprezentantem tej grupy 
jest kwas salicylowy, pogrom-
ca skóry tłustej,  zanieczysz-
czonej. Działa oczyszczająco, 
redukuje sebum. 
PHA (polihydroksykwasy), 
czyli glukonolakton i kwas 
laktobionowy. Najbardziej de-
likatne, nie podrażniają, dlate-
go pokochają je skóry wrażli-
we, z przebarwieniami oraz 
naczyniowe. 
Jak bezpiecznie
używać kwasów?
Chroń się przed słońcem, tak-
że zimą! Stosuj dzienny krem 
z wysokim filtrem SPF50+ i 
nie opalaj się.
Pamiętaj o nawilżaniu i re-
generacji skóry - kwasy mają 
działanie złuszczające, często 
wysuszają. 
Nie mieszaj kwasów - im 
mniej, tym lepiej.

Źródło informacji:
www. elle.pl

MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QUEENSEKSPERT

Sezon zimowy w pełni, a to 
najlepszy czas by w terapiach 
gabinetowych intensywniej 
zadbać o kondycję skóry, po-
grubić ją, zniwelować przebar-
wienia , pozbyć się zmarszczek 
czy walczyć z trądzikiem. 

Dzięki mniejszej ekspozycji 
na promieniowanie słonecz-
ne, ryzyko powstania prze-
barwień po zabiegach jest 
zminimalizowane. Zimą też 
skóra lepiej się goi, ewentu-
alne obrzęki są mniejsze, a or-
ganizm szybciej dochodzi do 
formy.

Do zabiegów, nad który-
mi warto zastanowić się zimą 
należą  peelingi chemiczne i 
enzymatyczne, mezoterapia 
igłowa i mikroigłowa, radio-
frekfencja, stymulatory tkan-
kowe, a także zabiegi wzmac-
niające barierę ochronną 
skóry.

Peelingi chemiczne ( resur-
facing chemiczny) pozwalają 
na przebudowę i pogrubie-
nie naszej skóry, wspomagają 
likwidację przebarwień oraz 
blizn potrądzikowych. Skóra 
po peelingu może się złusz-
czać przez kilka dni odsłania-
jąc nowy naskórek . 

Mezoterapia igłowa dosko-
nale radzi sobie z oznakami 
starzenia się skóry twarzy (tak-
że okolicy oczu), szyi i dekoltu. 
To idealny zabieg dla skóry 
szarej, zmęczonej, odwodnio-
nej, zniszczonej działaniem 
słońca, posiadającej blizny 
potrądzikowe i przebarwienia. 
Zabieg polega na śródskór-
nym wprowadzeniu maleńką 
igiełką koktajli odżywczych 
np. z kwasem hialuronowym, 
witaminami, peptydami.

Mezoterapia mikroigłowa 
(frakcyjna) to idealny zabieg w 
przypadku zwiotczałej skóry o 
niskiej elastyczności, z drob-
nymi bliznami, rozszerzonymi 
porami, nierównym kolory-
tem. 

 Zabieg polega na wykona-
niu serii mikronakłuć za po-
mocą specjalnego pena oraz 
na wprowadzeniu substancji 
odżywczych do naskórka.

Bardzo istotne jest stworze-
nie przez specjalistę sperso-
nalizowanego planu zabiego-
wego oraz pielęgnacyjnego, 
który dobierze odpowiednia 
terapię. Prawidłowo ułożony 
plan działania pozwoli cieszyć 
się na długo efektami w posta-
ci promiennej i zdrowej skóry. 

"Maska LED to urządze-
nie stosowane do regenera-
cji skóry, które wykorzystuje 
światło o określonej długości 
emitowane przez diody LED. 
Wiązki światła w bezbolesny 
sposób przenikają do wnę-
trza skóry i oddziałują na 
różnorakie problemy. Maska 
LED pozytywnie wpływa na 
procesy zachodzące w bło-
nach komórkowych. Posiada 
bardzo szerokie spektrum 
działań, takie jak redukcja 
zmarszczek, likwidacja zmian 
skórnych i przebarwień, uela-
stycznienie i regeneracja 
skóry. Dzięki zwiększonemu 
mikrokrążeniu, skóra staje się 
zdrowa, jędrna i odżywiona.

Maska LED często kojarzy 
się z zabiegiem laserowym. 
Jest to jednak działanie in-
nego typu. Przede wszyst-

kim maska nie narusza struk-
tury komórek, a jedynie 
penetruje je i wnika do ich 
wnętrza. Zabieg w odróżnie-
niu do lasera jest całkowicie 
bezbolesny i bezinwazyjny" - 
zapewnia portal edukacyjny 
Dr.Max.

Maska LED - kolor czer-
wony

"Ten kolor stosuje się jako 
kurację anti-anging, która 
ma spowolnieć procesy sta-
rzenia się skóry. Dzięki czer-
wonemu światłu następuje 
większa produkcja elastyny i 
kolagenu, odpowiedzialnych 
za gładką i elastyczną skórę. 
W efekcie możesz zreduko-
wać zmarszczki, przebarwie-
nia, a także zregenerować i 
uelastycznić cerę. Czerwona 
wiązka światła jest zalecana 
do stosowania zwłaszcza po 

inwazyjnych zabiegach na 
skórę. Działa przeciwzapalnie, 
prowadzi także do redukcji 
zaczerwienienia, zmniejsza 
obrzęk pod oczami" - czytamy 
dalej na www.drmax.pl.

Maska LED - kolor niebie-
ski

"Kolor niebieski przyda Ci 
się, jeśli masz problem z cerą 
trądzikową. Niebieski nie tyl-
ko zwalcza zmiany skórne 
na twarzy, ale również zapo-
biega powstawaniu nowych. 
Stosuje się go ze względu 
na działanie przeciwdrobno-
ustrojowe i przeciwzapalne" 
- podaje redakcja Dr.Max.

Źródło informacji:
www.drmax.pl
Źródło zdjęcia:

pixabay.com



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

PRACA

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i pate-
ry z lat 50 i 60, zabawki PRL, 
wazony ze szkła kolorowego 
i inne. Tel: 500834769

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GAR-
DEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533

W W W . M E B L E - I B G .
WEEBLY. COM

SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, 
SOLIDNY,  TEL. 577 670 837

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektry-

ka, kafelki, gładzie na mokro, 
remonty łazienek, kładzenie 
papy na dachy. Tel. 513 022 
801

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

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowa-
nie, 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

REKLAMA R0034/22

Ogłoszenia 15
www.30minut.pl

Piątek, 21 stycznia 2022
Od 20 lat razem z Wami...

Reklama
w Tygodniku 30 minut

Tel. 531 407 736

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 21.01.2022 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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