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Znów plaga pijanych!
Nie tak dawno na łamach Tygo-

dnika 30 minut i www.30minut.
pl pisaliśmy o „trzeźwym poran-
ku”, akcji policji, podczas której 
nie odnotowano ani jednego 
przypadku pijanego kierowcy. 
Nie minęło zbyt wiele czasu i już 
nie ma się czym chwalić. Tylko w 
tym tygodniu w ciągu niespełna 
czterech dni policja zatrzymała 
kierujących pod wpływem alko-
holu. Większość była kompletnie 
pijana i doprowadziła do wypad-
ku, bądź kolizji drogowych.

Jak podają raporty drogowców do 
pierwszego ze zdarzeń doszło w so-
botę po godzinie 13:00. Wtedy to na 
teren jednego z wałbrzyskich zakła-
dów produkcyjnych na Szczawien-
ku przyjechał samochód dostawczy. 
Pracownicy od razu wyczuli od kieru-
jącego woń alkoholu. Próba odcięcia 
mężczyzny nie udała się. Ten wsiadł w 
samochód i uciekając pojazdem naj-
pierw uszkodził rogatki na wjeździe 
do przedsiębiorstwa, a następnie w 
wyniku utraty panowania nad kiero-
wanym pojazdem chwilę później ude-
rzył przy ul. Stacyjnej w drzewo. We-
zwani na miejsce policjanci prewencji 
wałbrzyskiej komendy podjęli pościg 
pieszy za sprawcą i zatrzymali 62-let-
niego mieszkańca Świebodzic, który 
jak się okazało uciekł, pozostawiając 
w pojeździe syna. Od obu mężczyzn 
wyczuwalna była silna woń alkoholu. 
Kierujący nie dmuchnął w alkomat, 
więc została pobrana od niego krew 

do badań laboratoryjnych. Policjanci 
zatrzymali podejrzanemu prawo jaz-
dy. Okazało się natomiast, że pasażer 
miał ponad 4 promile tej substancji 
w organizmie. Nie minęły cztery go-
dziny, a funkcjonariusze ruchu drogo-
wego udali się na drogę wojewódzką 
pomiędzy Lubominem a Jabłowem, 
gdzie na śliskiej drodze miało dojść 
do kolizji kilku pojazdów. Okazało się, 
że jeden z kierujących, który również 
nie dostosował prędkości do panują-
cych warunków na drodze, znajdował 
się pod wpływem alkoholu. Badanie 
wykazało, że miał ponad 0,3 promila 
tej substancji w organizmie. 24-latek 
z powiatu świdnickiego utracił więc 
uprawnienia do kierowania pojazda-
mi.

Jednak to nie wszystko. Wracający 
z obsługi obu kolizji policjanci ruchu 
drogowego postanowili sprawdzić 
trzeźwość kolejnego kierującego po-
ruszającego się przez Lubomin. Męż-
czyzna jadący samochodem osobo-

wym był kompletnie pijany. 33-letni 
mieszkaniec powiatu świdnickiego 
miał ponad 4 promile alkoholu w or-
ganizmie i nie posiadał uprawnień do 
kierowania pojazdami. Z kolei w 
poniedziałek po godzinie 9:30 poli-
cjanci ruchu drogowego otrzymali 
informację, że kierujący samocho-
dem dostawczym wjechał do rowu 
w Gostkowie i ma problemy z wysło-
wieniem się. Chwilę później okazało 
się, dlaczego tak właśnie było. 57-letni 
mieszkaniec powiatu rawickiego zje-
chał z jedni, gdyż był po prostu pijany. 
Mężczyźnie nic się nie stało, ale bada-
nie na zawartość alkoholu wykazało, 
że miał 2,59 promila tej substancji w 
organizmie. Tym samym policjanci ru-
chu drogowego zatrzymali mężczyź-
nie prawo jazdy, a jego samochód tra-
fił na parking strzeżony.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Witaj szkoło!
Tuż przed zimowymi feriami 

przedstawiliśmy naszym czytel-
nikom raport o stanie nauczania 
zdalnego w szkołach na terenie 
Miasta Wałbrzycha. Wówczas 
rząd poinformował, że szkoły 
po feriach nadal będą nauczać w 
trybie zdalnym aż do 28 lutego. 
Sytuacja jednak uległa zmianie.

Kilka dni temu Minister Edukacji i 
Nauki Przemysław Czarnek poinfor-
mował o decyzji przyspieszającej po-
wrót do nauki stacjonarnej w klasach 
V–VIII i w szkołach ponadpodstawo-
wych o tydzień, czyli od 21 lutego. 

Przypominamy, że od czwartku 27 
stycznia 2022 roku uczniowie szkół 
podstawowych klas V-VIII i uczniowie 
szkół ponadpodstawowych przeszli 
na naukę zdalną. Taką decyzję resort 
edukacji podjął ze względu na ros-
nącą liczbę zachorowań na Covid-19. 
Natomiast w środę Minister zapo-
wiedział podczas konferencji praso-
wej, że nauka zdalna skończy się o 
tydzień wcześniej niż zakładano, czy-
li 21 lutego. Zapytaliśmy na gorąco 
o sprawę Panią Prezydent dr Sylwię 
Bielawską odpowiedzialną za eduka-
cję, jak będzie wyglądać sytuacja w 
wałbrzyskich szkołach. - Zgodnie z in-

formacjami przekazanymi przez Pana 
Ministra na konferencji prasowej ucz-
niowie wrócą do nauki stacjonarnej 
od 21 lutego. O szczegółach będę mo-
gła powiedzieć więcej, gdy ukaże się 
rozporządzenie w tej sprawie. O tym 
na jakich zasadach uczniowie wrócą 
do szkół będziemy informować w ko-
lejnym wydaniu gazety.

PAS
Fot. Red 
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z Ewą Gądek-Rosiak
z dyrygent chóru Filharmonii Sudeckiej 

1
kalendarium

LUTY

11
PIĄTEK

Imieniny:
Faustyn, Jowita, Zygfryd

Dzień Singla

LUTY

15
WTOREK

Imieniny:
Bernadeta, Łazarz, Maria

Światowy Dzień Chorego

 Imieniny:
Benedykt, Ludwik, Norma 

Światowy Dzień Darwina
LUTY

16
ŚRODA

LUTY

17
CZWARTEK

Każdego dnia daj tym, których kochasz skrzydła do latania,
korzenie do powrotu i powody, dla których warto zostać.

Dalajlama

LUTY

12
SOBOTA Imieniny:

Daniel, Danuta, Samuel

Międzynarodowy Dzień 
Listonoszy i Doręczycieli 
Przesyłek

Imieniny:
Aleksy, Łukasz, Zbigniew

Dzień Kota

Imieniny:
Jordan, Jordana, Beatrycze 

Światowy Dzień Radia

LUTY

13
NIEDZIELA

17:00 RZYWOT część pierwsza: rozpadająca się 
biografia - Teatr Dramatyczny
18:00 Warsztaty „Zakochani w glinie” - Stara Kopal-
nia - Centrum Nauki i Sztuki
18:00 Komedia Teatralna „Żona do Adopcji” - Fil-
harmonia Sudecka
19:00 PRZEWODNIK DLA LEWICY O PRAWICY - Te-
atr Dramatyczny

19:00 „Czechosłowackie Sci-fi/Československé Sci-
-fi” - Przegląd czeskiego science fiction w Sokołow-
sku - Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko
19:00 VELVET / KONCERT WALENTYNKOWY Art 
Cafe „Pod pretekstem’’
19:00 ARBEITERINNEN / PRACUJĄCE KOBIETY - Te-
atr Dramatyczny

18:30 SINGIELOVE / KRZYSZTOF KARWOWSKI ‚ Art 
Cafe „Pod pretekstem’’

12:30 Akademia Pana Kleksa - Teatr Lalki i Aktora
17:00 RZYWOT część pierwsza: rozpadająca się bio-
grafia - Teatr Dramatyczny
18:00 Koncert walentynkowy - Miłosna podróż w zna-
ne i nieznane - Filharmonia Sudecka
19:00 PRZEWODNIK DLA LEWICY O PRAWICY - Teatr 
Dramatyczny

Imieniny:
Cyryl, Metody, Walenty

Walentynki

LUTY

14
PONIEDZIAŁEK
19:00 Koncert Walentynkowy „Usta milczą...” Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
19:00 Kolacja walentynkowa przy 100 miłosnych 
przebojach - A’propos 

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
4OC 2OC 5OC 5OC

Sobota Niedziela Poniedziałek
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KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Dlaczego zdecydowała 
się Pani poprowadzić kon-
cert właśnie muzyki fil-
mowej? Co ją odróżnia od 
innych gatunków muzycz-
nych?

Odróżnia ją przede 
wszystkim fakt, iż nasuwają 
się nam konkretne obrazy 
podczas słuchania muzyki 
filmowej. Czasami bardzo 
piękne, a czasami drama-
tyczne. Muzyka filmowa wy-
konywana bez wizualizacji 
konkretnych scen, niesie ze 
sobą spore wyzwanie. Musi-
my spróbować przenieść słu-
chacza w konkretny świat, 
danego filmu, bez użycia tak 
silnego bodźca jakim jest 
obraz. 

Muzykę z jakich filmów 
będziemy mogli usłyszeć 
podczas koncertu?

Pojawi się muzyka z fil-
mów, z bajek, a nawet z seria-
lu. Usłyszymy muzykę mię-
dzy innymi z Avatara, Króla 
Lwa, Piratów z Karaibów, The 
Greatest Showman, Piękne-
go Umysłu, z hiszpańskie-
go serialu Dom z Papieru, z 
Gladiatora i jeszcze paru in-
nych. Niemalże wszystkie te 
utwory usłyszymy w nowych 
aranżacjach kompozytora 
Dawida Aleksego Dorożyń-
skiego. Różnorodność mu-
zyczna wybranych przez nas 
filmów i bajek jest ogromna. 
Chcemy zabrać naszych słu-
chaczy w ciekawą, wielobar-
wną podróż. Postanowiliśmy 
złożyć muzykę z tych filmów 
w jedną suitę, oznacza to, że 
łączymy światy wszystkich 
tych filmów i bajek i gramy 
w formie jednego utworu. 

Wszystkie te utwory 
usłyszymy w wykonaniu 
nie tylko Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Su-
deckiej, ale i w wykonaniu 
Chóru Filharmonii oraz 
solistki pani Anny Kopyt-
ko. Czy dla Pani jest jakaś 
zasadnicza różnica w pra-
cy z orkiestrą, a w pracy z 
chórem?

Nie można tego uogól-
niać. Z każdą orkiestrą i z każ-
dym chórem pracuję w inny 
sposób. W tym konkretnym 
przypadku różnica polega 
przede wszystkim na cza-
sie przygotowań. Z chórem 
pracujemy od października, 
spotykając się raz w tygo-
dniu, a z orkiestrą pierwszą 
próbę mam dopiero w tygo-
dniu koncertowym, cztery 
dni przed koncertem. Orkie-
stra to zawodowi muzycy, 
a chór w większości tworzą 
amatorzy, i więcej czasu 
muszę poświęcić na samo 
rozczytanie materiału. Mam 
wielką satysfakcję, że ludzie, 
którzy tworzą Chór Filhar-
monii, na co dzień pracują-
cy w różnych miejscach, w 
bardzo różnych zawodach, 
będą mogli wraz z zawo-
dową orkiestrą tworzyć coś 
pięknego na jednej scenie.

Koncert miał się od-
być 29 października 2021 
roku. Czy z powodów epi-
demicznych wydarzenie 
zostało przeniesione na 
luty?

Niestety tak, oby teraz 
wszystkim artystom i słucha-
czom dopisało zdrowie. Kon-
cert odbędzie się 18 lutego 
2022 roku. Bilety sprzedane. 

Dziękuję za rozmowę. 

Ewa Gądek-Rosiak - dyrygent
Anna Kopytko - mezzosopran

Dawid Aleksy Dorożyński - kompozytor

Światowy Dzień Ducha Ludzkiego

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej
Międzynarodowy Dzień Walki

z Rakiem Dzieciństwa
Światowy Dzień Hipopotama

Międzynarodowy Dzień Zespołu Angelmana
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Od 20 lat razem z Wami...

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Nowotwór - według słow-
nika PWN nowotwór, w medy-
cynie jest to tkanka wywodzą-
ca się z prawidłowych tkanek 
ustroju, lecz wskutek utrwa-
lonych cech patologicznych 
rozrastająca się w sposób nie-
kontrolowany, nie poddający 
się czynnikiem regulującym 
wzrost, dojrzewanie i czynno-
ści komórek, rosnący mimo 
wyeliminowania przyczyny, 
jeżeli jest ona znana (nowo-
tworzenie). Warto dodać, że 
nowotwory łagodne, czyli 
niezłośliwe rozrastają się po-
woli, nie niszczą tkanek ota-
czających, od których są wy-
raźnie odgraniczone, nie dają 
przerzutów i najczęściej nie 
wywierają ogólnego szkodli-
wego wpływu na ustrój. Na-
tomiast nowotwory złośliwe, 
czyli rak lub mięsak wzrastają 
zazwyczaj szybko, mogą da-
wać odległe przerzuty. Podział 
nowotworów jest jeszcze bar-
dziej skomplikowany, gdyż 
możemy wyróżnić nowotwo-
ry łagodne, nowotwory miej-
scowo złośliwe, nowotwory 
złośliwe. Są też typy nabłon-
kowe i nienabłonkowe. Po-
dział opiera się na tym z jakiej 
tkanki wywodzi się nowotwór. 
Z raportu „Health at a Glance 
2021” wynika, że wskaźnik za-
chorowalności na nowotwory 
w Polsce nadal jest relatywnie 
niski - w naszym kraju chorują 
średnio 267 osoby na 100 tys. 
mieszkańców. To mniej niż w 
większości krajów OECD, dla 
których średnia wynosi 294. 
Ale już warto zwrócić uwagę, 
że Polska ma jeden z najwyż-
szych wskaźników umieral-
ności z powodu raka wśród 
krajów OECD. Do nowotwo-
rów, w których diagnostyce 
i leczeniu mamy najwięcej 
do nadrobienia, należą m.in. 
rak szyjki macicy, czerniak i rak 
piersi - wynika z tego same-
go raportu. Naukowcy wciąż 
odkrywają nowe przyczyny 
powstawania niektórych no-
wotworów, tym samym szu-
kając skutecznych leków na 
nie. O przełomie w badaniami 
nad rakiem trzustki piszemy 
w Temacie Tygodnia. Bądźcie 
zdrowi. 

Redaktor Naczelny

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Wałbrzych – Zielone Mia-
sto. Pionier w walce z plasti-
kiem. Świadome katastrofy 
klimatycznej miejskie wła-
dze, dodajmy władze, które 
mają prounijne nastawienie, 
których polityka powinna 
korespondować z zasadami 
prezentowanymi przez Unię 
Europejską.

Mogłabym pomyśleć, że 
w takim samorządzie nie 
powinny trafiać się decyzje, 
które trącą myśleniem „jakby 
jutra nie było”, a jednak…

Na największym wałbrzy-
skim osiedlu, jakże chętnie 
odwiedzanym przez dziki, 
planowana jest niezbędna 
do życia, nietania inwesty-
cja i dzikom na pewno się 
spodoba. To nawet dobrze, 
w końcu my wkraczamy ob-
wodnicą i kolejnymi domka-
mi jednorodzinnymi na tere-
ny życia dzików, to trzeba im 
to jakoś wynagrodzić.

Do rzeczy zatem. Podzam-
cze doczeka się realizacji pro-
jektu z budżetu partycypa-
cyjnego, bo jak zapowiedział 
prezydent podczas spotka-
nia z mieszkańcami na po-
czątku października będzie 
ogłoszony przetarg „na naszą 
słynną fontannę na Podzam-
czu”. Ma być skwer, pergole, 
nasadzenia, ławki i oczywi-
ście fontanna, ale od czego 
zaczęto? Oczywiście od wy-
cinki drzew!

Myślę sobie, że jeżeli nie 
jesteśmy w stanie zaprojek-
tować terenu bez wycinania 
drzew (do tego pod fontan-
nę!) i dzieje się to w mieście, 
w którym podobno władze 
rozumieją na czym polega 
katastrofa klimatyczna (za-
kładam, że też rozumieją 
różnicę między nasadzeniem 
a wieloletnim drzewem), to 
nie ma najmniejszej szansy 
na uniknięcie klęski. Czyli 
miasto jest zielone i proeko-
logiczne, ale jeśli przechodzi-
my od teorii do praktyki, to 
praktyka weryfikuje hasła.

Sudecka Konferencja Pszczelarska za namiSudecka Konferencja Pszczelarska za nami

6 lutego 2022 roku w Sali 
Łańcuszkowej Starej Ko-
palni w Wałbrzychu odbyła 
się Sudecka Konferencja 
Pszczelarska. Skierowana 
była do wszystkich pszcze-
larzy, którym zależy na 
podnoszeniu swojej wiedzy 
i doskonaleniu się zawodo-
wym. Dzięki uprzejmości 
Urzędu Miasta Wałbrzycha 
zgromadzili się pszczelarze 
z niemal całego Dolnego 
Śląska. Konferencja wpisała 
się pięknie w 10 lecie Sude-
ckiego Klubu Pszczelarza 
Polanka. Tygodnik 30 minut 
miał zaszczyt objąć wyda-
rzenie patronatem medial-
nym.

Na początku konferencji 
Prezes Kazimierz Czechowski 
przywitał zaproszonych gości 
a wśród nich Prezydent Miasta 
Wałbrzycha - Panią dr Sylwię 

Bielawską oraz prezesów kół re-
gionalnych. Warto zaznaczyć, 
że z przyczyn zdrowotnych dwa 
pierwsze wykłady odbyły się on-
line. Największe zaciekawienie i 
emocje wzbudziło wystąpienie 
Pani dr Anny Gajdy z Warsza-
wy, która starała się przekazać 
podstawową wiedzę z zakresu 
chorób pszczół, a w szczegól-
ności - nozemy. Podczas prelek-
cji okazało się, że nawet starzy 
stażem pszczelarze popełniają 
podstawowe błędy. Pani doktor 
ze stoickim spokojem wyjaśniała 
kardynalny błąd dotyczący le-
czenia pszczół środkami niedo-
zwolonymi. Słuchacze mieli oka-
zję dyskutować na temat jakości 
wosku i węzy pszczelej oraz no-
wego leku przeciw warrozie. 
Warto wspomnieć, że aż 1/3 
pszczelarzy Sudeckiego Klubu 
Pszczelarza Polanka zaangażo-
wała się w prace organizacyjne 
nad konferencją. Sami znaleźli 

partnerów, sponsorów, za co 
wszystkim serdecznie dziękują. 
Na zakończenie każdy uczestnik 
pszczelarskiego eventu otrzy-
mał zaświadczenie udziału oraz 
reklamówkę pełną gadżetów 
przygotowaną przez Sudecki 
Klub oraz Biuro Promocji Urzę-
du Miasta Wałbrzycha. Warto 
również wspomnieć, że mimo 
stacjonarnego charakteru obrad, 
wydarzenie było transmitowane 
na całą Polskę poprzez portal 
społecznościowy Facebook. Za-
znaczmy też, że Sudecka Konfe-
rencja Pszczelarska to jedyne ta-
kie spotkanie specjalistów w tym 
roku na Dolnym Śląsku.

Oby takich przedsięwzięć 
było coraz więcej, gdyż jak nie 
będzie pszczół, to nie będzie 
świata.

PAS/KC
Fot. Kazimierz Czechowski

więcej zdjęć na www.30minut.pl
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Kochajmy się!
Już w poniedziałek wszyscy zakochani będą obchodzić swoje święto, obdarowywać się 

upominkami, oglądać romantyczne filmy lub patrzeć sobie głęboko w oczy przy blasku świec. 
14 luty to także doskonały czas na oświadczyny bądź na pierwszą, romantyczną randkę.

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Ferie w Szczawnie-Zdroju są super!
W Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. T. Boya-
-Żeleńskiego w Szczaw-
nie-Zdroju odbywały 
się feryjne zajęcia dla 
najmłodszych. Na nudę 
nie można było narzekać, 
gdyż każdy dzień obfito-
wał w różne atrakcje!

W pierwszy dzień ferii 
najmłodsi zapoznali się z 
„Literaturą skandynawską”. 
Były zabawy integracyjne, 
ciekawostki na temat twór-
czości H.Ch. Andersena oraz 
czytanie fragmentów jego 
baśni. Dzieci z dużym zaan-
gażowaniem wykonały ele-
menty do makiety przedsta-

wiającej baśń „Calineczka”. 
W drugi dzień wykonano 
makietę przedstawiającą 
bohaterów z baśni H. Ch. 
Andersena. Przygotowanie 
poszczególnych elementów 
makiety wymagało współ-
pracy, cierpliwości i okaza-
ło się bardzo czasochłon-
ne. Efekt pracy zaskoczył 
samych wykonawców! W 
kolejnym dniu na szybach 
mróz wymalował śnieżyn-
ki. Ta aura nastraja dzieci 
do tworzenia bałwanków. 
Dzieci z dużym zaangażo-
waniem uczestniczyły w 
zajęciach. Zimowy świat 
bałwanków upiększył dzie-
cięcą galerię. Jednak to nie 

wszystkie atrakcje! Kto nie 
pamięta przygód Mumin-
ków, Małej Mi, Włóczykija, 
Buki i innych postaci? Właś-
nie opowiadanie o przygo-
dach tych pociesznych po-
staci stało się pretekstem do 
stworzenia Muminków z rol-
ki. Każdy dzień ferii biblio-
tece przynosił moc nowych 
atrakcji, w tym przygotowa-
nia do balu karnawałowego, 
gdzie dzieci wykonały maski 
i dekoracje. Oby takie ferie 
były częściej niż co roku! 

UG S-Z
Fot. facebook.com/Miej-

ska-Biblioteka-Publiczna-
-im-T-Boya

Love is in the Air
Choć miłość bliskiej osobie 

powinniśmy okazywać przy 
każdej okazji, to jednak tego 
dnia szczególnie zadbajmy o 
nastrój, o bycie miłym i czu-
łym dla partnera/partnerki, 
niezależnie od tego, gdzie i jak 
postanowiliśmy wspólnie cele-
brować  walentynkowy czas. A 
sposobów na uczczenie słod-
kich, pełnych uniesień chwil, 
jest wiele: począwszy od do-
mowej kolacji tylko we dwoje, 
po wyjście do kina czy wyjazdy 
- niespodzianki do stolicy miło-
ści - Paryża, a skończywszy na 
weekendzie we Włoszech.

Pomysły na prezent
W przypadku Pań zawsze 

sprawdzą się też upominki 

w postaci kwiatów bielizny, 
perfum, biżuterii, voucherów 
na ulubione zabiegi spa czy 
karnetów na siłownię. Warto 
zauważyć, że z okazji Walen-
tynek, drogerie, centra medy-
cyny estetycznej czy ośrodki 
kultury - także w Wałbrzychu 
- przygotowały specjalne pro-
mocje i wydarzenia związane 
z serduszkowym świętem. My 
podajemy Wam, drogie czytel-
niczki i drodzy czytelnicy, listę 
piosenek "must-have" na 14 
-go lutego, życząc jednocześ-
nie pięknych wzruszeń i wspo-
mnień. Kochajmy się!

Krótka historia miłości
Czy wiecie, że pojęcie "ars 

amandi" ("sztuka kochania") 
zaczerpnięte zostało z dydak-

tyczno-żartobliwego poema-
tu Owidiusza "Ars amatoria", 
w którym zawarto wskazówki 
odnośnie sztuki uwodzenia 
(gdzie należy szukać pięknych 
dziewcząt i jak je zdobywać, jak 
scalić związek itp.)? W kontek-
ście Walentynek wspomnijmy 
również o Wenus - rzymskiej 
bogini miłości, utożsamianej z 
grecką Afrodytą czy o św. Wa-
lentym - biskupie i męczenni-
ku chrześcijańskim. Na koniec 
przypomnijmy również słynne 
pary literackich i filmowych 
kochanków: Szekspirowscy 
Romeo i Julia, Scarlett O'Hara 
i Rhett Butler z "Przeminęło z 
wiatrem" (w tych rolach ujrze-
liśmy Vivien Leigh i Clarka Gab-
le), Rose i Jack ("Titanic" - Kate 

Winslet i Leonardo DiCaprio), 
Kathleen Kelly i Joe Fox (czyli 
Meg Ryan i Tom Hanks z "Masz 
wiadomość"), Anastasia Stee-
le i Christian Grey ("50 twarzy 
Greya" - Dakota Johnson i Ja-
mie Dornan).

 "Gwiazdy – to mało, morze – 
to mało, jeżeli miłość jest przy 
mnie..." (Władysław Broniew-
ski)

Piosenki na romantyczny 
wieczór we dwoje:

Adele — Make You Feel My 
Love 

Aerosmith – I Don’t Want 
To Miss A Thing

The Beatles — All You Need 
Is Love 

Toni Braxton – Un-break 
my heart

Bryan Adams, Rod Stewart, 
Sting – All For Love

Bryan Adams – Heaven
Sting – Shape of my heart
Lionel Ritchie & Diana Ross 

— Endless Love
Ellie Goulding — Love Me 

Like You Do 
Céline Dion — The Power 

Of Love 

Celine Dion – My Heart Will 
Go On

John Paul Young — Love Is 
In The Air 

John Legend — All of Me 
Whitney Houston — I Will 

Always Love You 
Whitney Houston – I Have 

Nothing
Bruno Mars — Just The 

Way You Are 
Elvis Presley — Can’t Help 

Falling In Love 
Elvis Presley – Love Me Ten-

der
Bee Gees — How Deep Is 

Your Love 
Guns N’ Roses – Don’t cry
Megadeth – Promises
Led Zeppelin – All my love
Scorpions – Still loving you
Savage Garden – Truly, 

Madly, Deeply
Jennifer Rush – The power 

of love
Roxette – Listen to your he-

art
Queen – Love of my life
Stevie Wonder — I Just 

Called To Say I Love You 
U2 – With Or Without You

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Starosta kupił Mercedesa
Krąży w sieci żart, że gdy 

biskup usłyszał, że Papież 
Franciszek jeździ autobu-
sem do pracy, też kupił so-
bie autobus. Starosta Po-
wiatu Wałbrzyskiego kupił 
za to nowiutkiego Mercede-
sa. Niestety nie jest to klasa 
S, ani co najmniej E, a Uni-
mog U400.
Co kryje się pod symbolem 

U400? Niestety musi co niektó-
rych rozczarować. Nie luksuso-
wa limuzyna, a specjalistyczny 
pojazd wielozadaniowy. Moc 
silnika to 231 KM, z czterema 
cylindrami ułożonymi rzędowo. 
Będzie on służył mieszkańcom 
Powiatu Wałbrzyskiego. - Dzisiaj 
na potrzeby powiatowej bazy 
materiałowo- sprzętowej za-
kupiliśmy Mercedesa Unimog 
U400. To specjalistyczny pojazd 

o wysokiej dzielności tereno-
wej, radzi sobie praktycznie z 
każdym wyzwaniem - czytamy 
w komunikacie Starosty Powia-
tu Wałbrzyskiego Krzysztofa 
Kwiatkowskiego. Zestaw pługo-
-solarka z napędem na wszystkie 
koła i ekstremalną podatnością 
skrętną ma przewagę w trudno 

dostępnym terenie i bardzo do-
brze wykonuje swoje zadania 
na górskich, stromych i wąskich 
drogach. Od jutra na naszych 
drogach - dodaje Starosta. Koszt 
zakupu wyniósł 159 777 złotych. 

PAS/ZW
Fot. powiatwalbrzyski.pl

W niedzielę 30 stycznia 
na ulicach Wałbrzycha kwe-
stowało ponad 200 wolon-
tariuszy. W Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury odbył się 
tradycyjny, stacjonarny fi-
nał. Bawiliśmy się wspólnie 
w WOK, w Sali Łańcuszkowej 
na terenie Starej Kopalni.
– Zupełnie inaczej wyglądają 

takie finały. Zupełnie inaczej wy-

glądają licytacje, jeżeli jesteśmy 
razem, jeżeli możemy obserwo-
wać to wszystko co dzieje się na 
żywo – mówi Jarosław Buzare-
wicz, dyrektor WOK. To tu od-
bywały się także licytacje. Złote 
serduszko, które na WOŚP ofia-
rował mistrz złotnictwa Grzegorz 
Śmigiel wylicytowane zostało za 
6 tysięcy 200 złotych. Pierścionek 
z diamentami, w którego licytacji 

pomagała wiceprezydent Wał-
brzycha, Sylwia Bielawska został 
sprzedany za 2 tysiące złotych. – 
Chyba nie zawiedliśmy, bo jako 
wałbrzyszanie po raz kolejny 
pokazujemy, że mamy otwarte, 
pełne szczodrości serce – mówi 
Sylwia Bielawska, wiceprezydent 
Wałbrzycha. Ze wstępnych wy-
liczeń wynika, że na koncie wał-
brzyskiego sztabu WOŚP są 174 

tysiące 735 złotych. Ostateczną 
kwotę, którą udało się zebrać w 
Wałbrzychu poznamy w ciągu 
kilku dni. – Pierwsza transza już 
jest w banku, podliczone są już 
pieniądze ze skarbonek stacjo-
narnych, ale jeszcze do czwartku, 

wszystko to, co zostało z finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy będziemy oferować, za-
tem ostateczną kwotę poznamy 
za kilka dni – dodaje Buzarewicz.

Red./WOK
Fot. WOK

Ponad 170 tysięcy na WOŚP!
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Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem 

z artystycznym małżeństwem naszego regionu - zarówno plastycznym, jak i muzycznym - 
rozmawiał Paweł Szpur

z Karoliną „Oschia” i Waldim „Saren” Zalas

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0064/22

To chyba nie przypadek, że 
jako artystyczne dusze tworzy-
cie związek małżeński. Jak się 
poznaliście?

Karolina: Muzyka nas połą-
czyła, ponieważ trzy lata temu 
miał się odbyć koncert „Wolnej 
Grupy Bukowina”. Ja jako osoba 
nie posiadająca auta, strasznie 
chciałam się dostać na ten kon-
cert. A że są takie możliwości jak 
facebook, można napisać post i 
poszukać osób, z którymi można 
pojechać jednym autem, ekolo-
gicznie i ciekawie. 

I znalazł się gentleman, któ-
ry chciał podwieźć? 

Karolina: (śmiech) Tak, znalazł 
się gentleman.

Waldi: (śmiech) znalazł się Sa-
ren za autem. 

Karolina: Porwał mnie już ty-
dzień przed koncertem i tak zo-
staliśmy razem. 

Przejdźmy zatem dalej. Je-
steście małżeństwem. Jak to 
się stało, że zaczęliście razem 
tworzyć? Wiem, że grałeś na 
bębnach.

Waldi: Tak, ja gram już dość 
długo na bębnach. To są takie 
różne etapy w moim życiu. W mo-
mencie jak poznaliśmy się z Karo-

liną, wprowadziła się do mnie do 
domu. Jak to kobieta - uwielbia 
porządkować sprawy wszelakie, 
zaczęła zaglądać pod moją nie-
obecność w różne zakątki i szufla-
dy i „wykopała” moje teksty. Były 
one cyklicznie pisane od wielu lat.
Pewnego dnia wróciłem z pracy 
do domu, patrzę - Karolina ma w 
ręku gitarę, ma jakieś kartki i za-
czyna śpiewać. Zaczynam słyszeć 
swoje wiersze, które zaczynają 
być piosenkami. Tak się zaczęło 
wspólne muzykowanie.

To jak możemy nazwać wasz 
styl muzyczny, to co tworzycie?

Karolina: Przede wszystkim 
jest to muzyka bardzo spokojna, 
taka poezja śpiewana, ale prze-
platana muzyką etniczną. Jak to 
Waldi mówi: „muzyka drogi”. 

Waldi: Muzyka drogi, teks-
ty dotyczą często wędrowania. 
Instrumenty, których używamy 
– staramy się, aby nie były zbyt 
skomplikowane. Gitara plus in-
strumenty rytmiczne, bębny i 
wszelakie przeszkadzajki – w tą 
stronę idziemy. Poszukujemy re-
laksu w muzyce, żeby tekst niósł 
swoją treść, ale też żeby muzyka 
łagodziła i wprowadzała w fajny 
klimat. 

Jak odbywa się proces two-
rzenia? W domu? Sąsiedzi nie 
są źli na was? 

Karolina: Jak mieszkaliśmy 
jeszcze w Pieszycach to mieliśmy 
spokój tworzenia, ponieważ nie 
mieliśmy za dużo sąsiadów, a na 
dole mieszkał Pan, który nie do-
słyszał. Mieliśmy swobodę dzia-
łania. Teraz po przeprowadzce 
do naszego kochanego Wałbrzy-
cha troszeczkę zmieniło się to i 
musimy przyciszać głośniki. Ro-
bimy już próby z nagłośnieniem. 
Nasza twórczość powstaje w ten 
sposób, że ja biorę tekst i tworzę 
muzykę. Często wysyłam takie 
prowizoryczne amatorskie na-

granie do Waldka do pracy, gdzie 
w międzyczasie to odsłucha, ale 
zazwyczaj jak wróci do domu. I w 
taki sposób to powstaje, później 
są pierwsze próby. 

Oprócz muzyki, tworzycie 
również prace plastyczne. Skąd 
takie pasje?

Karolina: Dla relaksu zajmuję 
się makramą, ale przede wszyst-
kim zajmuję się malarstwem i ry-
sunkiem. Tworzę sobie taką małą 
galerię w domu. 

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu Ka-
rolina opowiada o tym, dlaczego 
lubi malować krajobrazy górskie, 

i jakie techniki malarskie lubi naj-
bardziej. Karolina i Waldi opowia-
dają też jak to jest być młodymi 
rodzicami i dzielić rodzicielstwo z 
realizacją pasji. Twórcze małżeń-
stwo opowiada również o tym, 
gdzie najlepiej im się koncertuje. 
Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad. 
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Dokładnie rok temu za-
częła się wielka budowalna 
inwestycja przy ulicy Ogro-
dowej w Wałbrzychu. Inwe-
storem jest firma Panattoni 
Development Europe sp. 
z o.o., a wykonawcą Atlas 
Ward Polska spółka z o.o. 
Jednak największą bolącz-
ką dla mieszkańców jest 
przejazd samą ulicą, gdyż 
jest podziurawiona jak 
ser szwajcarski. To ma się 
wkrótce zmienić.

Przypominamy, że Firma Pa-
nattoni będąca inwestorem 
budowy przy ulicy Ogrodowej 
jest największym w Europie de-
weloperem, specjalizuje się w 
budowie hal magazynowych, 
logistycznych i powierzchni biu-
rowych. Firma buduje w różnych 
formatach, dopasowuje hale do 
potrzeb klientów. Buduje także 
pod wynajem lub sprzedaż. Te-
raz, aby najemcy mogli dojechać 

do hal, będzie potrzebny remont 
drogi. Przyda się on również dla 
wałbrzyszan, którzy w dobie 
budowy obwodnicy pokochali 
skrót pomiędzy dzielnicą Pod-
zamcze a ulicą Wrocławską przy 
salonie Citroena. Jeszcze rok 
temu mówiło się o potrzebie 
inwestycyjnej na remont drogi, 
którą można będzie zaspokoić 
w przeciągu dwóch lat. Jednak 
sprawa remontu ulicy Ogrodo-
wej może przyspieszyć. - Będzie-
my modernizować ulicę Ogro-
dową po zakończeniu budowy 
hal. Będzie to wygodny i w pełni 
bezpieczny i komfortowy skrót 
z Podzamcza do ulicy Wrocław-
skiej - komentował Prezydent 
Wałbrzycha, Roman Szełemej. 
Jest prawdopodobne, że już w 
2023 roku ulica będzie zmieniać 
swoje oblicze.

PAS
Fot. użyczone:

polska-org.pl/9705441

Czas na OgrodowąRowerowe spotkanie
Nie tak dawno byliśmy 

zasypywani medialnymi 
informacjami dotyczący-
mi budowy Cyklostrady 
Dolnośląskiej przez Urząd 
Marszałkowski naszego 
województwa - począw-
szy od ogłoszenia pomysłu 
poprzez liczne spotkania i 
konsultacje odnośnie po-
łączenia gmin całego wo-
jewództwa. Widać, że pro-
gram pobudził do działania.

W podobnej inicjatywie 
spotkali się włodarze siedmiu 
samorządów regionów kamien-
nogórskiego i wałbrzyskiego. Za-
mierzają oni zaprojektować i wy-
budować magistralę rowerową, 
która połączy Szczawno–Zdrój 
z granicą państwa w Lubawce. 
Warto przytoczyć, że obok mia-
sta Kamienna Góra do inicjatywy 
przystąpiły gminy: Boguszów–
Gorce, Kamienna Góra (gmina 
wiejska), Lubawka, Szczawno–
Zdrój, Stare Bogaczowice i Czar-
ny Bór. - Spotkaliśmy się dziś w 
Boguszowie-Gorcach. Zapozna-
liśmy się ze wstępnie z propo-
nowanym przebiegiem ścieżki. 
Koszty budowy zostały oszaco-

wane na ponad 20 mln zł – mówi 
burmistrz Janusz Chodasewicz. - 
Liderem projektu została gmina 
Czarny Bór. Chcielibyśmy go sfi-
nansować ze środków Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji – 
dodaje burmistrz Chodasewicz. 
Najważniejszy jest fakt, że ta 
około dwudziestokilometrowa 
trasa rowerowa ma przebiegać 
przez teren wszystkich gmin, 
które wchodzą w skład porozu-
mienia. Według wstępnych pla-
nów odcinek kamiennogórski 
ma liczyć około trzy kilometry 
i będzie łączył się z istniejącą 
ścieżką rowerową, poprowadzo-
ną po dawnym nasypie w kie-

runku Krzeszowa. Jednak to nie 
wszystko. Jak zwracają uwagę 
inicjatorzy projektu, najważniej-
szym przeznaczeniem inwesty-
cji jest to, by magistrala łącząca 
gminy mogła stanowić przede 
wszystkim alternatywę dla do-
jazdu drogami, po których poru-
szają się pojazdy mechaniczne. 
Bezpieczny przebieg ścieżki ma 
skłaniać do wyboru roweru jako 
środka komunikacji nie tylko w 
turystyce ale - co najważniejsze - 
przy dojazdach do pracy.

PAS
Fot. Gmina Boguszów-Gorce
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sekund
Wałbrzych
Potrącenia pieszych
7 lutego 2022 w Wałbrzychu doszło do dwóch wypadków z udzia-
łem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Przed połu-
dniem 74-letni wałbrzyszanin na ulicy Broniewskiego w Wałbrzy-
chu, w wyniku nieudzielenia pierwszeństwa pieszej znajdującej 
się na przejściu dla pieszych, potrącił prowadzonym przez siebie 
samochodem osobowym 11-latkę, a przed godziną 15:00 78-latek 
na ulicy Wańkowicza w Wałbrzychu najpierw - również „osobówką” 
- najechał na stojącą na chodniku 29-latkę, a następnie wjechał w 
inny zaparkowany na drodze pojazd. Policjanci ruchu drogowego 
ustalili, że w obu przypadkach uczestnicy byli trzeźwi. Funkcjona-
riusze za spowodowanie wypadków odebrali jednak kierującym 
uprawnienia do kierowania pojazdami. 

Red.
Źródło i Fot. walbrzych.policja.gov.pl 

Jedlinia-Zdrój
100 lat!
W dniu 19 stycznia 2022 roku mieszkanka Jedliny-Zdrój Pani Hele-
na Wolak obchodziła setną rocznicę urodzin. Z uwagi na panującą 
pandemię koronawirusa oraz w trosce o zdrowie Szanownej Jubi-
latki, Burmistrz Miasta Leszek Orpel przekazał na ręce córki Pani 
Krystyny, Dyplom z życzeniami oraz kosz róż. Pani Helena urodziła 
się w okolicach Nowego Sącza, a do naszego regionu przyjechała 
w 1946 roku. Ma 3 córki, 4 wnucząt i 6 prawnucząt. Jest pogodna i 
nadal sprawna intelektualnie. Szanownej Jubilatce jeszcze raz ży-
czymy dużo zdrowia i wszelkiej radości.

Red. 
Fot. jedlinazdroj.eu

Świebodzice
Królowa Śniegu
W czwartkowe przedpołudnie 3 lutego 2022 roku w Oddziale 
Dziecięcym odbył się spektakl teatralny - adaptacja baśni „Królowa 
Śniegu” w wykonaniu aktorów z teatrzyku „Blaszany Bębenek”. In-
scenizacja zachwyciła widzów zarówno tych dwuletnich, jak i tych 
nieco starszych. Warto wspomnieć, że bohaterka powieści Gerda, 
nie patrząc na różne przeciwności losu, chciała za wszelką cenę 
znaleźć swojego najlepszego przyjaciela Kai’a. A ponieważ przy-
jaźń obok miłości jest najważniejszą wartością w życiu człowieka, 
dziewczynka nie poddała się. Jednak najważniejsze jest to, że dzie-
ci brały aktywny udział w teatrzyku. 

Red./AJ

Rozmawiali o S5
W poniedziałek 7 lutego 

w Ratuszu w Świebodzi-
cach odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami Cierni doty-
czące przebiegu drogi eks-
presowej S5 Sobótka-Bol-
ków przebiegającej przez 
teren Gminy Świebodzice. 
W spotkaniu uczestniczył 
Sekretarz Stanu, Pełno-
mocnik Rządu ds. Odna-
wialnych Źródeł Energii 
Ireneusz Zyska, Burmistrz 
Miasta Paweł Ozga, Za-
stępca Burmistrza Miasta 
Tobiasz Wysoczański.

Jak podaje komunikat pra-
sowy Urzędu Miasta - Rozmo-
wy podczas spotkania były 
skoncentrowane na poszuki-
waniu najlepszych rozwiązań 
dla Mieszkańców Cierni, tak 
aby budowa drogi nie wpływa-
ła negatywnie na jakość życia 
mieszkańców, uprawę pól, czy 
wypoczynek. Mieszkańcy Cier-
ni obawiają się negatywnych 
oddziaływań wpływających na 
ich życie, chcą, aby węzeł ko-
munikacyjny przechodził przy 
oczyszczalni, co ze względów 
prawnych nie jest możliwe. 
Mieszkańcy proszą, aby poszu-

kać rozwiązania dla alternatyw-
nego korytarza.

Ponadto uczestniczący w 
spotkaniu Burmistrz Miasta 
podkreślał, że jest zawsze ot-
warty do rozmów z Mieszkań-
cami i kieruje się ich dobrem. 
Stanowisko Burmistrza potwier-
dził także Zastępca Burmistrza 
Miasta Tobiasz Wysoczański, 
który poparł argumenty przed-
stawiane przez Mieszkańców 
dzielnicy Ciernie. Na spotkaniu 
jasno wybrzmiało, że przebieg 
trasy S5 przez Świebodzice jest 

bardzo potrzebny ze względu 
na wzmożony ruch w mieście 
oraz aspekt gospodarczy, roz-
wój miasta Świebodzice, utwo-
rzenie nowych miejsc pracy, 
zainteresowanie inwestorów. 
Wypracowano wspólne stano-
wisko dotyczące organizacji 
spotkania z włodarzami: Do-
bromierza, Strzegomia, a także 
przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. 

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl



Wydarzenia 9
www.30minut.pl

Piątek, 11 lutego 2022
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0068/22

REKLAMA R0067/22 sekund
Wałbrzych
Aqua-Zdrój zamknięty
W terminie 18 lutego – 04 marca 2022 park wodny oraz sauna-
rium będą nieczynne z powodu prac modernizacyjnych, których 
celem jest podniesienie jakości świadczonych usług. Pozostałe 
obiekty AQUA-ZDRÓJ pracują bez zmian. Przepraszamy za utrud-
nienia! - czytamy w oficjalnym komunikacie spółki. Jak wiemy z 
wieloletniej praktyki funkcjonowania spółki, prace mające na celu 
wykonanie przeglądu niecek basenowych oraz urządzeń prowa-
dzone są cyklicznie co roku. Zatem miłośnicy pływania będą mu-
sieli uzbroić się w cierpliwość.

Red.
Fot. Aqua-Zdrój

Wałbrzych
Czas na rozbiórki
Gmina Wałbrzych od kilku lat skutecznie usuwa z krajobrazu ko-
lejne zdewastowane obiekty budowlane. Część obiektów wybu-
rzona jest również z powodu nowych inwestycji drogowych - tak 
jak w przypadku budynku przy ulicy 1-go Maja 135. Przypomina-
my również, że w ostatnim czasie wyburzono budynek przy ulicy 
Szkolnej 2 w dzielnicy Podgórze. Nie inaczej będzie w 2022 roku. 
Jak podaje ZDKiUM już niebawem rozebrane zostaną budynki 
przy ulicy 1-go Maja o numerach 119 i 132.

PAS
Fot. PAS

Boguszów-Gorce
Kręcą historię
W miniony weekend Boguszów-Gorce odwiedziła ekipa filmo-
wa kanału „History Hiking”. Łukasz Kazek wraz z ekipą nagrywali 
kolejne odcinki z trudnej i zawiłej historii. Jak powstał popularny 
internetowy kanał o historii ? - Pomysł zrodził się u mojego przy-
jaciela, Mateusza Kudły, którego pozdrawiam. On jest oczywiście 
młodszy ode mnie o ponad 10 lat... On właśnie wpadł na pomysł, 
żeby zrobić kanał „History Hiking”. Któregoś razu powiedział, że 
teraz będziemy kręcili takie odcinki, wymyślił nazwę ze swoją 
dziewczyną, Asią Banachowicz - opowiadał Łukasz Kazek podczas 
wywiadu w naszym Studio Espresso.

PAS
Fot. UM Boguszów-Gorce

POSIADA DO WYNAJĘCIA
wolne powierzchnie handlowe z węzłem sanitarnym o przeznaczeniu

handlowo-usługowo-magazynowym w centrum Wałbrzycha. 

Do wynajęcia hal magazynowo-handlowych z przeznaczeniem na różną 
działalność gospodarczą.

W 2022 roku będziemy mieć do wynajęcia następujące powierzchnie:
hala o powierzchni 411,20 m2
hala o powierzchni 368,33 m2
plac o powierzchni 250,00 m2

pomieszczenia biurowe 113,6 m2
pomieszczenia biurowe 47,5 m2

tworzące jeden zwarty kompleks.

Dostępne również 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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Ograli wszystkich!

Pozostał jeden krok

Juniorzy Chełmca Wałbrzych od samego początku sezonu 
celowali w tytuł mistrzowski. Gdy po rundzie zasadniczej przy-
szła pora na turniej finałowy, nie mogliśmy się doczekać roz-
strzygnięcia, licząc po cichu, że złoto zostanie pod Chełmcem.

Chełmiec Wodociągi Wałbrzych po wygranej z Sokołem niemal zapewnił sobie awans w półfi-
nałowym turnieju o awans do I ligi. Do awansu potrzebne są jeszcze 2 punkty. Do zajęcia 1 miej-
sca jeden więcej. Do rozegrania wałbrzyszankom zostały jeszcze dwa spotkania.

Trzydniowe zawody zaczę-
ły się od pojedynku Chełm-
ca z drugą drużyną Gwardii. 
Wałbrzyszanie wygrali bez 
większego problemu. Nieco 
więcej kłopotu późniejszym 
mistrzom sprawił Spartakus, 
ale prawdziwe emocje przy-
szły wraz z finałowym dniem 
rywalizacji.

Naprzeciw siebie do walki 
o tytuł stanęli niepokonani 

wałbrzyszanie i wzmocnieni 
Mistrzami Świata Juniorów, 
siatkarze Gwardii Wrocław. 
Kapitalny mecz zaczął się od 
dwóch gładkich wygranych 
gości. Wrocławianie prowa-
dzili też w trzecim. Przy stanie 
19:23 wydawało się, że złoty 
medal pozostanie niedościg-
nionym marzeniem, ale Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów jest 

miejscem, gdzie dzieją się rze-
czy wielkie.

Chełmiec wygrał partię w 
okolicznościach godnych iście 
hollywoodzkiego thrillera. 
Kolejnego seta zwyciężył, za-

sługując na Oscara. W starciu 
numer 5 był już zdecydowanie 
lepszy.

JZ 

W walce o pierwsze dwa 
miejsca zostały już tylko 3 
drużyny.

- Po ostatnim weekendzie 
w rywalizacji o dwa pierwsze 

miejsce w II Lidze Siatkówki 
Kobiet premiowane awan-
sem do turnieju barażowego 
pozostały już tylko trzy dru-
żyny: MKS Chełmiec Wodo-

ciągi Wałbrzych, MKS Kalisz II 
i SPS Panki. Szanse na awans 
straciły już zespoły z Kato-
wic i Świdnicy - mówi trener 
Kacper Jesiołowski.

Kluczem do tak dobrego 
układu w tabeli, była wygra-
na z zespołem z Katowic.

- Wałbrzyszanki wygrywa-
jąc 3:2 z zespołem Sokół’43 
AZS AWF Katowice i zdoby-
wając tym samym 2 ligowe 
punkty, znacznie przybliżyły 
się do udziału w turnieju fi-
nałowym. Aby tego dokonać 
potrzebują zdobyć w dwóch 
ostatnich meczach rundy 
zasadniczej jeszcze 2 oczka - 
tłumaczy trener.

O punkty w najbliższej ko-
lejce nie powinno być trud-
no.

- W najbliższy weekend je-
dziemy na Śląsk, gdzie zagra-
my z outsiderem ligi, zespo-
łem MKS Dąbrowa Górnicza. 
Wygrana z kompletem punk-
tów zapewni nam awans z 
pierwszego miejsca. Wygra-
na w Dąbrowie będzie jednak 
podwójnie ważna, ponieważ 
pokrzyżuje nadzieje zespo-
łowi SPS Panki na awans, a to 
właśnie z nim nasze siatkarki 
zmierzą się w ostatniej kolej-
ce - kończy szkoleniowiec.

Chełmcowi do zakończe-
nia zasadniczej części sezo-
nu zostały jeszcze dwa me-
cze:

• 12.02|MKS Dąbrowa 
Górnicza (wyjazd)

• 26.02|SPS Panki (dom).

JZ 

Myślicie tak samo?
Oglądając wydarzenia 
z Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów, trudno nie zgodzić 
się ze stwierdzeniem, że 
Wałbrzych siatkówką stoi! 
Ktoś mógłby kazać puknąć 
mi się w głowę, bo koszy-
karze grają w 1 lidze i trze-
ci już rok walczą o awans 
do elity. Ktoś mógłby do-
dać, że tylko piłka, bo tym 
żyje cały świat. Może i tak, 
ale…
Koszykarze walczą i wy-
walczyć nie mogą. Może 
uda im się w tym sezonie. 
Zobaczymy. Play-offy tuż 
tuż. Piłkarze? No tak szy-
kuje się awans do 4 ligi… 
to znaczy o ile znajdą się 
pieniądze. Młodzież w obu 
przypadkach nie wybija się 
poza regionalne rozgryw-
ki. Mówiąc brzydko - posu-
cha. Klasą samą w sobie są 
bokserzy. Niestety jest ich 
za mało. Na lekkoatletów 
również zawsze można li-
czyć. Podobnie na kolarzy, 
wioślarzy i bębniarzy. No 
dobra, to nie ten temat.

Na tle powyższego, to siat-
karze i siatkarki budują 
niezapomniane, pozytyw-
ne emocje. Tworzą nam 
spektakle, które śmiało 
możemy porównywać z 
historycznymi wyczynami 
naszych reprezentantów. 
Jak? To proste. Przykładem 
będzie tu mecz juniorów 
Chełmca w finale turnie-
ju o mistrzostwo Dolnego 
Śląska. Gwardia prowadzi-
ła 2:0 i 23:19 i przegrała 
2:3. Podobnie siatkarki 
w Świdnicy. Pięć setów 
ostatniego meczu z Soko-
łem również było niesamo-
witym widowiskiem.

Myśląc o tych meczach 
natychmiast wracam my-
ślami do rozgrywek Ligi 
Światowej w siatkówce 
mężczyzn i meczu Rosja 
- Polska. To był początek 
drogi biało-czerwonych na 
szczyt. Sborna prowadzi-
ła 2:0 i 2 punkty do końca 
trzeciego seta. Rosjanie 
byli tak pewni wygranej, 
że przerwali nawet trans-
misję na rzecz ważnego 
państwowego wydarzenia. 
Polska wygrała 3:2. Dzisiaj 
najwięcej medali zdoby-
wamy właśnie w siatków-
ce. W Wałbrzychu też!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Sokół poszarpał ale stępił pazurki
Na zaległe spotkanie Chełmca Wodociągi Wałbrzych z Sokołem’43 Katowice czekaliśmy z dużą niecierpliwością i każdy 

kto zdecydował się uczestniczyć w tym wydarzeniu, musiał być usatysfakcjonowany. Chełmiec okazał się górą zbyt wysoką.

Początek spotkania dla 
wałbrzyskiej drużyny był 
wręcz wymarzony. Wyso-
kie prowadzenie 4:1, 8:2 i 
wreszcie 12:4, sugerowało 
wręcz łatwe zwycięstwo. 
Czasami jednak to, co ma 
przyjść zbyt łatwo, trzeba 
sobie wyszarpać. Trenerka 
Szczypka zdawała się ro-
zumieć sytuację i szybko 
reagowała na to co działo 

się na boisku. Dwa czasy w 
krótkich odstępach odmie-
niły jej drużynę nie do po-
znania. Sokół odrobił straty 
i wygrał partię. Po zmianie 
stron role się odwróciły i to 
Chełmiec gonił wynik, od-
skakując w ostatniej chwili.
Remis po dwóch setach i 
konsternacja na trybunach 
po klęsce w kolejnym. Kibi-
ce czekali na rozwój wyda-

rzeń, doping potrzebował 
iskry by zapłonąć na nowo. 
Podopieczne trenera Marka 
Olczyka zrobiły to genialną 
grą, która pozwoliła strącić 
Sokoła z nieba. Gospody-
nie wygrywają różnicą 10 
punktów i przystępują do 
tie-breaku z dużą nutą op-
tymizmu.
Ostatnia odsłona tego 
spektaklu była równie 
emocjonująca jak po-
przednie. Gra na najwyż-
szym możliwym poziomie 
i niesamowite zaangażo-
wanie obu stron sprawiło, 
że o wyniku decydowały 
ostatnie piłki. Genialne w 
swojej prostocie zagrania 
Pameli Łuszczyńskiej przy 
fenomenalnej postawie w 
odbiorze Agaty Olejniczak 
i grze na siatce Aleksandry 
Druciak, Karoliny Olczak 
ale też rezerwowych Ju-

lii Rzeczyckiej, Agnieszki 
Pietraszewskiej czy Patry-
cji Telegi były kluczem do 
zwycięstwa.
- Cel zrealizowany, mamy 
zwycięstwo chociaż nie 
było nam łatwo. Dziew-
czyny z Katowic postawiły 
nam ciężkie warunki na 
boisku, mimo że grałyśmy 
u siebie. Brakuje nam jesz-
cze stabilnego przyjęcia i 
skuteczności w ataku, ale 
wierzę, że w następnym 
meczu będzie już tylko le-
piej. Dziękujemy kibicom 
za wsparcie i cóż… walczy-
my dalej o 1 ligę! - mówi 
MVP meczu z Sokołem.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - Sokół’43 Kato-
wice 3:2 (23:25, 25:22, 
18:25, 25:15, 15:13)

JZ
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„Mineralni” celują w ósemkę
Przygotowujący się do rundy wiosennej „okręgówki” piłkarze MKS-u Szczawno-Zdrój rozegrali dwa spotkania kontrolne. 

Za beniaminkiem wygrana z Parkiem Targoszyn 7:2 oraz porażka ze Zdrojem Jedlina-Zdrój 2:4. 
Za podopiecznymi trenera 

Rafała Siczka niemal miesiąc 
treningów przed marcowym 
powrotem na ligowe boiska. 
Miesiąc, w trakcie którego „Mi-
neralni” trenowali dwa razy w 
tygodniu na hali, aby wczoraj 
rozpocząć zajęcia na zielonej 
murawie. Jak się dowiedzie-
liśmy, do pierwszego zespołu 
dołączyło kilku utalentowa-
nych juniorów, którzy w run-
dzie rewanżowej mają szanse 

sprawdzić się na boiskach kla-
sy okręgowej. Niestety, wiosną 
w składzie „Mineralnych” nie 
zobaczymy Wojciecha Choiń-
skiego, który w pojedynku 
przeciwko ekipie z Targoszy-
na zerwał więzadła i czeka go 
dłuższy odpoczynek od futbo-
lu. 

Absencja pomocnika MKS-u 
to nie jedyne zmartwienie 
szkoleniowca szczawieńskiej 
drużyny. Kolejne bowiem wią-

że się z obsadą bramki. Mariusz 
„Jolka” Gratkowski leczy uraz 
barku, a Marcin Wojciechowski 
dochodzi do siebie po kontuzji 
kolana. Co prawda w odwodzie 
są: nieśmiertelny Arkadiusz 
Wtulich, junior Oskar Bilej-
szys oraz ponad 30-letni, ale 
z niewielkim doświadczeniem 
Tomasz Kurowski, ale działa-
cze klubu nie ukrywają, iż roz-
glądają się za nowym bram-
karzem. O wzmocnienie na 
tej pozycji nie będzie jednak 
łatwo, gdyż lokalny rynek jest 
mocno przetrzebiony. Mimo 
wspomnianych problemów, 
prezes Paweł Danielak trady-
cyjnie nie traci dobrego humo-
ru. - Wiosną będziemy walczyć 
o miejsce w pierwszej ósemce, 
czyli spokojne utrzymanie na 
dotychczasowym poziomie. 
Myślę, że cel jak najbardziej 
w naszym zasięgu - podkreślił 
przedstawiciel MKS-u Szczaw-
no-Zdrój. 

Wyniki dotychczasowych 
spotkań kontrolnych MKS-u 
Szczawno-Zdrój

MKS Szczawno-Zdrój – Park 
Targoszyn 7:2

MKS Szczawno-Zdrój – Zdrój 
Jedlina-Zdrój 2:4 (1:3)

Bramki: 0:1 zawodnik testo-
wany (10), 0:2 zawodnik testo-
wany (18), 1:2 Jarosław Mali-
szewski (22), 1:3 Rafał Lipiński 
(43), 2:3 Filip Brzeziński (51), 
2:4 Konrad Zwolenik (58)

Najbliższe mecze
Sobota – 12 lutego, godz. 19: 

MKS Szczawno-Zdrój – Orzeł 
Wojcieszów (jeleniogórska kla-
sa A, spotkanie odbędzie się na 
płycie bocznej stadionu przy 
ulicy Ratuszowej)

Sobota – 19 lutego, godz. 19: 
MKS Szczawno-Zdrój – Górnik 
Nowe Miasto (ul. Ratuszowa)

Sobota – 26 lutego: MKS 
Szczawno-Zdrój – Czarni Przed-
wojów (jeleniogórska klasa A, 
miejsce meczu do ustalenia)

Sobota – 5 marca: Victoria 
Świebodzice – MKS Szczawno-
-Zdrój

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

W co gra(ł) Kulesza??
No i stało się, po prawie dwóch 
miesiącach mamy nowego selek-
cjonera kadry narodowej.   Został 
nim Czesław Michniewicz. Wybór 
sam w sobie fatalny. Nie jest to 
trener poziomu reprezentacyjne-
go. Nie jest to zły szkoleniowiec, 
bo to gość dobrze wyedukowany, 
dość otwarty na świat, co czyni go 
solidnym trenerem ligowym. Mam 
wrażenie, że fakt braku znaczącej 
liczby sukcesów, licznych zwol-
nień po kilku miesiącach pracy to 
wynik tego, że nie potrafi dotrzeć 
on do zawodników, przekazać im 
tego co powinni grać według jego, 
niemałej wiedzy i doświadczenia. 
Nie wiem czy to kwestia charak-
teru, nieumiejetność komunikacji, 
brak lub posiadanie jakiś cech ale 
właśnie to czyni go trenerem tylko 
solidnym, ligowym, na pewno nie 
na miarę reprezentacji. Przez to 
możemy mieć też sytuację podob-
ną jak za czasów Waldemara Forna-
lika czy niedawno Jerzego Brzecz-
ka - brak autorytetu u najlepszych 
zawodników kadry.
Druga sprawa związana z nowym 
selekcjonerem również nie na-
pawa optymizmem ale to już w 
kontekście zarządzanie całym 
związkiem przez prezesa Cezargo 
Kuleszę. Wychodzą bowiem na jaw 
kulisy wyboru trenera i wyłania się 
z nich obraz, że kwestie piłkarskie 
nie były przy tym wyborze naj-
ważniejszym kryterium. Prezes z 
punktu widzenia samych negocja-
cji rozgrywał całą sprawę dobrze 
(bo to podobno dobry negocjator) 
tylko jaki był tak naprawdę cel tej 
gry? Pokazać, że to on jest w tym 
całym interesie najważniejszy i 
będzie rozgrywał wszystkich jak 
chce (skoro nic nie wyszło z Szew-
czenki, ktorego chyba jako jedyne-
go naprawdę chciał) to z resztą się 
zabawi i pokaże kto tu rządzi? Dłu-
gie negocjacje z Adamem Nawałką, 
chęć radykalnego wpływania na 
skład jego zespołu, spory dotyczą-
ce długości kontraktu (ostatecznie 
Michniewicz dostał to co chciał 
Nawałka, umowę do końca 2022 
roku tylko, że Nawałce chodziło nie 
tyle o siebie a o zabezpieczenie 
jego współpracowników muszą-
cych rozwiązać kontrakty w klu-
bach), ustalenie niemal wszystkich 
istotnych warunków, te słynne już 
„zwroty akcji”, przeciąganie ogło-
szenia nazwiska nowego trenra i na 
końcu Michniewicz wyskakujący 
jak królik z kapelusza. Gdzie w tym 
wszystkim merytoryczne kryteria 
wyboru selekcjonera? Obawiam 
się, że przy tym wyborze gwiaz-
dę chciał zrobić z siebie prezes, 
dokonując nietrafnego piłkarsko 
wyboru.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Górnicy odprawili IV-ligowca 
Kolejny udany sprawdzian zaliczyli piłkarze Górnika Wałbrzych. Tym razem łupem lidera klasy okręgowej padł Granit 

Roztoka, a więc czołowa drużyna IV ligi, który na Ratuszowej przegrał 2:5. 

Po remisie z czternastym 
zespołem wielkopolskiej 
IV ligi – Koroną Piaski, oraz 
wygranymi z Zagłębiem 
Wałbrzych i KS Walim, 
biało-niebiescy zmierzyli 
się z trzecią ekipą grupy 
zachodniej IV ligi – Gra-
nitem Roztoka. Niedawne 
spotkanie z jednym z kan-
dydatów do awansu do III 
ligi potwierdziło rosnącą 
dyspozycję wałbrzyszan, 

którzy zwyciężyli wyżej 
notowanego przeciwnika 
5:2. Na powyższy wynik 
złożyły się między innymi 
dwa trafienia Michała Bart-
kowiaka oraz gol Adama 
Niedźwiedzkiego. - Trans-
ferów nie mamy, dlatego ci, 
którzy się wyleczyli, czyli 
Michał Bartkowiak oraz 
Adam Niedźwiedzki, po-
winni być wiosną sporym 
wzmocnieniem Górnika. 

Czekamy jeszcze na Marci-
na Smoczyka, który leczy 
kontuzję, ale za 2 tygodnie 
powinien wrócić do trenin-
gów -, powiedział trener 
Domagała. 

Szkoleniowiec Górnika 
nie ukrywał zadowolenia 
z postawy swych pod-
opiecznych, którzy mimo 
niezwykle ciężkich zajęć 
dobrze zaprezentowali się 
fizycznie oraz sportowo na 
tle rywala z Roztoki. - W 
tym tygodniu również kła-
dziemy nacisk na treningi 
siłowe, tak więc spodzie-
wam się, iż w kolejnym 
sparingu możemy wyglą-
dać gorzej aniżeli w meczu 
z IV-ligowcem - powiedział 
Domagała. Mowa o najbliż-
szym sparingu z Polonią 
Bystrzyca Kłodzka, czyli 
szóstym zespołem naszej 
grupy „okręgówki”, z którą 
zmierzymy się jutro o go-

dzinie 17 na płycie bocznej 
stadionu przy ulicy Ratu-
szowej. 

Spotkanie kontrolne:
Górnik Wałbrzych – Granit 
Roztoka 5:2 (3:1)
Bramki: 1:0 Marcel Gru-
dziński (2), 2:0 Michał 
Bartkowiak (20), 2:1 Jakub 
Smutek (27), 3:1 Michał 
Bartkowiak (40), 3:2 Marcin 
Bałut (47), 4:2 Adam Niedź-
wiedzki (60), 5:2 Mateusz 
Sobiesierski (70)
Górnik: Stec, Rosicki, 
Orzech, D. Michalak, Gru-
dziński, Sobiesierski, Rze-
szotko, Kopernicki, Nie-
dźwiedzki, Chajewski, 
Bartkowiak oraz Kubiak, 
Koniec, Gorczyca, Kraw-
czyk, Nowacki, Migacz, No-
wak. Trener: Marcin Doma-
gała

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Damian  
Nazwisko: Grabowski 
Data urodzenia: 15 grudnia 1991 roku 
Pseudonim sportowy: Jurgen, Grabek 
Klub: Polski Związek Piłki Nożnej
(sędzia piłkarski) 
Największy dotychczasowy sukces: Jako 
sędzia poprowadziłem finał Akademickich 
Mistrzostw Europy w Futsalu. Na swoim 
koncie mam również półfinał Akademi-
ckich Mistrzostw Świata w Futsalu. W 2019 
roku wygrałem plebiscyt działaczy, piłkarzy oraz trenerów na najlep-
szego sędziego w Futsal Ekstraklasie, a przed rokiem zająłem 2. miej-
sce.  
Kto jest twoim idolem sportowym: Włoch Pierlugi Collina – za niesamo-
witą charyzmę oraz wspaniały kontakt i szacunek wśród zawodników 
oraz trenerów. 
Dlaczego piłka nożna: Ojciec, który również jest sędzią piłkarskim, za-
raził mnie pasją do futbolu. Wszyscy na podwórku grali w piłkę, więc 
nie miałem innego wyjścia, jak również spróbować swych sił w tej 
dyscyplinie sportu. Przez kilka lat kopałem w Górniku, jednak gdy do-
znałem kontuzji kolana, zdecydowałem się zostać sędzią piłkarskim. A 
dlaczego Futsal? Bo to bardziej dynamiczna gra, ale również lepsza i 
szybsza możliwość zrobienia kariery. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Chciałbym otrzymać nominację sędziow-
ską do Mistrzostw Świata w Futsalu, a tym samym poprowadzić mecz 
w najważniejszych dla piłkarzy halowych rozgrywkach. Chodzi mi o 
finały Mistrzostw Świata, gdyż mecze eliminacyjne mam już na swoim 
koncie.  
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Odszkodowanie za uszkodzenie mienia 
Ostatni weekend pokazał, że kilka minut mocnego 

wiatru może wyrządzić sporo szkód. W wielu dzielnicach Wałbrzycha orkan Nadia spo-
wodował liczne uszkodzenia mienia, a także awarie sieci energetycznej.

Powyższa sytuacja zainspirowała mnie do przybliżenia podstawowych zagadnień 
z zakresu odszkodowań, które w wyniku emocji jakie towarzyszą szkodom, mogą nam 
umknąć, a są niezwykle istotne w przypadku dochodzenia odszkodowania.

Zanim do tego przejdziemy, musicie wiedzieć, że jedną z najważniejszych czynności 
zaraz po wystąpieniu szkody jest jej UDOKUMENTOWANIE. Koniecznym jest zatem 
zebranie m.in. dokumentacji fotografi cznej, zeznań świadków, czy pisemnych oświad-
czeń, a w przypadku szkód komunikacyjnych, także wezwanie Policji na miejsce zdarze-
nia. 

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w kodeksie cywilnym, zobowiązanym do napra-
wienia szkody jest ten kto wyrządził ją ze swojej winy. 

Wobec tego kolejnym krokiem jest ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szko-
dę. W sytuacji, gdy osoba ta objęta jest obowiązkowym albo dobrowolnym ubezpiecze-
niem odpowiedzialności cywilnej, żądanie zapłaty tj. „odszkodowania za szkodę” kieruje 
się do zakładu ubezpieczeń. 

Odszkodowanie za zniszczone mienie obejmować będzie damnum emergens czyli 
rzeczywisty uszczerbek majątkowy, będący faktyczną stratą poniesioną na mieniu przez 

poszkodowanego, a  zaistniałą poprzez zdarzenie powodujące 
szkodę. Odszkodowanie obejmuje również lucrum cessans czy-
li utratę korzyści jakie poszkodowany spodziewał się osiągnąć, 
gdyby do zdarzenia nie doszło. Zakład ubezpieczeń powinien 
wyrównać poszkodowanemu poniesioną szkodę w takim stop-
niu aby, doprowadzić majątek poszkodowanego do stanu sprzed 
wypadku. Jeśli wystarczające w  tym zakresie jest naprawienie 
uszkodzonego mienia tj. naprawa pojazdu, remont zalane-
go mieszkania,  zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy. 
Wartość wypłaconego odszkodowania może zostać ustalona 
w oparciu o kosztorys naprawy lub też faktury i rachunki  przedstawione przez poszko-
dowanego. 

Przy tej okazji pamiętajcie, że jeśli stopień zniszczenia naszego mienia jest znaczny 
i przywrócenie go do stanu sprzed uszkodzenia jest albo niemożliwy albo nieopłacalny, 
wówczas poszkodowany ma prawo do odszkodowania, w wysokości równowartości rze-
czy, która uległa zniszczeniu. Wartość uszkodzonej rzeczy powinna być ustalona według 
cen rynkowych z dnia ustalania wysokości należnego odszkodowania. Jeżeli uszkodzo-
na rzecz pomimo uszkodzeń przedstawia jakąkolwiek wartość rynkową, ubezpieczyciel 
może potrącić od sumy odszkodowania kwotę wartości rynkowej uszkodzonej rzeczy.

Adwokat radzi:

REKLAMA R0071/22

REKLAMA R0070/22

REKLAMA R0069/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu , przeznaczonych  
do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia                                   
nr  77/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu, 
przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  76/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
dot. nieruchomości niezabudowanych, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu, 
przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia nr  75/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r.

Teren rekreacyjny przy 
ulicy Prądzyńskiego na 
Osiedlu Młodych może 
wzbogaci się o kolejne 
atrakcje sportowe dla 
mieszkańców. W sąsiedz-
twie kortu tenisowego 
miasto ma w planach bu-
dowę drugiego w Świdnicy 
skateparku. Już teraz Pre-
zydent Świdnicy zachęca 
mieszkańców, szczególnie 
amatorów sportów wyczy-
nowych, o wyrażenie opinii 
na jego temat.

- Zachęcam mieszkańców do 
wypełnienia ankiet i podzielenia 
się z nami swoją opinią na temat 

propozycji budowy drugiego 
skateparku w Świdnicy. Zależy 
nam, żeby spełniał on oczekiwa-
nia jego użytkowników. Wiemy, 
że obecny skatepark przy zale-
wie Witoszówka to obecnie za 
mało, biorąc pod uwagę jego 
popularność, dlatego też chce-
my zbudować drugi, w innej 
części miasta. Odciąży to już ist-
niejący obiekt i zaoferuje nowe 
przeszkody dla amatorów spor-
tów wyczynowych – mówi Beata 
Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy. Nowy skatepark za-
projektowany został z myślą o 
rosnącej liczbie osób uprawiają-
cych sporty wyczynowe w Świd-
nicy. Będzie to nowoczesny, 

bezpieczny i komfortowy obiekt 
wielofunkcyjny, odpowiadają-
cy aktualnym standardom, o 
zróżnicowanej trudności, do-
stosowany do jazdy na desko-
rolce, rolkach i rowerach oraz 
hulajnogach, dla różnych grup 
wiekowych użytkowników. Au-
torem projektu jest Paweł Głyda. 
Na uwagę zwraca różnorodność 
przeszkód, a szczególnie bowl, 
który wymaga nieco innej tech-
niki jazdy niż na klasycznych 
rampach. Warto wspomnieć, że 
w ramach zagospodarowania 
terenu przy ul. Prądzyńskiego 
ma powstać nie tylko skatepark 
o powierzchni około 800 m2, ale 
również elementy małej archi-

tektury, takie jak: ławki i kosze 
na odpady, oświetlenie terenu 
wraz z monitoringiem oraz doj-
ście dla pieszych. Ankiety oraz 
koncepcja skateparku dostępne 
są na stronie www.um.swidnica.
pl do 20 lutego bieżącego roku. 
Ponadto, ankiety w formie pa-
pierowej będą także wyłożone 
przy urnie, na parterze budynku 

Urzędu Miejskiego w Świdnicy 
przy ul. Armii Krajowej 49. Wy-
niki konsultacji zostaną podane 
do publicznej wiadomości w 
terminie 14 dni od daty ich za-
kończenia. 

Red.
Fot. um.swidnica.pl

Kolejny Skatepark?
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REKLAMA R0076/22

REKLAMA R0073/22

REKLAMA R0081/22

REKLAMA R0080/22

REKLAMA R0079/22

REKLAMA R0078/22

REKLAMA R0077/22

REKLAMA R0074/22

REKLAMA R0075/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. 
Głuszyckiej , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem                     
do Zarządzenia  nr  74/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
dot. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. 
Orkana 62, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem                       
do Zarządzenia  nr  73/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy 
ul. Wyszyńskiego , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie 
z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  72/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Wyszyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie 
z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  71/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 03.02.2022 r. 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 08.02.2022 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 
502 – obręb 26 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
181/29 – obręb 14 Biały Kamień, przeznaczona na ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, lokali 
mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
na rzecz ich najemców”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 
84/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 lutego 2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy Kopernika 2, w dniu 08.02.2022 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 157/5 – obręb 15 Biały Kamień, 
przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 129/4 – obręb 13 Piaskowa 
Góra , przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 7/7 – obręb 19 Stary Zdrój , 
przeznaczona na ogródek,

Kradną prąd
Na początku lutego funk-

cjonariusze Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zatrzy-
mali na gorącym uczynku 
kradzieży prądu ośmioro 
mieszkańców Wałbrzycha 
oraz powiatu. Warto wspo-
mnieć, że nielegalne przy-
łącza stanowią zagrożenie 
dla bezpieczeństwa osób 
mieszkających w danym 
budynku. W wielu przypad-
kach kradzież prądu wiąże 
się z uszkodzeniem insta-
lacji elektrycznej. To z kolei 
jest częstą przyczyną poża-
rów bądź porażenia prądem 
nie tylko osób nielegalnie 
pobierających energię elek-
tryczną, lecz również osób 
mieszkających w sąsiedz-
twie. Policjanci zapowiada-
ją codzienną walkę z tym 
procederem.
Na początku lutego wał-

brzyscy policjanci, weryfikując 
otrzymane informacje trafili 

do sześciu mieszkań na terenie 
Wałbrzycha oraz powiatu wał-
brzyskiego, gdzie ujawnili nie-
legalne przyłącza do instalacji 
elektrycznej z pominięciem 
urządzeń pomiarowych. Funk-
cjonariusze ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego oraz zespołu 
wywiadowców odwiedzili ulicę 
Andersa, Niepodległości, Armii 
Krajowej i Sienkiewicza w Wał-
brzychu, a także ulicę Kłodzką 
w Jedlinie-Zdroju. Tym „spryt-
nym” sposobem ośmioro zatrzy-
manych doprowadziło prąd do 
swoich mieszkań. Do zlikwido-
wania nielegalnych przyłączy 
zostali wezwani pracownicy firm 
dostarczających energię, którzy 
dokonali również stosownych 
pomiarów. Warto nadmienić, że 
bez względu na wartość ponie-
sionych strat, czyn taki kwalifi-
kowany jest jako przestępstwo 
kradzieży energii elektrycznej, 
za które grozi kara do 5 lat po-
zbawienia wolności. Wszystkie 
zatrzymane osoby muszą się 

również liczyć z koniecznością 
uregulowania opłat naliczo-
nych przez dostawcę energii 
elektrycznej za bezprawny po-
bór. Policjanci przypominają, że 
nielegalne podłączenie się do 
instalacji elektrycznej z pomi-
nięciem urządzeń pomiarowych 
jest przestępstwem zagrożonym 
karą pozbawienia wolności do 5 
lat. Na sprawcy takiej kradzieży 
ciąży także obowiązek uiszcze-
nia opłaty za nielegalny pobór 
energii, której wysokość może 
wynieść od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl
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Co ćwierka w sieci...

Anna Żabska

Cezary Przybylski

WałbrzychMojeMiasto @AZabska

@PrzybylskiCez

@WalbrzychMM

7:40 PM · 22 sty 2022

2:40 PM · 7 lut 2022

11:53 AM · 1 lut 2022

Wałbrzyska Palmiarnia. Kolejne szklarnie zostały wyremontowane. Ponad 130 no-
wych gatunków roślin nasadzonych. W nowych przestrzeniach królują kaktusy i 
cytrusy.

Od lat Samorząd @Dolny_Slask  wspiera Grupy GOPR, które działają w regionie. 
Cieszę się, że współpracę rozpoczyna GOPR Karkonosze oraz Lotniczy Zespół Po-
szukiwawczo - Ratowniczy nr 11 z Sił Zbrojnych RP. Dziękuję pilotom i ratowni-
kom, którzy czuwają nad bezpieczeństwem w górach.

Wasz 1% buduje Wałbrzych. Zachęcamy wszystkich do rozliczania swoich dekla-
racji podatkowych w Wałbrzych Moje Miasto. Na stronie UM Wałbrzych znaleźć 
można bezpłatny program do rozliczania deklaracji PIT.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

1:55 PM · 9 lut 2022

Trwają ferie w @WalbrzychMM Dziś nasze wnętrza odwiedziła kolejna grupa 
wspaniałych kreatywnych #Muzealniaków @Dolny_Slask poleca się na ferie! 
Do zobaczenia w Wałbrzychu i naszym Muzeum

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

3:04 PM · 8 lut 2022

Nowa inwestycja w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Branża Automotive nie zwalnia tempa.
Firma JoysonQuin działająca od 2 0  lat w naszej strefie realizuję nową inwestycję.

Marcin Krzyżanowski
@mkrzyzanowski79

12:52 PM · 19 sty 2022

Powstał Związek Pracodawców Szpitali Dolnośląskich Podstawowym celem 
Związku będzie reprezentowanie interesów zrzeszonych szpitali. Założenie 
Związku przede wszystkim ma pozytywnie wpłynąć na zacieśnianie współpracy 
między podmiotami medycznymi.

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

6:57 PM · 5 lut 2022

Pierwszy sparing tej zimy i... 1:1 z Orlętami Krosnowice (bramka: samobójcza) po 
dość przeciętnym meczu bez historii - czeka nas jeszcze dużo pracy, żeby zbudo-
wać formę na inaugurację rundy wiosennej... Brawa za walkę! 

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

7:09 PM · 4 lut 2022

My znowu robimy swoje https://facebook.com/MKSSzczawnoZdroj/
posts/1129700224521643 - szkolimy z pierwszej pomocy i pomagamy lokalnym 
klubom. @dolzpnwroc @GalaktycznyFut1 @PZPNGrassroots @pilkamodna
 @pisarska_pl @MichalBrodaKRPL @CoLigach @FWaldenburg

REKLAMA R0082/22
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REKLAMA R0085/22 REKLAMA R0086/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w 
dniu 04.02.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiący własność skarbu 
Państwa oznaczony jako działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę: 

1/ cześć działki nr 83/26 obręb Szczawienko nr 2 (wg załączonej mapy), przylegającej do 
działki nr 461 obręb Szczawienko nr 2 o pow. 438,24 m² z przeznaczeniem na parking dla 
samochodów dzierżawcy, na okres dzierżawy do 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w 
dniu 04.02.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiący własność skarbu 
Państwa oznaczony jako działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę: 

1/ cześć działki nr 83/26 obręb Szczawienko nr 2 (wg załączonej mapy), przylegającej do 
działki nr 83/40 obręb Szczawienko nr 2 o pow. 450 m² z przeznaczeniem na parking dla 
samochodów dzierżawcy, na okres dzierżawy do 3 lat.

REKLAMA R0084/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 09.02.2022 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę:
- część nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 229/2 w obrębie nr 26 Nowe Miasto o powierzchni 0,0024 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy z przeznaczeniem użytkowanie 
istniejącego garażu.
- część nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 158/16 w obrębie nr 2 Szczawienko o powierzchni 0,0015 
ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy z przeznaczeniem na 
użytkowanie istniejącego pomieszczenia (budynku gospodarczego).

Strzały w Boguszowie-Gorcach
W minionym tygodniu 

doszło do niebezpiecznego 
zdarzenia z udziałem funkcjo-
nariuszy policji. Otóż mundu-
rowi zostali wezwani do jed-
nego z lokali mieszkalnych w 
dzielnicy Kuźnice. Powodem 
interwencji było głośne, wręcz 
hałaśliwe zachowanie mężczy-
zny. 

Po przyjeździe policji na miej-
sce okazało się, że mężczyzna 
dewastował mieszkanie. Warto 
również nadmienić, że delikwent 
to mieszkaniec Boguszowa-
-Gorc, który był agresywny. Jak 
poinformowała policja, gdy tylko 
zobaczył funkcjonariuszy zaczął 
im grozić, następnie zaatakował. 
Z naszych wstępnych informacji 
wynikało, że użył siekiery, poli-

cjanci przyznają, że mężczyzna 
miał przy sobie młotek. Funkcjo-
nariusze najpierw kazali odrzu-
cić narzędzie, później użyli gazu 
pieprzowego. Jednak napastnik 
nadal był agresywny. Policjanci 
oddali strzały ostrzegawcze, nie-
stety byli zmuszeni oddać je tak-
że w kierunku mężczyzny. Męż-
czyzna został postrzelony. Jest w 
szpitalu, jego życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo.

Red.

Żołnierze 16 Dolnośląskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej 
nie boją się trudnych warun-
ków zimowych. Właśnie do-
skonalili się podczas weeken-
dowego szkolenia w obszarze 
Masywu Śnieżnika. Ćwiczenia 
połączone były z elementami 
ratownictwa osoby wychłodzo-
nej lub poszkodowanej, w tere-

nie niedostępnym dla wojsko-
wych pojazdów służbowych i 
karetek pogotowia.

Warto wspomnieć, że szko-
lenie odbywało się w trudnych, 
zimowych warunkach, przy bar-
dzo silnym wietrze. Żołnierze 
musieli pokonać trasy 10 lub 20 
kilometrową. Ponadto każda z 
grup miała też wyznaczony doce-

lowy punkt, do którego musiała 
dotrzeć, wykorzystując przyrzą-
dy naprowadzające. Lokalizację 
punktu utrudniały zalegające, 
ponad metrowe zaspy śnieżne. 
Ćwiczenia polegały na doskona-
leniu umiejętności posługiwania 
się busolą, docieraniu do wyzna-
czonego punktu z wykorzysta-
niem mapy topograficznej oraz 
poruszaniu się po trudnym tere-
nie z pomocą urządzeń GPS.

Red.

Terytorialsi ćwiczą

sekund
Wałbrzych
Rozbudowa Mando
Fabryka Mando działająca na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej niespełna pół roku temu świętowała 10 
lat istnienia. Warto wspomnieć, że obecnie w Wałbrzychu przy 
produkcji amortyzatorów, zacisków hamulcowych i przekładni 
kierowniczych aut Mando zatrudnia około 650 osób. Jednak to 
nie wszystko. Firma rozwija się i stawia nową halę na terenie daw-
nego WAMAGU w dzielnicy Piaskowa Góra. W nowej fabryce ma 
pracować około 450 osób.

PAS
Fot. użyczone: polska-org.pl

Wałbrzych
Budują schronisko
Ośrodek interwencji kryzysowej, noclegownia i schronisko dla 
bezdomnych zamiast MOPS w budynku przy ulicy Beethovena 24 
A. Taki jest plan Miasta Wałbrzych na obiekt, który działał kiedyś 
jako Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku nastąpiła 
modernizacja budynku. Chodzi o to, by zmienić jego funkcję spo-
łeczną. Koszt remontu to około 6,5 miliona złotych. Praca wre.

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

QueensEkspert

Czym jest botoks na włosy? 
Wygładza włos, poprawia 

jego kondycję oraz odbudo-
wuje. Dzięki temu, po zabiegu 
uzyskujemy gładkie, lejące 
oraz zregenerowane włosy.

Dla kogo zabieg botoksu?
Przede wszystkim dla Pań, 

które borykają się z włosami 
suchymi, matowymi, kru-
chymi, a także zniszczonymi. 
Umówmy się, widzimy sami 
po naszych włosach, czy po-
trzebna jest im regeneracja.

Botoks jest również ideal-
nym zabiegiem, który warto 
wykonywać na okres jesień 
zima, lub na wiosnę. Są to bo-
wiem przełomowe pory roku, 
które mocno oddziałują na 
kondycję naszego włosa.

Nie czekaj - umów się już 
teraz: QUEENS Piaskowa

533 587 333 Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 

ich opiekunów w pary. Nie gwaran-
tujemy pełnego sukcesu, wszak mi-
łość jest ślepa, ale zawsze to dobry 
początek. 

Szczeniaczek, młodzieniaszek Fo-
rest, chwilowo odsiaduje wyrok w 
schronisku. Chwilowo mamy nadzieję, 
bo czy te oczy…? Ma około 4 miesią-
ce i sporo energii do wykorzystania 
przy biegach za piłką, patykiem, nie-
szczęsnym kotem, czy wróblem, a na-
wet groźnym, suchym liściem. Skacze, 
biega, ciągnie, gryzie smycz, zaczepia, 
podgryza, załatwia się, może coś znisz-
czyć... Ta psia młodzież… Schroniskowi 

fachowcy oceniają, że będzie średnio-
-dużym psem i coś z husky w nim jest, 
więc granica biegu to horyzont. Chło-
pak idealny będzie dla aktywnej rodzi-
ny biegających, rowerzystów, miłośni-
ków gór, którzy poprowadzi go przez 
życie i nauczy co wolno, a co nie. 

Jeśli coś drgnęło
Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-

kać, ten pies jest dla Ciebie!
Spacery z psiakami - Schronisko 

dla zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-
-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko / PeeL

KAROLINA TOMZA 

30. Jubileuszowy. Okrągły jak 
rumiane policzki zimą (szczegól-
nie u tych, którzy bez względu 
na warunki pogodowe kwestują 
i mają z tego sporo frajdy). Jak 
pączek z ulubionym nadzieniem 
(choć każdego roku z piękną 
kwotą na poczet pomocy to bez 
lukru). W klimacie przeciągania 
liny, która w środku ma masę 
przetarć, a po każdej stronie swo-
je racje i wiernych kibiców tychże 
skrajnych poglądów.

Za nami finał WOŚP. Mimo, że 
wzbudza sporo emocji w dwóch 
zaciętych obozach to dla mnie 
istotne wydarzenie w polskim 
kalendarium. Styczeń bez WOŚP 
to nie styczeń. Energia. Uśmiech. 
Grosik do grosika. Serce przy ser-
cu. Ciepłe rękawiczki. Dziecko z 
puszką. Gorąca herbata w oko-
licznej restauracji. Tym dla Karoli 
jest orkiestra, która gra pod batu-
tą jednego dyrygenta, a muzycy 
raz lepiej, raz gorzej, ale razem 
grają i śpiewają. W takich sytua-
cjach mobilizacja naszego naro-
du jest niesamowita. Szkoda, że w 
wojującym między sobą duchu. 
Każdego roku zadaję sobie pyta-
nie: kogo satysfakcjonowałoby 
to, że Owsiak mieszka w lepiance 
i chodzi w dziurawych butach? 
Nie wyobrażam sobie, że miałby 
tyrać cały rok za darmo… Jestem 
za tym, by z części tego, co zbiera-
my miał na życie, by nigdy nie za-
brakło mu sił do walki o zdrowie 
Polaków. Koordynacja tak dużych 
przedsięwzięć to nie Muzyczna 
Majówka na pl. Magistrackim… 
To logistyka, to ludzie, którzy i w 
takich misjach z różnych przyczyn 
zawodzą, to współpraca na wielu 
szczeblach – samorządu, biznesu 
i mediów, także tych, które nie 
stoją murem za Owsiakiem. Dla-
czego więc tę nienawiść do WOŚP 
potrafimy piętnować i odbierać 
szlachetność intencjom pani Ani 
i jej czteroletniemu synkowi, któ-
rzy cieszą się, że uzbierali podczas 
pierwszego w swoim życiu kwe-
stowania 206 złotych? A może 
ta pani Ania chce w ten sposób 
podziękować za uratowanie życia 
jej dziecku i wspomóc kolejnych 
chorych w ich bataliach? Gdyby 
misją naszych trzydziestoletnich 
rządów była profilaktyka i praw-
dziwe leczenie, WOŚP nie miałaby 
w ogóle racji bytu, bo na co mia-
łaby wtedy zbierać? Moje dziecko 
ze sprzętu orkiestry korzystało 
dotychczas raz – podczas badań 
słuchu tuż po narodzinach. I oby 
nigdy więcej nie musiało.

Czy dajecie „Owsiakowi” czy 
nie – warto przejrzeć na oczy i być 
dla siebie i tych, co wokół po pro-
stu dobrym. By nikomu nie były 
potrzebne żadne okulary. Kory-
gujcie wzrok miłością, przyjaźnią 
i codzienną życzliwością.

Znalezione w sieci
Najdroższe składniki perfum

My - kobiety kochamy per-
fumy i często jesteśmy w stanie 
wydać na piękny flakonik kilka-
set złotych. Skąd się biorą takie 
bajońskie sumy? Odpowiedź jest 
prosta: im bardziej drogocenny 
składnik, tym zapach jest oczy-
wiście droższy.

"Oud (żywica z drzewa agaro-
wego) to jeden z najdroższych 
składników perfum na świecie. 
Drzewny, balsamiczny, słodko-
-dymny aromat pozyskiwany jest 
z drzewa Aquilaria, które uprzed-
nio należy zainfekować specjal-
nym rodzajem grzybów. Roślina, 
walcząc z chorobą, wytwarza 
czarną żywicę, która osadza się 
w jej pniu. Cena za 100 ml tego 
rarytasu to około 150 tysięcy do-
larów, czyli ponad 650 tysięcy 
złotych" - podaje viva.pl.

Kolejnym cennym składni-
kiem jest olejek z irysa. "Proces 
ten jest bardzo czasochłonny - 

do pozyskania około 100 gram 
olejku potrzeba aż 40 ton kłączy 
z roślin, które mają co najmniej 
4 lata. Później dochodzi do tego 
proces suszenia i przetwarzania 
(około 2-3 lat) i w końcu możemy 
cieszyć się ciepłym, lekko pudro-
wym zapachem irysa. Olejek ten 
nazywany jest również „niebie-
skim złotem”, bo za jego litr płaci 
się nawet 155 tysięcy złotych" - 
podkreśla viva.pl.

Ambra. "Ten bardzo zmy-
słowy, lekko słodki, odrobinę 
morski aromat pozyskuje się z 
wydzieliny przewodu pokarmo-

wego kaszalota. Jest ona wyplu-
wana lub wydalana (naukowcy 
nie są zgodni) przez wieloryba, 
po czym dojrzewa na dnie mo-
rza i formuje się w twardy ka-
mień. Cena? Kilka lat temu świat 
okrążył news o trzech rybakach, 
którzy wyłowili 60 kg bryłę amb-
ry wartą około 3 milionów dola-
rów" - czytamy na viva.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: viva.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Lata 20-te, lata 30-te
Kilkakrotnie pisaliśmy już o 

tym, iż bob jest jedną z ulubio-
nych fryzur i mistrzów stylizacji, 
i klientek. „Jednak pod tym kon-
kretnym określeniem - dowia-
dujemy się z glamour.pl - może 
się kryć wiele różnych cięć. Bob 
bowiem ma dziesiątki różnych 
odsłon, które wpływają na jego 
długość, sposób cięcia, a także 
obecność grzywki lub jej brak. 
Teraz przebojem ma szansę stać 
się konkretnie flapper bob” - 
przewiduje portal. Dodajmy, że 
takie uczesanie popularne było 
w latach dwudziestych.

Zebrała: osa
Źródło informacji: glamour.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

 Styczeń się skończył i nie 
ukrywam, że bardzo mnie to cieszy. 
Wasz też trwał rok? Nie do końca 
wiem, co stanowi o istocie tego feno-
menu. Być może to ta konfrontacja z 
Nowym (nie tylko rokiem), którym się 
tak nawzajem straszymy od począt-
ków listopada, a na którą nie jesteśmy 
zwyczajnie gotowi. Ale przyznacie 
Państwo, że coś w tym jest. Styczeń 
ciągnie się i męczy system, choć jako 
pierwszy po kilku miesiącach ciem-
ności, droczy się z soczewką ludzkie-
go oka większą ilością światła. Żar-
towniś. Za to go lubię. 

Dzisiejsza audycja będzie zawie-
rała lokowanie produktu. I to jakiego! 
Ale zanim o nim samym, mam pyta-
nie. Co pierwsze przychodzi Wam do 
głowy, kiedy słyszycie: dobrostan, ho-
meostaza, regulacja emocji? Pierwsze 
skojarzenia? Zaklęcia Szeherezady z 
Księgi tysiąca i jednej nocy? To teraz 
pytanie pomocnicze. Kiedy zastana-
wialiście się ostatnio, jak się czujecie, 
jak się Wam żyje, czy czegoś się boi-
cie? W tym świecie, który dziś nie ma 
czasu na takie brednie, prawda? Kto 
ma teraz w ogóle czas, żeby się tak 
rozczulać nad sobą? I co? Może się 
jeszcze okaże, że potrzebuję pomo-
cy? Ja? Pomocy? Chyba sobie żartu-
jesz, paniusiu! 

 Jeśli projekcja którejś z 
tych odpowiedzi właśnie trwa w Two-
jej głowie, czytaj dalej. Bardzo często 
nie zdajemy sobie sprawy, jak to, w 
jaki sposób  myślimy realnie wpływa 
na nasze życie. Nie wiemy, jak emo-
cje, które odczuwamy, a których nie 
rozumiemy lub nie potrafimy nawet 
nazwać decydują o naszym samopo-
czuciu i wpływają na decyzje, które 
codziennie podejmujemy. Nikt nas 
tego na żadnym etapie edukacji w 
tym kraju nie nauczył. Po prostu. Ja-
koś sobie zawsze radzimy, prawda? 
Jakoś to jest. Niestety pojawiają się 
takie sytuacje w życiu, kiedy to JAKOŚ 
przestaje wystarczać. 

Od niedawna działa w naszym 
mieście Grupa Wsparcia DOBROSTAN, 
która prowadzi warsztaty psychoedu-
kacyjne. Zajęcia adresowane są szcze-
gólnie do osób chorujących przewle-
kle i onkologicznie. Nie znaczy to, że 
nie może na nie przyjść każdy, kto 
czuje, że potrzebuje tego typu wspar-
cia. Podczas zajęć prowadzonych 
przez trenerów w trakcie certyfikacji 
dowiesz się, jak pracować nad kom-
fortem swojego życia w chorobie, jak 
poradzić sobie z diagnozą, jak realizo-
wać z chorym plan zdrowienia jako 
osoba wspierająca. A to tylko kilka z 
tematów zajęć, prowadzonych przez 
Grupę Wsparcia DOBROSTAN. Miej-
scem spotkań jest Centrum Aktyw-
ności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26 
w Wałbrzychu. Zajęcia są bezpłatne, 
odbywają się cyklicznie. Więcej infor-
macji uzyskasz pisząc na dobrostan@
mops.walbrzych.pl lub dzwoniąc pod 
numer 535 555 672. Jeśli to akurat 
nie Ty potrzebujesz takiej pomocy, 
powiedz o tym sąsiadce, sąsiadowi 
lub komuś ze swojej rodziny. Szepnij 
słówko, niech ta dobra wiadomość 
idzie w świat. Zadbaj o swój dobro-
stan i zrób w końcu coś dla siebie. 
Polecam Wam tę Grupę Wsparcia z 
całego serca. 

Lekcja kleksografii
W niedzielę - 13 lutego 

o 12:30 – zapraszamy do 
Teatru Lalki i Aktora w Wał-
brzychu na „Akademię Pana 
Kleksa” wg Jana Brzechwy 
w reżyserii Karoliny Macie-
jaszek. Przedstawienie de-
dykowane jest widzom w 
wieku 7+. 
Bohaterem spektaklu AKADE-

MIA PANA KLEKSA jest Adaś Nie-
zgódka, któremu wydaje się, że 
jest zupełnie do niczego. Wszy-
scy go unikają, koledzy nie chcą 
się z nim bawić, twierdząc że 
przynosi pecha. Z powodu braku 
akceptacji ze strony rówieśników 
chłopiec ucieka w świat bajek, 
ponieważ jego ulubionym zaję-
ciem jest czytanie książek. 

Pewnego dnia Adaś spotyka 
dziwnego ptaka, który zabiera 

go do nietypowej szkoły - krai-
ny bajek – Akademii Pana Klek-
sa. W niej uczniowie odkrywają 
swoje talenty i umiejętności, w 
nieograniczony sposób rozwija-
ją wyobraźnię.  Akademia staje 
się azylem dla wszystkich wyklu-
czonych, słabeuszy i dziwaków, 
którzy nie potrafią odnaleźć się 
we własnym środowisku. Tu każ-
dy czuje się jak u siebie: dobrze 
i bezpiecznie. To przede wszyst-
kim szkoła, gdzie najważniejsze 
są potrzeby dziecka i rozwój 
jego osobowości, a nie rygory-
styczna nauka. 

Red./TLiAK
Fot. W. Łomża 

Adaptacja i reżyseria: Karolina 
Maciejaszek

Scenografia i kostiumy: Jana 
Łączyńska

Muzyka:  Tomasz Lewandow-
ski

Choreografia:  Ewelina Ci-
szewska

Teksty Piosenek:  Jan Brze-
chwa, Krzysztof Gradowski

Asystent reżysera:  Filip Niżyń-
ski

Obsada: Karolina Bartkowiak, 
Rafał Gorczyca, Kamil Król, Paweł 
Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, 

Filip Niżyński, Bożena Olesz-
kiewicz, Paweł Pawlik, Marta 
Kaczmarczyk

Warsztaty dla zakochanych
Brakuje Wam pomysłu 

na walentynkowy prezent? 
Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry spieszy z pomocą i zapra-
sza na specjalne warsztaty 
zakładania ogrodu w szkle. 
To propozycja dla par, ale 
także dla singli, którzy ko-
chają rośliny i chcą sobie 
sami sprawić taki prezent. 
W końcu dzień po Walen-
tynkach jest Dzień Singla.

- Ogród w szkle to do-
bry prezent na każdą okazję, a 

własnoręcznie zrobiony cieszy 
oko i daje mnóstwo satysfakcji 
– przyznaje Karolina Jefmańska 
z Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury. Walentynkowe warsztaty 
zaplanowano 13 lutego w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury na 
terenie Starej Kopalni. Spotkanie 
rozpocznie się o godzinie dzie-
siątej i potrwa dwie godziny. 
Koszt warsztatów wynosi 110 
złotych za osobę. Można jednak 
jeden ogród tworzyć w parze 
z ukochaną czy ukochanym i 

wówczas koszt dla pary to 110 
złotych. Zapraszamy także singli, 
którzy jeszcze nie odnaleźli dru-
giej połówki, a być może z okazji 
przypadającego dzień po Walen-
tynkach Dnia Singla chcą sobie z 
miłości do roślin stworzyć nieza-
pomniany upominek. Link do za-
pisów dostępny jest na wok.wal-
brzych.pl. Uczestnicy nie muszą 
się o nic martwić. Wszystkie nie-
zbędne akcesoria do stworzenia 
ogrodów zostaną przygotowane 
na warsztaty. - Wyjdziecie od nas 

z własnym słoikiem, z własnym 
ogrodem miłości zamkniętym 
w szkle i instrukcją, jak o niego 
dbać. Liczba miejsc jest ogra-
niczona. Warto się pospieszyć. 
Taki prezent śmiało można po-
wiedzieć, że jest bezobsługowy, 
a to przecież prawdziwy, żywy 
ekosystem – wyjaśnia Karolina 
Jefmańska.

Red.

N i e k o n w e n c j o n a l n a 
randka? Oryginalny pre-
zent dla ukochanej osoby z 
okazji Walentynek?

Wspólne zdjęcia zako-
chanych na terenie kopal-
ni, oświadczyny na wieży, 
a może wieczorna randka 
w górniczym klimacie w ka-
skach i przy latarkach z ki-
lofem w ręku? Wspólne zej-
ście pod ziemię? A lepieniu 
naczyń w glinie? Wszystko 
to może Cię spotkać w Sta-
rej Kopalni. 
Aby ułatwić zadanie, tym 

którzy chcieliby spędzić czas z 
ukochaną osobą w wałbrzyskiej 
instytucji, Stara Kopalnia zapra-
sza na specjalną edycję Nocne-
go Zwiedzania, oraz przygoto-
wane wspólnie z Galerią Sztuki 
BWA warsztaty „Zakochaj się w 
glinie”, które odbędą się w sobo-
tę. Zajęcia w glinie rozpoczną się 
w budynku Centrum Ceramiki 
Unikatowej o godzinie 17:00, a 
instruktorzy gwarantują, bliższe 
zaznajomienie się z pracami w 
glinie, które uczestnicy sami wy-
konają.

O godzinie 19:00 na Nocną 
Walentynkową Szychtę prosto ze 
Sztygarówki zabierze prawdziwy 

górnik, który poprowadzi na nie-
zwykłą randkę po zakamarkach 
kopalni. Niedziela będzie dla 
rodzin. Pary z dziećmi Stara Ko-
palnia zaprasza na zwiedzanie 
w ramach Rodzinnych Niedziel. 
Specjalnie przygotowana trasa z 
animatorem na chętnych będzie 
czekać od 10:00, a tym razem 
uczestnicy zgłębią Lisie podzie-
mia. Na wszystkie wydarzenia i 
zajęcia obowiązuje limit miejsc. 
Bilety do nabycia na stronie in-

ternetowej www.starakopalnia.
pl.

Jednak to nie wszystko. Cen-
trum Nauki i Sztuki w Wałbrzy-
chu zachęca do wyznań miłości 
w industrialnych przestrzeniach. 
Przez cały weekend w dniach 
12-13 lutego instytucja zachęca 
do wzięcia udziału w konkursie 
„Pokaż jak kochasz w kopalni”. To 
mogą być Wasze niezwykłe, peł-
ne wrażeń walentynki. Dla tych, 
którzy zdecydują się pokazać i 
krótko opisać swoje wrażenia 

z randki w kopalni w mediach 
społecznościowych, oznaczając 
Starą Kopalnię, przewidziano 
konkurs. Autorzy najciekaw-
szego postu i relacji z randki, 
w górniczym klimacie zostaną 
nagrodzeni. Jak przekonują or-
ganizatorzy warto zadbać o kre-
atywność. Przez cały weekend 
będą czekać (nie) tylko na za-
kochanych słodkie pyszności w 
Kawiarni Sztygarówka. Menu dla 
dwojga? Czarna kawa, gorąca 
Barbara, kraftowe piwa, czy buł-
ka górnika polecają się na stół.

Red./SK
Fot. SK

Zakochani w kopalni 



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 pracowników 
do opieki osób starszych w Polsce 
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 , 
e-mail: serene27@wp.pl

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnosprawnością. 
Wałbrzych. 734 108 163

CHCESZ DOROBIĆ !!!!!! Firma In-
wemer System Poszukuje emerytki, 
rencistki do sprzątania sklepów, biur 
i banków. Praca  2-3 godz. dziennie. 
Umowa -zlecenie 19,70 zł godz. brutto. 
Praca od zaraz. 
Dzwonić od 08:00 do 15:00. Tel. kon-
taktowy 507-031-015

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, medale, 
zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, 

zabawki PRL, wazony ze szkła koloro-
wego i inne. Tel: 500834769

USŁUGI

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

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

Remonty mieszkań pod klucz, central-
ne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gła-
dzie na mokro, remonty łazienek, kła-
dzenie papy na dachy. Tel. 513 022 801

PRZEPROWADZKI KOMPLEKSO-
WE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 
841 66 66; 502 308 696

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

Usługi budowlane: malowanie, tynko-
wanie, 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

Firma „LINK” z/s 
w Wałbrzychu zatrudni 
kierowcę samochodu 
ciężarowego kat. C+E 

z aktualnymi badaniami 
i zezwoleniami na przewóz 
rzeczy. Przewóz towarów 

na terenie Polski, praca od 
poniedziałku do piątku. 

Wynagrodzenie od 5-6 tyś. 
zł. Kontakt telefoniczny 

74 84 234 56, 606 383 644 
lub w siedzibie firmy ul. 
Sportowa 13 (Sobięcin).

REKLAMA R0087/22 REKLAMA R0088/22

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 11.02.2022 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Ogłoszenia 19
www.30minut.pl

Piątek, 11 lutego 2022
Od 20 lat razem z Wami...

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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