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Pomagają Ukrainie!
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Akcja na dworcu
Pracownik ochrony dworca kolejo-

wego zwrócił uwagę nietrzeźwemu 
mężczyźnie, gdyż ten zachowywał się 
agresywnie i zaczepiał oczekujących 
na pociąg pasażerów. Wtedy kom-
pletnie pijany 42-latek stał się jeszcze 

bardziej wulgarny i ostatecznie za-
atakował pokrzywdzonego, między 
innymi szarpiąc go za odzież. 

W toku wykonanych czynności za-
alarmowani o zdarzeniu policjanci pre-
wencji drugiego komisariatu zatrzymali 

na gorącym uczynku podejrzanego o 
popełnienie przestępstwa.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek 
około godziny 14:00 na Dworcu Miasto. 
Jeden z oczekujących na pociąg męż-
czyzn zachowywał się głośno i zaczepiał 
innych stojących w poczekalni pasa-
żerów, dlatego też pracownik ochrony 
zwrócił 42-latkowi uwagę. Wtedy to 
podejrzany wpadł w jeszcze większą 
złość i rzucił się z rękoma na pokrzyw-
dzonego. Zaalarmowani o zdarzeniu 
funkcjonariusze z komisariatu „dwójki” 
niezwłocznie udali się na ulicę Armii 
Krajowej i zatrzymali podejrzanego, któ-
ry był kompletnie pijany. Miał 2,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Mężczyzna 
następnego dnia – po wytrzeźwieniu 
– usłyszał zarzut naruszenia nietykalno-
ści cielesnej osoby w związku z podjętą 
przez nią interwencją na rzecz ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony bez-
pieczeństwa publicznego. 42-latek przy-
znał się do popełnienia przestępstwa. 
Nie pamiętał jednak zbyt dużo z całego 
zajścia i tłumaczył się swoim upojeniem 
alkoholem. Teraz mężczyzna może trafić 
za kraty więzienia na 2 lata.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

fot: PAS

W  centralnej hali przy ulicy Vil-
lardczyków cały czas zbierane i se-
gregowane są dary dla uchodźców 
z Ukrainy - ofiar wojny. Praca wre 
od samego rana do późnych go-
dzin wieczornych.

Punkt zbiórki dla wolontariuszy znaj-
duje się na portiernii przy wjeździe na 
magazyn. Przydaje się każda para rąk. 
W przypadku szkół, koordynator zmia-
ny sprawdza listę obecności i przydziela 
zadania do wykonania (m.in. wydaje rę-

kawice ochronne, przeprowadza krótki 
instruktaż, tłumaczy na czym polega 
praca wolontariusza na danym odcinku 
itp.). Pomagają i starsi, i młodsi. 16 mar-
ca w akcję włączyli się przedstawiciele 
klasy 8 e z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewi-
czów. W poprzednim tygodniu w wo-
lontariacie uczestniczyła klasa 7 a, także 
z PSP nr 5.

Zebrała: osa
Fot. osa
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z Kazimierzem Czechowskim
mistrzem pszczelarstwa i prezesem Sudeckiego 
Klubu Pszczelarza Polanka 

1
kalendarium

MARZEC

18
PIĄTEK

Imieniny:
Bogusław, Katarzyna, Lea

Światowy Dzień Wody

MARZEC

22
WTOREK

Imieniny:
Cyryl, Edward, Krystian

Europejski Dzień Mózgu

 
Imieniny:
Bogdan, Józef  oraz  Jan

Dzień Jedności Kaszubów

MARZEC

23
ŚRODA

MARZEC

24
CZWARTEK

„Tym co zdradza nas najczęściej,nie są ani przy
jaciele, ani wrogowie, ale nasz włas ny język”. 

Agnieszka Lisak

MARZEC

19
SOBOTA

Imieniny:
 Oktawian, Pelagia, Turybiusz

Światowy Dzień
Meteorologii

Imieniny:
Bertrada, Szymon  oraz  Ademar

Narodowy Dzień Życia

Imieniny:
Aleksandra, Anatol, Klaudia

Międzynarodowy
Dzień Inwalidów

MARZEC

20
NIEDZIELA

09:15 17. Powitanie Wiosny z GOPRem, Rynek w Bo-
guszowie-Gorcach
17:00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ, Teatr Lalki i 
Aktora 
19:00 Kasia Kowalska 25 lat 19.03.22 Wałbrzych Stara 
Kopalnia
19:00 CUDOWNE I POŻYTECZNE. O SEKSIE, Teatr Dra-
matyczny
20:00 MICHAŁ KOWALONEK / KONCERT / Pod pre-
tekstem Wałbrzych
20:00 Tribute to AMY WINEHOUSE // A’PROPOS

19:00 Koncert Operetki i Musicalu. W blasku Wiednia 
i światłach Broadway’u, Teatr Zdrojowy im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju
19:00 Baciary, Stara Kopalnia
19:00 Najpiękniejsze tańce świata, OSFS: Żurakow-
ski, Zdunik, Filharmonia Sudecka
19:30 Dzień Świętego Patryka z zespołem Paddy’s 
Fellows // A’PROPOS Wałbrzycha, A PROPOS

10:00 Wiosenna “przypominajka” - tablica ważnych 
wiadomości, Wałbrzyski Ośrodek Kultury
16:00 I LOVE YOU, a teraz się zmień, Filharmonia Su-
decka
18:00 CUDOWNE I POŻYTECZNE. O SEKSIE, Teatr Dra-
matyczny

Imieniny:
Benedykta, Ludomira,
Marzanna

Pierwszy Dzień WIosny

MARZEC

21
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
19:00 Aleksander Evseev. Pieśni dla mojej Ukrai-
ny, Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju

10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
17:00 - Pod wspólnym niebem - Liceum Sióstr Niepo-
kalanek w Wałbrzychu  Plac Marceliny Darowskiej 1 
- organizator fundacja Via Salutis

10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
17:00 – 18:00 KONCERT POPARCIA DLA UKRAINY - 
Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 Świdnica

10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
18:00 - ŚWIETLICA - cykl spotkań dla dziwaków i 
przegrywów // Teatr Dramatyczny
17:00 – 18:00 Poetycki Region. Dwugłos poetycki – 
Elżbieta Gargała i Krzysztof Kobielec - Galeria pod 
Atlantami Rynek 9 Wałbrzych

REKLAMA R0167/22

KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

To już 10-lecie Sudeckiego 
Klubu Pszczelarza Polanka. 
Jakie najważniejsze sprawy 
pszczelarzy w regionie udało 
się załatwić i czego dotyczyły?

Zacznę od tego, że Sudecki 
Klub Pszczelarza Polanka, to 
nieformalna grupa pszczelarzy 
skupiająca ponad 50 członków. 
Połowa z nich to ludzie aktywni, 
wykazujący chęć pracy społecz-
nej. I tu się serce raduje. Mamy 
swoje wewnętrzne forum, ko-
munikujemy się poprzez aplika-
cję WhatsApp, email, telefonicz-
nie. Klub ma nowe podejście 
do rzeczywistości w środowisku 
pszczelarskim. Ludzie są różni i w 
różnym wieku. Spraw jest wiele. 
Proszę wybaczyć, że zacznę nie-
skromnie od siebie, bo już dwu-
krotnie byłem zapraszany jako 
ekspert do Parlamentarnego 
Zespołu do spraw Pszczelarstwa 
przy Sejmie RP. Sprawa dotyczy-
ła jakości wosku i węzy pszczelej. 
Światli pszczelarze dostrzegają 
problemy i o nich głośno mówią. 
Co roku uczestniczymy w spot-
kaniach w Dolnośląskiej Izbie 
Rolniczej we Wrocławiu, gdzie 
również mamy swój udział w 
rozwiązywaniu problemów. W 
ubiegłym roku dzięki patrona-
towi ozdobiliśmy przystanki au-
tobusowe plakatem z pszczołą. 
Uczestniczyliśmy jako jedyne 
koło, klub na 25 Wystawie Zwie-
rząt Hodowlanych w Książu.

6 lutego 2022 roku w Sali 
Łańcuszkowej Starej Kopalni 
w Wałbrzychu odbyła się Su-
decka Konferencja Pszczelar-
ska. Kto ją zorganizował, jakie 
tematy poruszano podczas 
konferencji, ilu uczestników 
wzięło udział?

Mamy swoje sukcesy. Cho-
ciażby konferencja w Starej Ko-
palni. Byliśmy głównym organi-
zatorem tej konferencji. Proszę 
zwrócić uwagę, grupa niefor-
malna a jak zadziałała. Na sali 
konferencyjnej było ponad 70 
uczestników a trzy razy więcej 
uczestniczyło w transmisji on-
-line na całą Polskę poprzez FB. 
To sukces! Jako jedyne miasto 
na Dolnym Śląsku (Wałbrzych) 
gościliśmy naukowców z Polski. 

Wykłady dotyczyły znów jakości 
wosku i węzy pszczelej, ale i cho-
rób pszczół i nowego leku prze-
ciw warrozie.

Z jakimi problemami bory-
kają się pszczelarze w regionie 
i jak można im zapobiec?

Problemów pszczelarze mają 
dużo i sami musimy sobie z nimi 
radzić. Upadki rodzin pszczelich, 
choroby pszczół, jakość produk-
tów pszczelich, znikome zain-
teresowanie urzędów pszczołą 
miodną. Cóż, trzeba rozmawiać 
i słuchać głosu pszczelarzy. A z 
tym bywa różnie.

Jakie choroby dotykają 
pszczoły i jak można im zara-
dzić?

Pszczoły tak jak ludzie cho-
rują. Jest cała litania chorób. 
Krótko mówiąc, wirusy, bakterie, 
pasożyty, grzyby, z tym wszyst-
kim muszą sobie poradzić nasze 
podopieczne. My jako pszczela-
rze musimy im pomagać. Bez na-
szej pomocy pszczoły sobie nie 
poradzą. Zginą.

Jakie plany Klub Polanka 
ma na najbliższy rok?

Nasz klub chce być jeszcze 
bardziej elitarny. Marzeniem jest, 
aby każdy pszczelarz wnosił coś 
dobrego do naszej społeczności. 
Postawiliśmy przede wszystkim 
na edukację połączoną z inte-
gracją. Chcemy się spotykać, 
wymieniać poglądami, uczyć się, 
ale i być prawdziwymi koleżan-
kami i kolegami. Bo kiedy mamy 
straty w pasiekach to członkowie 
Klubu wiedzą, że mogą liczyć na 
resztę, na pomoc z Klubu. Taki 
jest sens istnienia naszej grupy. 
Co do planów, to dalej będzie-
my zacieśniać grupę do najbar-
dziej wartościowych pszczelarzy. 
Chcemy, aby nasze koleżanki i 
koledzy byli wzorem do naśla-
dowania. Wyedukowani, światli 
i komunikatywni. Wszystkim 
konsumentom miodu życzymy, 
zdrowego, smacznego i wartoś-
ciowego miodu na każdy dzień.

Dziękuję za rozmowę. 
Darz miód

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

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój dla Ukrainy
Uzdrowiskowa gmina 

Szczawno-Zdrój przyj-
muje kolejnych uchodź-
ców. Warto wspomnieć, 
że obecnie jest ich blisko 
400 i wciąż rejestrują się 
nowe osoby. Z tej okazji 
Wieża Anny przybrała 
nową szatę kolorystycz-
ną.
Jednocześnie władze 

gminy zaznaczają, iż Gmi-
na Szczawno-Zdrój jest na 
czwartym miejscu w woje-
wództwie pod względem 
ilości przyjętych imigrantów 
do ilości mieszkańców. Fakt 
ten jest dowodem wielkich 

serc i dobroczynności uczy-
nionej przez mieszkańców i 
biznes ze Szczawna-Zdroju. 
Burmistrz i lokalni samorzą-
dowcy dziękują społeczności 
i przedsiębiorcom za udzie-
lone wsparcie ofiarom wojny.

Samorząd uzdrowiska 
zwraca się również z ape-
lem, by wszyscy mieszkań-
cy Szczawna-Zdroju, któ-
rzy goszczą u siebie osoby 
z Ukrainy, a ich goście nie 
odwiedzili jeszcze Urzędu 
Miejskiego, o przyprowadze-
nie ich do Ośrodka Pomocy 
Społecznej z dokumentami 

(paszporty, dowód osobi-
sty oraz metryka urodzenia 
- dzieci ). W czasie rozmowy 
będzie udzielana informacja 
dotycząca możliwości korzy-
stania z opieki zdrowotnej, 
zasad wykupu leków recep-
towych, przyjęcia do szkoły i 
przedszkola oraz możliwości 
uzyskania pomocy rzeczo-
wej oraz możliwości kontak-
tu w sprawie ewentualnej 
przyszłej pracy.!

Red./UGSz.
Fot. Patryk Maćkowiak

Jest to akcja Funduszu Re-
gionu Wałbrzyskiego, która 
polega na skompletowaniu 
i wyposażeniu plecaków z  
najpotrzebniejszymi arty-
kułami szkolnymi, plastycz-
nym, papierniczymi i piś-
miennymi dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 
Wyprawki szkolne trafią 
do ukraińskich uczniów, 
rozpoczynających naukę 
w szkołach podstawowych 
w powiecie wałbrzyskim i 
świdnickim.

– Apelujemy do przedsiębior-
ców, zaprzyjaźnionych firm oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli o 
przekazanie nowego, podstawo-
wego wyposażenia szkolnego jak 
plecaki, piórniki, zeszyty, kred-
ki, bloki rysunkowe czy artyku-
ły piśmienne. Chcemy dać tym 
dzieciom coś, co spowoduje, że 
poczują się choć odrobinę lepiej, 
rozpoczynając naukę w całkiem 
nowym środowisku – mówi Ro-
bert Jagła, prezes zarządu Fun-

duszu Regionu Wałbrzyskiego.  
– Jako fundacja oczywiście zaku-
pimy część podstawowych wy-
prawek dla uczniów, ale wiemy, że 
potrzeby są o wiele większe – do-
daje. Zbierane są najpotrzebniej-
sze produkty takie jak: tornistry i 
plecaki, piórniki, artykuły papier-
nicze: zeszyty, notesy, bibuły, blo-
ki, wycinanki, teczki, artykuły piś-
mienne: długopisy, pióra, ołówki, 
markery, pisaki, cienkopisy, za-
kreślacze, wyposażenie: nożyczki, 
kalkulatory, gumki, cyrkle, linijki, 
farby plakatowe, kredki, pastele.

Wyprawki można przynosić: – 
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 
przy ul. Limanowskiego 15 od po-
niedziałku do piątku od godz. 7:30 
do 15:30, tel. kontaktowy 74 66 44 
810, – Rada Wspólnoty Samorzą-
dowej Biały Kamień, Konradów od 
poniedziałku do piątku od godz. 
11:00 do 16:00, tel. kontaktowy 74 
84 81 666. Akcja rozpoczyna się 
od 10 marca i potrwa do odwoła-
nia.

Red./FRW
Fot. FRW

Rusza akcja „Plecak szkolny dla Ukrainy”

Obwodnica – znów zmiany
Od poniedziałku 21 marca 

zostanie zamknięta ulica 
Wysockiego na wysokości 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów. 
Powodem zmiany organiza-
cji jest fakt, że od 28 marca 
ma się rozpocząć wylewanie 
asfaltu. Ważne jest to, że 
powróci linia nr 50 i 51. Z 
informacji podanych podczas 
konferencji prasowej wynika, 
iż zmiany mają potrwać do 
10 kwietnia. Po tym czasie 
ruch na ulicy zostanie przy-
wrócony - przynajmniej dla 
komunikacji publicznej.

Warto nadmienić, że ruch na 
ulicy Chrobrego zmieni się w uli-
cę dwukierunkową. Pasażerowie 
komunikacji miejskiej muszą wie-
dzieć, że przystanki będą znajdo-
wać się na ulicy Kolejowej. - Na 
Placu Grunwaldzkim od kilkunastu 
dni widoczne są prace jezdniowe. 
Kładzione są krawężniki na ulicy 
Wysockiego, są budowane chod-
niki przy ulicy Kolejowej - mówi 
prezydent Wałbrzycha, Roman 
Szełemej. - Na przełomie marca i 
kwietnia zostanie położony asfalt - 
dodaje. W tym miejscu warto rów-
nież zwrócić uwagę na fakt, że do 
ulicy Czerwonego Krzyża będzie 

nakaz skrętu w prawo. Następnie 
można będzie dojechać i zawró-
cić w okolicach Centrum Krwio-
dawstwa, ale nie będzie można 
wjechać w ulicę Chrobrego. Warto 
również wspomnieć o pracach wy-
konywanych w innych miejscach. 
Dla przykładu Lisia Sztolnia wyma-
ga wzmocnienia, o czym informują 
inżynierowie i konserwator zabyt-
ków. Ponadto, nad sztolnią prze-
biega narażony na przeciążenia 
odcinek obwodnicy. Lisia Sztolnia 
została obudowana przeziernymi 
ekranami akustycznymi, o czym 
pisaliśmy już wcześniej na łamach 
Tygodnika 30 minut. Zmiany w 

organizacji ruchu czekają również 
kierowców na rondzie Niepodle-
głości w Szczawnie-Zdroju, między 
Podzamczem a Piaskową Górą. 
Wiąże się to z faktem układania 
warstw bitumicznych. Poprzednim 
razem informowaliśmy Państwa, 

że planowany termin zakończenia 
obwodnicy to czerwiec 2022 roku. 
Niestety już wiadomo, że prace 
mogą potrwać do października. 

PAS
Fot. facebook.com/walbrzych-

mojemiasto
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Zdjęcie tygodnia W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu mieści się
punkt informacyjny dla osób uciekających z Ukrainy.

Sankcje w walce z Rosją
Po agresji Rosji na Ukrainę światowa polityka zmieniła się diametralnie. Nie chodzi tylko o 

brak dialogu i izolację, ale przede wszystkim o sankcje - narzędzia, które mają służyć nie tyl-
ko osłabieniu Putinowskiego państwa, ale w szczególności dotknąć obywateli. Czy zubożenie 
kraju i odcięcie od zachodniego dobrobytu może spowodować przewrót w rosyjskiej władzy?

Sankcje - czyli co?
Według Słownika Języka Pol-

skiego PWN sankcja to kara za na-
ruszenie prawa, ale również akcja 
represyjna skierowana przeciw-
ko państwu, któremu zarzuca 
się naruszenie przepisów prawa 
międzynarodowego. Sankcje 
to również zatwierdzenie jakie-
goś aktu przez wyższą instancję 
lub zatwierdzenie lub uznanie 
czegoś przez społeczeństwo, in-
stytucję, autorytet moralny itp. 
Oczywiście w temacie sankcji na-
łożonych na Rosję najważniejsze 

są sankcje gospodarcze, czyli re-
strykcje nałożone na gospodarkę 
jednego lub kilku krajów przez 
inne państwa. Najczęściej mówi 
się o nich w kontekście kary za 
pogwałcenie praw człowieka, 
agresji na inne państwa czy inne 
naruszenie interesów kraju, który 
sankcje nakłada. Warto również 
wspomnieć, że sankcjami mogą 
być między innymi wyższe cła, 
czyli opłaty za przewóz dóbr, 
wszelkiego rodzaju embarga 
czyli zakaz przewozu dóbr i han-
dlu z danym krajem czy też takie 

ograniczenia, jak blokowanie 
kont bankowych, zakaz przewo-
zu waluty czy zakazy wjazdu na 
swój teren dla konkretnych ludzi.

Jaka jest skuteczność?
Najczęstszym celem polityki 

gospodarczej w zakresie polityki 
zagranicznej jest zmiana syste-
mu. Istnieją kontrowersje co do 
skuteczności sankcji ekonomicz-
nych w ich zdolności do osiągnię-
cia określonego celu. Tylko pięć z 
czterdziestu tak zwanych "sukce-
sów" wyróżnia się osiągnięciem 

zakładanych rezultatów, obniża-
jąc wskaźnik sukcesu do 4%. Po-
wodzenie pojedynczej decyzji w 
sprawie sankcji nie prowadzi au-
tomatycznie do jej skuteczności, 
chyba że określony cel reżimu 
sankcji zostanie jasno określony i 
osiągnięty. Wpływ sankcji można 
też zaobserwować w gospodarce 
kraju stosującego sankcję. Gdyby 
wprowadzono ograniczenia im-
portowe, konsumenci w impor-
tującym kraju mieliby mniejszy 
wybór towarów. Jeśli ogranicze-
nia eksportowe zostałyby wpro-
wadzone lub sankcje zabroniłyby 
firmom w tym kraju prowadzenia 
interesów z krajem docelowym, 
ten kraj mógłby utracić rynki 
i możliwości inwestowania na 
konkurencyjnych rynkach.

Jak potraktowano Rosję?
Ekonomiści są zgodni, że sank-

cje „Zachodu” są dobrze pomyśla-
ne, bo atakują system finansowy. 
Mają one spowodować „nalot” 
ludzi na banki, uniemożliwią 
obrót towarowy, czyli zahamują 
produkcję i możliwość eksportu. 
To wywoła inflację. Dotychczas 
w ramach sankcji nałożonych 
na Rosję przez m.in. przez Unię 
Europejską, USA, Zjednoczone 
Królestwo, Japonię, Australię, 
Singapur i Szwajcarię zamrożo-
ne zostały aktywa rosyjskiego 
banku centralnego ulokowane 
w tych państwach, ponadto za-
blokowano możliwość zawie-
rania transakcji, których stroną 
jest bank centralny Rosji oraz za-
mknięto przestrzeń powietrzną 
dla rosyjskich samolotów. Warto 
dodać, że z międzynarodowego 
systemu rozliczeń SWIFT wyklu-

czone mają zostać rosyjskie ban-
ki. Sankcje objęły także majątek 
oligarchów z kręgu Putina oraz 
członków kremlowskiej elity. 
Zarekwirowano nieruchomości, 
majątek, a także ruchomości jak 
jachty czy luksusowe samocho-
dy. 11 marca Prezydent USA 
poinformował, że Stany Zjedno-
czone wprowadzą zakaz importu 
alkoholu, owoców morza - takich 
jak wódka i kawior, a także dia-
mentów. Zakazany będzie też 
eksport dóbr luksusowych do 
Rosji - odzieży, tytoniu, biżuterii, 
samochodów i antyków. Rosja 
jest 23. największym partnerem 
handlowym USA, a wartość jej 
eksportu do USA w ubiegłym 
roku wyniosła niecałe 30 mld do-
larów.

Wycofują się firmy
Z rynku rosyjskiego wycofują 

się międzynarodowe firmy. Ikea, 
Mcdonald's, Coca Cola, to tylko 
przykłady marek, których Ro-
sjanie już nie zobaczą. Płacz i la-
ment obywateli Rosji widać już w 
internecie. Sami wyszukują haseł 
typu: „Jak żyje się w Korei Północ-
nej”. Czy Rosjanie widząc jaki los 
zgotuje im panujący prezydent 
doprowadzą do zmiany władzy?

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
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300gospodarka.pl

mfiles.pl
businessinsider.com.pl
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Czas na rewitalizację Głuszycy
W związku z realizacją 

uchwały XLIII/320/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZY-
CY z dnia 25 stycznia 2022 
roku w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia Gmin-
nego Programu Rewitalizacji 
dla gminy Głuszyca na lata 
2022-2027 oraz pracami 
związanymi z przygotowa-
niem wyżej wymienione-
go programu, samorząd 
zaprasza mieszkańców do 
składania propozycji przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych, 
które zostaną umieszczone 
w Gminnym Programie Re-
witalizacji.
Warto podkreślić, że dokument 

ten ma za zadanie określić mię-
dzy innymi priorytetowe działania 

zmierzające do poprawy jakości 
życia na terenach gminy wyma-
gających szczególnego wsparcia, 
w tym zawierać listę planowanych 
podstawowych przedsięwzięć re-
witalizacyjnych. Należy również 
pamiętac, ze propozycje przed-
sięwzięć rewitalizacyjnych można 
będzie zgłaszać w terminie do 15 
kwietnia 2022 roku. Urząd przy-
pomina, że co do zasady przedsię-
wzięcia rewitalizacyjne powinny 
być zlokalizowane na obszarze 
objętym rewitalizacją. Poza obsza-
rem rewitalizowanym mogą być 
realizowane projekty, wyłącznie 
jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. 
inicjatywy społeczne skierowane 
na aktywizację zawodową miesz-
kańców obszaru rewitalizacji. W 
takim wypadku należy przedsta-

wić szczegółowe uzasadnienie. 
Jednak warto nadmienić, że ob-
szar objęty rewitalizacją w Gminie 
Głuszyca to: Głuszyca: ul. Górno-
śląska, ul. Henryka Sienkiewicza, 
ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Polna, 
ul. Leśna, ul. Grunwaldzka, ul. Wy-
soka, ul. Włókniarzy, ul. Niecała, ul. 
Częstochowska, ul. Przemysłowa, 
ul. Parkowa, ul. Dolna, ul. Górna, 
ul. Kolejowa, ul. Bolesława Chro-
brego, ul. Kłodzka, ul. Henryka Dą-
browskiego, ul. Bohaterów Getta, 
ul. Ogrodowa, ul. Cmentarna.

Aby zgłosić przedsięwzięcie 
trzeba wejść na stronę https://
gluszyca-projekty.webankieta.
pl/ i przystąpić do wypełniania 
formularza. Należy postępować 
zgodnie z instrukcjami zamiesz-
czonymi przy poszczególnych 
polach formularza. W przypadku 
pytań i problemów związanych 
ze zgłaszaniem projektów pytania 
można kierować telefonicznie na 
numer (+48) 510-772-529 w go-
dzinach od 9.00 do godz. 14.00 
lub za pośrednictwem e-maila na 
adres k.jarmula@efficon.pl

Przedsięwzięcia, które zostaną 
zgłoszone w terminie będą anali-
zowane w zakresie ich kwalifiko-

walności do realizacji w ramach 
Gminnego Programu Rewitaliza-
cji. Przedsięwzięcia, które pozy-
tywnie przejdą proces weryfikacji 
zostaną umieszczone na liście 
przedsięwzięć w programie. UWA-
GA: umieszczenie projektu na 
liście nie oznacza przyznania do-

finansowania na jego realizację, a 
oznacza umożliwienie ubiegania 
się o dotację w konkursach orga-
nizowanych przez podmioty dys-
ponujące środkami.

Red./GG
Fot. Głuszyca.pl
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Dzisiaj piszę z zaprosze-
niem. 29 marca w Novo-
tel Wroclaw Centrum, Po-
wstańców Śląskich 7 o 9.30 
zaczną się czternaste Eko 
Wyzwania. To cykl konfe-
rencji szeroko związanych 
z ekologią. Wstęp jest bez-
płatny. Można zapisać się 
m.in. przez Fb EKOpraktycz-
ni, ale też można napisać 
mail na adres redakcja@
ekopratyczni.pl.

Dlaczego warto? Jeśli 
czytujesz tę rubrykę, to 
konferencja jest właśnie dla 
Ciebie. Marcin Popkiewicz 
- analityk trendów, popula-
ryzator wiedzy o klimacie, 
redaktor i autor m.in. Nauki 
o klimacie, podejmie się te-
matu energii i kosztów jej 
pozyskiwania. Joanna Wi-
big - prof. dr hab. z Katedry 
Meteorologii i Klimatologii 
Uniwersytetu Łódzkiego 
skomentuje zmiany klima-
tyczne, które w tej chwili 
nas dotyczą a czasami do-
tykają. Emilia den Boer - z 
Katedry Inżynierii Ochrony 
Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej odniesie się 
do tematu bioodpadów i 
ich gospodarowania.

To oczywiście tylko kilka 
wątków, które będą poru-
szone między 9.30 a 14.40, 
a na koniec lunch z myślą o 
rozmowach w kuluarach.

I jeszcze coś ważnego. Bę-
dziemy na Eko Wyzwaniach 
rozmawiać o transformacji 
energetycznej Polski, co w 
kontekście trwającej wojny 
nabrało szerszego wymia-
ru. Na koniec, moim zda-
niem cenna sprawa, Antoni 
Brański, psychiatra, podej-
mie temat potrzeb wspar-
cia psychologicznego w 
czasach wojny i niekoń-
czących się eko- wyzwań. 
Świadomość klęsk, kryzy-
sów i katastrof, które na-
dejdą nie może być obojęt-
na dla psychiki, a przecież 
nie może nas paraliżować. 
Warto 29 marca sprawdzić 
XIV Eko Wyzwania, wystar-
czy się zapisać i a później 
przyjść na konferencję.

Podpisano umowy
Gmina Świebodzice 

podpisała pierwsze umowy 
z organizacjami pozarzą-
dowymi. Miało to miejsce 
we wtorek 15 marca 2022 
roku. Burmistrz Miasta 
Paweł Ozga oraz Zastępca 
Burmistrza Miasta Tobiasz 
Wysoczański zaprosili do 
Ratusza Miejskiego zarządy i 
przedstawicieli klubów oraz 
stowarzyszeń.

Celem spotkania było podpi-
sanie umów na realizację zadań 
publicznych na rok 2022. Jako 
pierwsze zostały zawarte umo-
wy z następującymi podmiota-
mi: Stowarzyszenie Pomocy na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-

pełnosprawnej, Stowarzyszenie 
Charytatywno-Opiekuńcze, MKS 
Victoria, KS Rekin, Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Due Soccer, Stowarzyszenie Bona 
Fide. Warto wspomnieć, że pula 
środków do pozyskania w tym 
roku wyniosła 630 tysięcy zło-
tych. Będą one spożytkowane na 
zrealizowanie zadań w następują-
cych zakresach: wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej i 
sportu; ochrona i promocja zdro-
wia; kultura, sztuka oraz ochrona 
dziedzictwa narodowego; prze-
ciwdziałanie uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym.

Red./ Wydział PK
Fot. świebodzice.pl 

GOPR powita wiosnę
Po raz siedemnasty OSiR 

Boguszów-Gorce oraz Koło 
Przewodników Sudeckich 
i Terenowych zapraszają 
do udziału w Inauguracji 
Sezonu Turystycznego, w 
tym roku pod hasłem "Po-
witanie Wiosny z GOPRem". 
Wszyscy chętni do udziału w 
wydarzeniu spotykają się w 
sobotę 19 marca o godzinie 
9.15 pod boguszowskim 
ratuszem, by wyruszyć na 
Chełmiec trasą "poza utarty-
mi szlakami"

W planach wydarzenia jest 
między innymi Boguszówka, Sta-
ry wiatrak, Kopisko, a wisienką 
na torcie Chełmiec. Dzięki współ-

pracy z Gminą Szczawno-Zdrój 
uczestnicy będą mieli możliwość 
wejść na wieżę widokową oraz 
zagrzać się przy ciepłej herbacie. 
W planach przewidziane jest rów-
nież ognisko - nie zapomnijcie 
zabrać kiełbasek ze sobą! Warto 
wspomnieć, że rok 2022 jest ob-
chodzony jako Rok Ratownictwa 
Górskiego i z tej okazji Sudecka 
Grupa GOPR na zaproszenie orga-
nizatorów przybliży uczestnikom 
Powitania Wiosny swoją pracę i 
zadania. Takie wydarzenia spra-
wiają, że szybko zapominamy o 
mijającej zimie.

Red.
Fot. https://boguszow-gorce.pl

Sołtysi świętowali
W piątek 11 marca 2022 

roku Wójt Gminy Adam Gó-
recki wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Panią Marzenną 
Łatką uroczyście świętowali 
Dzień Sołtysa wraz z Sołtysa-
mi Sołectw Czarnego Boru, 
Witkowa, Jaczkowa, Borów-
na, Grząd i Grząd Górnych.
Wspólne świętowanie miało 

na celu okazanie wdzięczności i 
szacunku Sołtysom za ich pracę i 
zaangażowanie. W trakcie uczto-
wania nie zabrakło wręczania 
upominków Sołtysom jako sym-
bolu owocnej współpracy. - Ser-
decznie dziękujemy za chęci dzia-
łania na rzecz swoich wsi, rozwoju 

małej społeczności, udzielania po-
mocy mieszkańcom i pełne zaan-
gażowanie w ich sprawy. Warto 
podkreślić, że Sołtys pełni ważną 
funkcję wykonawczą i reprezen-
tacyjną - czytamy na stronie gmi-
ny Czarny Bór. Dodajmy, że Dzień 
Sołtysa – to coroczne polskie 
święto obchodzone, w większości 
przypadków na terenie kraju, 11 
marca. Lokalnie można napotkać 
inne daty. Pochodzenie nie jest 
znane, jednak w ostatnich latach 
staje się coraz popularniejsze w 
gminach wiejskich.

Red./ CB
Fot. Czarny-Bór
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Studio Espresso gościło w restauracji Apropo’s

z trenerem postaw żywieniowych, laureatem konkursu „Talenty Kulinarne” i autorem książki 
„Nieoczywista Kuchnia” rozmawiał Paweł Szpur

z Damianem Kamińskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Wszyscy mówią dietetyk, a Ty 
jesteś trenerem postaw żywie-
niowych. Czym to się różni?

Bardzo ciężko to rozróżnić, 
bo jeśli chodzi o trenera postaw 
żywieniowych to ja uczę swoich 
podopiecznych zmiany nawyków 
żywieniowych. Czyli zaczynamy 
od fundamentów, od podstaw, 
mając nie tylko ułożoną dietę ta-
lerzową na kartce papieru. Bo tak 
naprawdę, mając ułożoną dietę 
na kartce papieru - mamy ją wów-
czas, gdy po nią sięgamy. Ja uczę 
swoich podopiecznych tego, żeby 
na przykład wchodząc do marke-
tu wiedzieli, jakie produkty mogą 
wybrać, jakie produkty im nie za-
szkodzą. Jakie wartości odżywcze 
otrzymają z łączenia grup produk-
towych i co takie skomponowane 
danie z tych właśnie produktów 
przyniesie nam dobrego. Nie tylko 
w sensie odżywczym, ale również 
organoleptycznym. Bo połącze-
nie smaków i właściwości może 
przynieść bardzo fajny skutek - 
nie tylko zdrowotny, ale również 
związany z samopoczuciem. Jest 
to dla zdrowia psychicznego i fi-
zycznego.

Zanim zaczniemy mówić o 
tym jak zrobić z siebie Annę czy 
Roberta Lewandowskiego, za-
pytam o początek. Kiedy uświa-
domiłeś  sobie, że kulinaria i 
postawy żywieniowe są Twoją 
pasją?

W zasadzie to już było wcześ-
niej niż przed wyborem szkoły. 
Idąc do szkoły gastronomicznej 
konkretnie wiedziałem, gdzie 
chcę się znaleźć. Wiedziałem w 
jaką stronę chcę iść, gdzie chcę 
się rozwijać. Czy było to już pasją? 
Myślę, że nie. To było w później-
szym etapie. Myślę, że było to już 
po szkole, kiedy zacząłem pracę i 
prawdziwe życie. Przed wyborem 
szkoły miałem problemy diete-
tyczne, miałem problemy z ukła-
dem pokarmowym czy też z przy-
swajaniem niektórych wartości 
odżywczych. Przed szkołą miałem 
już duży kontakt z dietetykami 
klinicznymi, czy trenerami róż-
nych postaw żywieniowych. Na 
początku moi rodzice, później ja, 
stawałem na rzęsach, żeby spró-
bować załatać te dziury wartości 
odżywczych, których mi brako-
wało. Przechodziłem przez różne 
diety i tak to się zaczęło. Później 
była szkoła, spotkałem w gro-
nie pedagogicznym osoby, które 
utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że w dobrą stronę idę. Konkursy 
kulinarne były ważnym etapem 
w życiu, bo utwierdziły mnie rów-
nież w przekonaniu, że dobrze ro-
bię. Praca jako kucharz... to zrozu-
miałem później w życiu.

Tu ci przerwę. Miałeś pewien 
epizod w swoim życiu. Powie-
działeś "nie mogę patrzeć na 
kuchnię" i przestałeś. Dlaczego?

Myślę, że wyszło to z przepra-
cowania. Z takiego zwykłego nor-
malnego przepracowania. Miałem 
już dość pracy ponad 300 godzin. 
Praca kucharza, szefa kuchni jest 
bardzo ciężka. Pracując w dużych 
punktach zbiorowych żywienia 
nawet na 3-4 tysiące osób, nie mo-
głem się spełniać tak jak chciałem 
- czyli kreatywnie. Przy dużych 
zakładach zbiorowych nawet kon-
takt z dietetykiem, który rozpisze 
Ci to wszystko na kartce, nie wie 
jak to wyjdzie „w praniu”. Taka pra-
ca nie dawała mi satysfakcji.

Czym się zajmujesz dokład-
nie? Czym jest kreowanie ży-
wienia?

Teraz już jako teoretyk i praktyk 
uczę podopiecznych zmiany po-
staw żywieniowych, zmiany na-
wyków żywieniowych. Uczę tego 
abyśmy wiedzieli, jaka obróbka 
termiczna niesie za sobą warto-
ści. Abyśmy nie tracili wartości 
odżywczych z danych produktów. 
Ważne jest również to w jaki spo-
sób komponować składniki, aby 
te dania były pełnowartościowe, 
były zgodne z piramidą zdrowego 
żywienia, aktywnością fizyczną i 
zdrowym talerzem. Żebyśmy to 

my mogli być tym szefem kuchni 
u nas w domu.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o tym jak powstał 
jego wyjątkowy ebook. Rozma-
wiamy też o tym jak nie marno-
wać jedzenia. Zeskanuj kod QR i 
czytaj pełen wywiad. 

Strefa w budowie
Budowa Strefy Aktywno-

ści Gospodarczej w Głuszy-
cy nie zwalnia tempa. Bez 
względu na pogodę i panu-
jące warunki atmosferyczne 
wykonawca prowadzi szereg 
różnych prac, mających na 
celu dostosowanie terenu 
dla potrzeb przyszłych 
przedsiębiorców.
W chwili obecnej na ponad 

trzyhektarowej działce wykonano 
drogi dojazdowe, prowadzone są 
roboty ziemne, kanalizacja desz-
czowa, kanalizacja sanitarna oraz 
oczyszczalnia ścieków. Wg otrzy-
manej informacji od wykonawcy, 
roboty zrealizowano na poziomie 
26%. Przypominamy, że Strefa ma 
powstać koło wsi Grzmiąca. To 
właśnie tam znajduje się działka 

o powierzchni ponad trzech hek-
tarów, którą podzielono na dwa-
naście mniejszych. Na obszarze 
strefy znajdować się będą drogi 
dojazdowe, miejsca parkingowe, 
cała infrastruktura (wodociągi, ka-
nalizacja, prąd) oraz biologiczna 
oczyszczalnia ścieków. Powierzch-
nia działek jest idealna pod maga-
zyny, stolarnie i inne przedsiębior-
stwa zatrudniające do dziewięciu 
osób. Dofinansowanie projektu 
pochodzi z ZIT Aglomeracji Wał-
brzyskiej. Gminie Głuszyca udało 
zdobyć się na ten cel 1,6 miliona 
złotych. Natomiast koszt całego 
projektu pochłonie 2,2 miliony 
złotych.

Red. GG
Fot. Gluszyca.pl

Walim ma asystenta
Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Walimiu przystąpił 
do Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edycja 
2022”, który finansowany 
jest ze środków pochodzą-
cych z Funduszu Solidarnoś-
ciowego. Od dnia 7 marca br. 
12 osób niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Walim sko-
rzysta z tej formy wsparcia.

Celem działań jest zapewnienie 
osobom posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym z 
terenu Gminy Walim, usług asy-
stenta osobistego osoby niepeł-
nosprawnej, mającego na celu 
pomoc uczestnikom programu 
w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz w funkcjonowa-
niu w życiu społecznym. Osoby 
zainteresowane przystąpieniem 
do programu więcej informacji 
mogą uzyskać w siedzibie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wali-
miu ul. Długa 8 lub telefonicznie 
74/8457650 (Pracownicy socjal-

ni) w godzinach pracy ośrodka. 
Udział w programie jest nieod-
płatny.

Red.
Fot. walim.pl
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Będą wymieniać kopciuchy
Wójt Gminy Świdnica 

ogłasza nabór wniosków na 
dofinansowanie wymiany 
systemów ogrzewania stare-
go typu wykorzystujących 
paliwo stałe na ekologiczne 
źródła ciepła w nierucho-
mościach o charakterze 
mieszkalnym.

Wnioski o udzielenie dotacji 
należy składać od 4 do 12 kwiet-
nia 2022 roku w punkcie informa-
cyjnym urzędu Gminy Świdnica 
STANOWISKO NR 100. Uwaga - 
wniosek powinien być wypełnio-
ny w całości na obowiązującym 
w 2022 r. wzorze !!!, opatrzony 
podpisem Wnioskodawcy oraz 
zawierać wszystkie niezbędne 
załączniki. Warto zwrócić uwagę, 
że do wniosku należy dołączyć: 
w przypadku współwłaścicie-
li pisemną zgodę właścicieli/
współwłaścicieli na realizację in-
westycji, a także na rozliczenie 
dofinansowania przez jednego, 
wskazanego imiennie właścicie-
la/współwłaściciela, posiadają-
cego pełnomocnictwo do repre-
zentowania w postępowaniu o 
udzielenie i rozliczenie dotacji, w 
tym do zawarcia umowy o udzie-
lenie dotacji.

W przypadku ustanowienia 
pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 
we wniosku o dotację) należy do-

łączyć pisemne pełnomocnictwo. 
W przypadku współwłasności 
małżeńskiej należy dołączyć zgo-
dę małżonka. W przypadku wnio-
sku składanego przez wspólno-
tę mieszkaniową, posiadającą 
wspólną kotłownię z wnioskiem 
występuje Zarządca wspólnoty, 
załączając do niego uchwałę o 
wyrażeniu zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego 
na wymianie źródła ciepła wraz z 
pełnomocnictwem do reprezen-
towania wspólnoty przez Zarząd-
cę . Urząd zaznacza, że wszystkie 
wnioski złożone przed bądź po 
w/w terminie nie będą rozpatry-
wane.

O dofinansowanie mogą ubie-
gać się : osoby fizyczne będące 

właścicielem lub współwlaścicie-
lem budynku jednorodzinnego 
lub lokalu mieszkalnego, wspól-
nota mieszkaniowa, której człon-
kowie są osobami fizycznymi 
będącymi właścicielami lub 
współwłaścicielami lokali i ko-
rzystają z ciepła wytworzonego 
we wspólnej kotłowni. Dotacja 
będzie udzielona w wysokości 
70% poniesionych kosztów kwa-
lifikowanych na zadanie, jednak 
nie większej niż 7 000 zł. (słownie: 
siedem tysięcy złotych). Więcej 
informacji na stronie www.gmi-
na.swidnica.pl

Red.
Fot. gmina.swidnica.pl

Reanimacja, karetka, 
wzrok ratowników próbują-
cych przywrócić mu oddech. 
Diagnoza – zawał mięśnia 
sercowego. Nie wiadomo 
czy długotrwała reanimacja 
nie spowodowała innych 
zaburzeń neurologicznych. 
Łukasz został wprowadzo-
ny w śpiączkę i podłączony 
pod respirator, przebywał 
na OIOMie przez pierwsze 2 
tygodnie. Lekarze nie dawali 
mu szans na przeżycie, ale 
mimo że do tej pory nie 
obudził się, to pojawiła się 
iskierka nadziei. 

Łukasz Pielaszek z Wałbrzycha 
ma 43 lata i czworo dzieci. Od 
niedawna Łukasz rusza rękami i 
nogami. Nadal jest nieprzytomny 
i nie ma z nim kontaktu. Po rozmo-
wie z lekarzami wiadomo, że po 
obudzeniu Łukasza będzie czekać 
trudna i długa walka o sprawność. 

Rehabilitacja, wsparcie specjali-
stów z różnych dziedzin. Rodzina 
wstępnie wybrała ośrodek w Kra-
kowie, który zapewnia całodobo-
wą opiekę i intensywną codzienną 
rehabilitację. Miesięczny szaco-
wany koszt terapii wynosi od 25 
tys. zł do 30 tys. zł w zależności 
od stanu zdrowia. Nie wiemy, jak 
długo potrzebny będzie pobyt w 
tym ośrodku, aby Łukasz odzy-
skał sprawność i wrócił do domu. 
Koszt takiej terapii zdecydowanie 
przekracza domowy budżet i nie 
stać rodziny na jej sfinansowanie. 
Rodzina prosi wszystkich ludzi o 
pomoc i wsparcie naszej zbiórki. 
Każda, nawet najmniejsza kwota 
jest dla nas na wagę złota. Tylko 
w ten sposób Łukasz będzie mógł 
wrócić do mnie i do dzieci – do na-
szej rodziny. Zbiórka prowadzona 
jest na portalu siepomaga.pl

Red.
Fot.siepomaga.pl

Na pomoc Łukaszowi 
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Skończyły na 4 miejscu

Zabrakło seta

Kilka dni zmagań, w trakcie których podopieczne trenera Kacpra Jesiołowskiego zagrały mecze 
dobre, bardzo dobre i wybitne. Ten ostatni z MOS Wieliczka dostarczył nam wyjątkowo dużo emo-
cji. Pomimo porażki, warto było oglądać, warto też będzie docenić wysiłek włożony w zawody.

Wałbrzyska drużyna w ostatnim meczu turnieju zagrała bar-
dzo ambitnie i zrobiła wszystko, żeby zakwalifikować się do 
finałowego etapu rywalizacji. Niestety zabrakło jednego seta.

- Turniej ćwierćfinałowy 
Mistrzostw Polski juniorek 
młodszych zakończyliśmy na 

4 miejscu, lecz nie spuszczamy 
głów, ponieważ zostawiłyśmy 
z dziewczynami dużo serca na 

boisku. Pomimo kilku nieuda-
nych akcji nie poddałyśmy się 
i walczyłyśmy do końca. Ten 

sezon pokazał nam, że dzię-
ki naszej ciężkiej pracy mamy 
możliwość grania z wieloma 
drużynami na wysokim pozio-
mie – mówiła Ewelina Daley.

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – MKS MOS Wie-
liczka 2:3 (22:25, 27:25, 26:24, 
20:25, 9:15)

JZ 

- Zagraliśmy świetny mecz, 
z którego możemy być bardzo 
zadowoleni. Niestety do awan-
su zabrakło nam jednego seta – 
tak trener Marek Olczyk zaczął 
oceniać dopiero co zakończony 
turniej. – Było to jednak świet-
ne doświadczenie. Zrobiliśmy 
kolejny krok do przodu. W grze 
naszego zespołu widać było, że 
w stosunku do poprzedniego 
sezonu, nasz poziom sportowy 
wyraźnie się podniósł – mówi 
trener zespołu.

Przed zawodami nieśmiało 
liczyliśmy na awans do fazy fi-
nałowej walki o 1 ligę. Z prze-
biegu trzydniowych zmagań 
pozostaje niedosyt, ale i duma. 
Nasze zawodniczki zostawiły 
na boisku dużo serca.

-  Nie wyszedł nam wczoraj 
mecz z Mysłowicami. Szczegól-
nie słabo zagraliśmy w czwar-
tym secie i to tak naprawdę 
zadecydowało o awansie. Gdy-
byśmy wtedy urwali jeszcze 

jednego seta, dzisiaj cieszyli-
byśmy się z awansu. Wiadomo, 
że zawsze lepiej jest liczyć na 
siebie. Nie mogliśmy przecież 
wymagać, by ktoś inny dzi-
siaj zagrał dla nas. Już samo 
to, że Mysłowice wystawiły 
na dzisiejszy mecz rezerwową 
rozgrywającą, mówił wszyst-
ko. Mieli pewny awans. Mogli 
ogrywać skład –tłumaczył sy-
tuację w tabeli Marek Olczyk.

Wracając do wałbrzyskiej 
drużyny, śmiało możemy 
stwierdzić, że drużyna Chełm-
ca zagrała najlepiej jak potrafi-
ła i miło było patrzeć na jej po-
stawę na boisku. Momentami 
można było odnieść wrażenie, 
że ten zespół rośnie na naszych 
oczach. Podopieczne trenera 
Olczyka tworzyły historię i to 
w dobrym tego słowa znacze-
niu. Wydaje się więc, że jeśli 
systematyczna praca zostanie 
w Wałbrzychu zachowana, w 
kolejnym sezonie przyniesie 

jeszcze większy efekt. Trener 
Marek Olczyk o przyszłości 
jednak nie chciał jeszcze roz-
mawiać.

- Mamy w klubie taką za-
sadę, że najpierw te sprawy 
omawiamy między sobą. O 
tym, co później porozmawiamy 
więc później. Teraz przed nami 
jeszcze ćwierćfinał Mistrzostw 
Polski młodziczek. Chcemy 
wszyscy pomóc w organizacji 
zawodów. Będziemy też mu-
sieli szukać miejsca do trenin-
gu (większość obiektów zosta-
ła oddana na potrzeby pomocy 
dla uchodźców – przyp. red.) 
–dodaje trener.

Wyniki turnieju półfinałowe-
go w Legionowie:

piątek
LTS Legionovia – MKS Cheł-

miec Wodociągi Wałbrzych 2:3 

(25:14, 23:25, 25:12, 19:25, 
14:16)

Silesia Volley Mysłowice – 
Gedania Gdańsk 3:0 (25:17, 
25:13, 25:20)

sobota
LTS Legionovia – Gedania 

Gdańsk 3:2 (23:25, 25:18, 
23:25, 25:16, 15:7)

Silesia Volley Mysłowice 
– MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych 3:1 (25:14, 25:20, 
25:27, 25:11)

niedziela
MKS Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych – Gedania Gdańsk 
3:0 (25:18, 25:21, 25:15)

LTS Legionovia – Silesia 
Volley Mysłowice 3:0 (25:23, 
25:18, 25:10)j

JZ 

Pusto. Staram się wskrzesić 
w głowie kilka iskier, które 
miałyby rozpalić jakąś idee, 
myśl. Nie za bardzo jednak 
wiem jak. Jestem zmęczony, 
oby nie wypalony, ale wciąż 
się zastanawiam co konkret-
nie z tym wszystkim zrobić. 
To jak pisanie książki, gdy 
brakuje weny.
Najpierw problem pojawił się 
w pierwszej fazie pandemii. 
Teraz martwimy się wojną. 
Ta jest punktem odniesienia, 
do właściwie wszystkiego. 
Skupmy się na sporcie. Za-
częło się od wniosku Polskie-
go Związku Piłki Nożnej i bra-
ku chęci gry przeciwko Rosji. 
Później pomimo niechęci 
wielu instytucji, presja ludzi 
zmusiła je do wykluczenia 
rosyjskich federacji sporto-
wych. Po piłce przyszła kolej 
na siatkę, kosza, hokej. Póź-
niej jeszcze sporty zimowe. 
Wykluczono ich też z para-
igrzysk w Pekinie.
Generalnie społeczeństwo 
jest za tym, żeby rosyjski 
sport dusić jeszcze bardziej. 
Szczególnie gdy weźmiemy 
pod uwagę oburzenie puti-
nowskich zwolenników (aż 
dziw bierze, że tacy w ogóle 
są). Im wciąż wydaje się, że 
nic się nie stało i że przecież 
nie powinno łączyć się tych 
dwóch rzeczy. Jeśli tak, to 
jak wytłumaczyć wyzwiska, 
obraźliwe smsy, wypowiedzi 
w internecie, telewizji. Wy-
powiedzi rosyjskich gwiazd 
sportu. Ot choćby takie „nie-
winne” życzenie jednego z 
nich, cytuje:
„Jeszcze żyjesz podła szu-
mowino? Mam nadzieje, że 
w końcu bomba spadnie na 
twój dom”.
Takie poranne powitanie 
rosyjskiego saneczkarza do 
ukraińskiego skeletonisty. 
Obaj startowali na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie.
Osobiście uważam, że w tych 
czasach, świat mógł zrobić 
tylko jedno. Należało wyklu-
czyć wszystkich sportowców. 
Rosja nie szanuje nikogo. 
Władze organizują doping. 
Podają go nawet dzieciom. 
Niemożliwe? Wystarczy 
przypomnieć sobie ostatnią 
aferę 15-letniej łyżwiarki z 
Pekinu.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

#BotwinTeam w półfinałach!!
Po genialnym meczu, możemy śmiało obwieścić, że Chełmiec awansował do półfinałów Mi-

strzostw Polski w siatkówce juniorów młodszych!!

Lider gromi. Nówka robi swoje
Za nami mecz, który miał potwierdzić aspiracje Zdroju do wygrania Wałbrzyskiej Serie A. Oka-

zało się, że rywal tym razem nie postawił zbyt wysoko poprzeczki. Podopieczni trenera Kamila 
Jasińskiego odnieśli okazałe zwycięstwo.

P o p u l a r n y  # B o t w i n -
Team stoczył bardzo zacięty 
pojedynek z Czarnymi Ra-
dom. Pięciosetowa walka 
skończyła się wygraną w tie-
-breaku.
- Z dumą informujemy że 
dzisiejsza, niewiarygodna 
loteria siatkarska skończy-
ła się zwycięstwem #Bo-
twinTeam nad RCS Czarni 
Radom i co by się jutro nie 

wydarzyło na parkiecie w 
ostatnim meczu z Energetyk 
Poznań – Jesteśmy w półfi-
nałach Mistrzostw Polski! – 
cieszą się w wałbrzyskim 
klubie.
Ostatecznie w meczu lepszą 
drużyną okazała się ekipa 
Energetyka Poznań, która 
zapewniła sobie zwycięstwo 
w turnieju.
Chełmiec Wałbrzych – Czar-
ni Radom 3:2 (22:25, 25:20, 
25:22, 15:25, 15:8)

JZ

- Pierwsza połowa bardzo 
dobra w naszym wykonaniu. 
Wynik otworzyliśmy już w 
trzeciej minucie, a na prze-
rwę schodziliśmy z przewa-
gą aż siedmiu bramek. Druga 
połowa zdecydowanie słab-
sza i mimo kilku okazji, tylko 
raz udało nam się trafić do 
siatki przeciwnika. Świetnie 

zaczynamy rundę wiosenną 
i chcemy to kontynuować w 
kolejnych spotkaniach – mó-
wił Rafał Lipiński.
W Głuszycy w pierwszej po-
łowie oglądaliśmy wyrówna-
ne spotkanie, w którym obie 
drużyny stworzyły sobie 
równą liczbę groźnych sytu-

acji. Na gole czekaliśmy jed-
nak do drugiej części meczu.
- Ogólnie bardzo ciężki mecz. 
Dużo walki w środku pola i 
bardzo mało miejsca na ro-
zegranie piłki. W pierwszej 
połowie mieliśmy 3, 4 bar-
dzo dobre sytuacje do strze-
lenia bramki, ale nie udało 
się wykorzystać żadnej z 

nich. Do szatni schodzili-
śmy trochę poddenerwowa-
ni, ale już na drugą połowę 
wyszliśmy jeszcze bardziej 
zmotywowani. Zaczęliśmy 
częściej presować prze-
ciwnika i w końcu udało się 
zdobyć bramkę. Później gra-
ło nam się już coraz lepiej.  
Strzeliliśmy drugiego gola. 
Zaczęliśmy się jeszcze bar-
dziej nakręcać. W pewnym 
momencie wiedzieliśmy, że 
tak naprawdę wywieziemy 
z Głuszycy 3 punkty – mówił 
po meczu Patryk Rosiński.

JZ
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„Bundesliga” na Stadionie Narodowym
Takiej imprezy jeszcze w naszym regionie nie było. W najbliższych tygodniach czeka nas pięć turniejów piłkarskich z udziałem przed-

stawicieli poszczególnych grup wałbrzyskiej klasy B. Najlepsi wystąpią w finale, który 3 maja odbędzie się na Stadionie Narodowym!

Z inicjatywy WZK „Victoria” 
Wałbrzych, Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej 
„Invest-Park” oraz Staropolanki 
w marcu oraz kwietniu roze-
grany zostanie turniej „Sudety 
Cup 2022”. Za tą nazwą kryją 
się niezwykle atrakcyjne im-
prezy, do których organizato-

rzy zapraszają przedstawicieli 
wszystkich grup wałbrzyskiej 
klasy B, czyli łącznie 56 zespo-
łów. 

Zgodnie z regulaminem każ-
da z grup wałbrzyskiej klasy B 
rozegra odrębne zawody w sy-
stemie 6 graczy plus bramkarz 

na połowie klasycznego boiska.  
Zapowiada się 100-procentowa 
frekwencja, na czym szczegól-
nie zależy organizatorom, gdyż 
magnesem są godne i wartoś-
ciowe nagrody. Za sam bowiem 
start każda z drużyn otrzyma 
komplet 18 strojów piłkarskich 
oraz bramkarski, paletę wody 
od Staropolanki oraz voucher 
na kwotę 1500 złotych od 
WSSE „Invest-Park”. Dodatko-
wo, podczas każdego z turnie-
jów będzie strefa grilla, a swoje 
możliwości, choć poza oficjalną 
klasyfikacją, zaprezentuje rów-
nież zespół lokalnych VIP-ów. 
I to nie koniec atrakcji, gdyż 
zwycięzcy poszczególnych tur-
niejów zagrają 3 maja w finało-
wej odsłonie na Stadionie Na-
rodowym. Jak się nieoficjalnie 
dowiedzieliśmy, są plany, aby 

impreza miała cykliczny, co-
roczny charakter. Niewykluczo-
ne zatem, iż w przyszłym roku 
turniej odbędzie się z udziałem 
drużyn klasy A, tak aby również 
reprezentantów tego szczebla 
wesprzeć sprzętem sportowym 
czy wodą. 

Harmonogram turniejów z 
cyklu „Sudety Cup 2022”

26 marca – Kłodzko (Powiat 
Kłodzki)

2 kwietnia – Ciepłowody (Po-
wiat Ząbkowicki)

9 kwietnia – Bielawa (Powiat 
Dzierżoniowski)

23 kwietnia – Żarów (Powiat 
Świdnicki)

30 kwietnia – Szczawno-
-Zdrój (Powiat Wałbrzyski)

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Futbol romantyczny żyje!
„Kiedyś były czasy a teraz to 
nie ma czasów” - to zdanie 
pasuje do wielu dziedzin ży-
cia, także do futbolu. Wielu 
kibiców krytykuje obecną 
skomercjalizowaną piłkę noż-
ną i tęskni za tym co nazy-
wane jest futbolem roman-
tycznym, czyli tym futbolem, 
który skończył się mniej 
więcej 30 lat temu. Ja też do 
tamtych czasów mam wielki 
sentyment i kilka razy na tych 
łamach o tym pisałem. Fak-
tycznie dzisiejsze rozgrywki 
wydają się być przeładowane, 
wiele meczów nie ma żad-
nej historii. Jednakże ostatni 
mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów 
- Real Madryt - PSG pokazał, 
że futbol romantyczny, mimo 
wszystko ostatecznie się 
obroni i to właśnie za sprawą 
takich klubów jak Real Ma-
dryt. I piszę to obiektywnie a 
nie jako, od ponad ćwierćwie-
ku fan Królewskich. To samo 
mogę powiedzieć zresztą o 
przeżywającej obecnie kryzys 
Barcelonie. Od wielkich pie-
niędzy w piłce nożnej i gene-
ralnie w sporcie się nie uciek-
nie i uważam mimo wszystko, 
mając jednocześnie wielki 
sentyment do dawnej piłki, 
że nie jest to złe. Trzeba tylko 
nimi odpowiednio operować 
a futbol sam się obroni. I tak 
jest!Zobaczmy kto w ostat-
nim dziesięcioleciu - czasach 
petrodolarów najwięcej razy 
wygrał Ligę Mistrzów? - Real 
Madryt! Klub też generujący 
wielkie przychody, ale przy-
chody które są racjonalnie 
inwestowane. W europejskiej 
piłce ciągle tradycja góruje 
nad komercją! Oczywiście, 
Real kupuje, wydaje wielkie 
pieniądze na transfery, czasa-
mi trafne, czasami nie ale ta 
drużyna, klub ma swoje DNA, 
co pokazał właśnie ostatni 
mecz z PSG. Zawodnicy grubo 
po trzydziestce, którzy sta-
li się już ikonami tego klubu 
na równi z di Stefano, Gento, 
Puskasem czy Butragueno, 
ale dzisiaj już nie tak me-
dialni jak nowe europejskie 
gwiazdy, potrafili wspiąć sie 
na swoje wyżyny, rozegrać fe-
nomenalny mecz i wyrzucić z 
rozgrywek rozpuszczoną pa-
ryską gówniarzerię. ...
Cały tekst na facebook.com/
futbolpomojemu
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Górnicy wypunktowali Victorię 
Od pewnej wygranej w derby regionu piłkarze Górnika rozpoczęli tegoroczne zmagania w klasie okręgowej. W II kolejce rundy 

wiosennej lider odprawił Victorię Świebodzice zwyciężając sąsiada zza miedzy 4:0. 

Do pierwszego w tym roku 
spotkania ligowego biało-
-niebiescy przystąpili osła-
bieni brakiem pięciu podsta-
wowych graczy. Z różnych, w 
tym zdrowotnych przyczyn, 
na boisku zabrakło Sławo-
mira Orzecha, Grzegorza 
Michalaka, Marcina Smoczy-
ka, Dawida Rosickiego oraz 
Patryka Rzeszotko, których 
godnie jednak zastąpili ju-
niorzy. 
Pojedynek, który rozegra-
no na sztucznej płycie przy 
ulicy Ratuszowej, toczył się 

pod pełne dyktando miej-
scowych. Dość napisać, iż 
nasi potrzebowali zaledwie 
pół godziny, aby wyjść na 
prowadzenie 2:0. Na listę 
strzelców wpisali się Oskar 
Pawłowski oraz Marcin Ko-
bylański wykorzystując do-
kładne dośrodkowania Da-
miana Chajewskiego z rzutu 
rożnego. Na kolejne trafienia 
czekaliśmy do drugiej poło-
wy. W 50 minucie składną 
akcję zespołu skutecznie 
sfinalizował Adam Niedź-
wiedzki, a niewiele ponad 

kwadrans później wynik po-
tyczki ustalił Mateusz Sobie-
sierski zamieniając „jede-
nastkę” na czwartą bramkę 
wałbrzyszan. 
Po spotkaniu trener Marcin 
Domagała nie ukrywał zado-
wolenia z udanego początku 
tegorocznych spotkań, a za-
razem ostrożnie wypowiadał 
się na temat kolejnego poje-
dynku swej drużyny. – Trud-
no cokolwiek powiedzieć 
o Victorii, która nie oddała 
celnego strzału na naszą 
bramkę. Mogliśmy wygrać 
wyżej, jednak w decydują-
cych momentach zabrakło 
skuteczności. Obawiam się 
nieco nadchodzącego me-
czu w Kłodzku, gdyż wciąż 
brakuje kontuzjowanych 
Orzecha, Smoczyka, a także 
pauzującego za kartki Rosi-
ckiego. Mój największy ból 
głowy wiąże się jednak z 
problemami zdrowotnymi 
Damiana Chajewskiego, któ-
ry nie wiadomo, czy zdoła 
się wyleczyć na spotkanie z 

Nysą -, poinformował szko-
leniowiec Górnika. 
Do wspomnianego spotka-
nia z Nysą Kłodzko dojdzie w 
najbliższą niedzielę. Począ-
tek konfrontacji z dwunastą 
drużyną tabeli w niedzielę o 
godzinie 15. 
Klasa okręgowa
XVII kolejka 
Górnik Wałbrzych – Victoria 
Świebodzice 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Oskar Pawłowski 
(18), 2:0 Marcin Kobylański 
(27), 3:0 Adam Niedźwiedzki 
(50), 4:0 Mateusz Sobiesier-
ski (68)
Żółte kartki: Koniec – Górnik
Górnik: Stec (70 Kubiak), 
Kobylański (82 Koniec), D. 
Michalak, Pawłowski, Gru-
dziński, Kopernicki (55 Gor-
czyca), Sobiesierski, Korba 
(72 Migacz), Niedźwiedzki, 
Bartkowiak (72 Rodriguez), 
Chajewski (52 Krawczyk). 
Trener: Marcin Domagała
 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Kuba  
Nazwisko: Niziński 
Data urodzenia: 23 listopada 2003 roku  
Pseudonim sportowy: Nizin
Klub: MKS Basket Szczawno-Zdrój (koszykówka)
Największy dotychczasowy sukces: Moim 
największym dotychczasowym sukcesem 
jest ubiegłoroczny udział wraz z MKS-em Ba-
sket Szczawno-Zdrój w barażach o II ligę. W maju walczyliśmy w turnieju 
półfinałowym w Warszawie, a następnie finałowym w Piasecznie. Zabra-
kło naprawdę niewiele, abyśmy się cieszyli z II ligi w Szczawnie-Zdroju. 
Ponadto przed kilkoma dniami zostałem nagrodzony tytułem króla strzel-
ców rozgrywek III ligi oraz juniorów starszych.  

Kto jest twoim idolem sportowym: Moim idolem jest Amerykanin, zawod-
nik Atlanty Hawks - Trae Young, który imponuje mi skutecznością, sposo-
bem poruszania się po boisku oraz świetnym przeglądem pola.  

Dlaczego koszykówka: Moja przygoda z koszykówka zaczęła się w szkole 
podstawowej, gdy wraz z kuzynem Łukaszem Makarczukiem rywalizowa-
liśmy o to, kto jest z nas lepszy. Obecnie Łukasz występuje w II-ligowej 
Nysie Kłodzko, ja szczebel niżej, ale myślę, że zaczynam mu powoli dorów-
nywać poziomem.  

Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Na pewno chciałbym w przyszłości grać w 
barwach jakiegoś dobrego klubu, wejść na profesjonalny poziom, a tym 
samym zacząć zarabiać z tego tytułu pieniądze. 
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Reżim - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza dokładnie ustalony 
plan pracy, życia itp.; dyscy-
plina; rygor. Jednak nas in-
teresuje drugie wyjaśnienie 
- czyli system rządów, rząd 
charakteryzujący się używa-
niem brutalnej przemocy w 
stosunku do społeczeństwa. 
Tu warto posiłkować się li-
teraturą fachową, którą jest 
Leksykon Wiedzy Politolo-
gicznej. Ten z kolei odsyła nas 
z definicji reżimu do definicji 
ustroju państwa. I gdybym 
miał wprost zacytować de-
finicję ustroju państwa, za-
jęłaby ona co najmniej całą 
stronę w gazecie. Dlatego 
sprowadzę to tylko i wyłącz-
nie do sformułowania A. Bur-
dy: „Używana w wielorakim 
znaczeniu nazwa »ustrój« 
służy do oznaczenia ogólnej 
struktury pewnej całości, a 
więc zestawieniu jej elemen-
tów według pewnej prze-
wodniej idei”. To jaki mamy 
w końcu reżim polityczny w 
Rosji? Według powszechnie 
dostępnych źródeł Federa-
cja Rosyjska jest państwem 
demokratycznym z silną rolą 
prezydenta, czyli tak zwany 
system superprezydencki. 
Władzę ustawodawczą posia-
da bikameralne Zgromadze-
nie Federalne, wykonawczą 
– prezydent i rząd, a sądow-
niczą – niezawisłe sądy. Jak 
uczą się dzieciaki na lekcjach 
WOS-u - władzę wykonawczą 
pełni prezydent, a jest nim 
obecnie Władimir Putin. Ma 
między innymi możliwość 
wydawania dekretów z mocą 
ustawy, jest zwierzchnikiem 
sił zbrojnych, najwyższym 
gwarantem swobód obywa-
telskich. Ale po napaści Rosji 
na Ukrainę, należy zastano-
wić się jaka jest Putinowska 
Rosja? Czy faktycznie demo-
kratyczna? Jedna telewizja 
nadzorowana przez państwo, 
aresztowania obywateli na 
wiecach, usuwanie politycz-
nych oponentów, agresja na 
inne państwa. Zważywszy 
na powyższe pozostaje nam 
tylko jeden reżim do opisa-
nia, nie demokratyczny a to-
talitarny.... a z historii wiemy 
czym pachną totalitaryzmy.

   
Redaktor Naczelny

Działka za 3 miliony!
2 883 969 złotych za teren 

o powierzchni 1,2657 ha – 
taką cenę uzyskało miasto 
przy zbyciu nieruchomości 
położonej przy ulicy gen. 
Emila Augusta Fieldorfa. 
Działkę kupiła Prokuratura 
Okręgowa w Świdnicy.
W czwartek, 10 marca prezy-

dent Beata Moskal-Słaniewska 
i prokurator okręgowy Wiesław 
Dworczak podpisali akt nota-

rialny sprzedaży nieruchomości. 
Zgodnie z zapisami obowiązują-
cego planu zagospodarowania 
przestrzennego, nieruchomość 
znajduje się na terenie zabudowy 
usługowej. W miejscu tym wybu-
dowana zostanie nowa siedziba 
Prokuratury Okręgowej w Świdni-
cy, a docelowo również Prokura-
tury Rejonowej w Świdnicy.

Red.
Fot. swidnica.pl

Jedlina dla Ukrainy!
Od kilku dni w Jedlinie-

-Zdroju kilkadziesiąt osób 
uciekających przed rosyjską 
agresją w Ukrainie przebywa 
w kilku obiektach na terenie 
gminy. Tu znaleźli bezpiecz-
ne schronienie. Niektórzy 
już szukają pracy, dzieci chcą 
iść do szkół. Jak informuje 
urząd miasta - wszystkie 
podstawowe potrzeby 
zapewniamy poprzez pra-
cowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Lokalny samorząd zaznacza, że 

potrzeb jest wiele i osób potrze-
bujących może być także więcej. 
Dlatego jako jednym z wielu po-
mysłów włodarzy Jedliny-Zdrój 
na pomoc Uchodźcom jest uru-
chomienie specjalnego rachun-
ku bankowego. Na ten rachunek 

- wszyscy możemy dokonywać 
wpłat: osoby, firmy, instytucje, za-
kłady pracy czy też przedsiębior-
cy. PKO BP I/O WAŁBRZYCH

Nr 02 1020 5226 0000 6502 
0736 9178 KOD S.W.I.F.T.: BPKO-
PLPW. W tytule przelewu należy 
wpisać „Darowizna uchodźcy”. 
Jak podaje urząd miasta zebrane 
środki finansowe zostaną w ca-
łości przekazane na organizację 
pomocy dla uchodźców, którzy 
przebywają na terenie na gminy 
Jedlina-Zdrój. Z wpłat pokryte 
zostaną koszty m.in: zakupu wy-
żywienia, ubrań, butów, środków 
czystości, art. higienicznych, le-
ków itp. Już dziś dziękujemy za 
udzieloną pomoc! - lokalny samo-
rząd!

Red. 
Fot. Jedlina-Zdój

REKLAMA R0171/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 
2 został wywieszony w dniu  09.03.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej 
własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do 
zbycia w trybie bezprzetargowym – zamianę nieruchomości  -  załącznik 
do  Zarządzenia Nr 160/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  
09.03.2022r. 

REKLAMA R0170/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy Kopernika 2, w dniu 14.03.2022 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiący własność skarbu Państwa oznaczony jako 
działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę: 

1/ cześć działki nr 199 obręb Piaskowa Góra nr 13, o pow. 105 m²
z przeznaczeniem na ogródki działkowe, na okres dzierżawy do 3 lat.

29-latek odnaleziony!
Wałbrzyscy policjan-

ci odnaleźli 29-letniego 
mężczyznę, który we wtorek 
wyszedł z domu, informując 
rodzinę, iż po prostu nie 
warto żyć. W poszukiwa-
niach wzięło udział blisko 
kilkudziesięciu funkcjona-
riuszy przy wsparciu psa 
tropiącego oraz goprowcy 
z quadami i samochodami 
terenowymi. Każde takie 
zaginięcie jest traktowa-
ne bardzo poważnie, a do 
poszukiwań kierowani są 
funkcjonariusze w trybie 
alarmowym.
15 marca po godzinie 16:30 do 

Komisariatu Policji I w Wałbrzychu 
zgłosiła się kobieta, która powia-
domiła o zaginięciu swojego syna. 
Z relacji wynikało, że 29-latek za-
telefonował do niej, informując 
ją, że nie ma po co żyć i nie wró-
ci już do domu, po czym się roz-
łączył. Zgłaszająca nie wiedziała 
gdzie i w jakim kierunku się odda-
lił. Funkcjonariusze natychmiast 

podjęli czynności, przeszukując 
tereny leśne, miejsca odosobnio-
ne i zabudowania. W poszukiwa-
nia zaangażowany został również 
przewodnik z psem tropiącym. 
Wszystko wskazywało na to, że 
zaginiony może znajdować się 
w Strzegomiu, miejscowości od-
dalonej od Wałbrzycha o 20 ki-
lometrów. W wyniku natychmia-
stowych działań i skrupulatnych 
ustaleń wałbrzyskich policjantów 
kilka minut po godzinie 22:00 na 
jednej z ulic Strzegomia mundu-
rowi z wałbrzyskiej komendy od-
naleźli 29-latka. Na szczęście nic 
mu się nie stało.

Red.
Źródło walbrzych.policja.gov.pl

POLICJA APELUJE
Pamiętajmy, aby nigdy nie 

wahać się ze zgłoszeniem za-
ginięcia osoby na Policję. W ta-
kich sytuacjach liczy się każda 
minuta!

Dzielnicowy edukuje
Boguszowski dzielni-

cowy odwiedził dzieci ze 
świetlic środowiskowych w 
Boguszowie-Gorcach. Pod-
czas spotkania uczestnicy 
zapoznawali się z zasadami 
bezpiecznego zachowania 
podczas pobytu w domu, w 
szkole i na ulicy. Tego typu 
akcje policyjne z pewnością 
należą do najprzyjemniej-
szych.

Młodszy aspirant Piotr Proko-
powicz w ramach prowadzonych 
działań profilaktycznych odwie-
dził dzieci uczęszczające do świet-
lic środowiskowych przy ulicy 
Staszica i przy ulicy Żeromskiego 
w Boguszowie-Gorcach. Podczas 
spotkania funkcjonariusz zapo-
znał małych uczestników z zasa-
dami bezpiecznego poruszania 
się po drogach i przechodzenia 
przez ulicę. Wytłumaczył najmłod-

szym mieszkańcom Boguszowa-
-Gorc, dlaczego tak ważne jest 
jeżdżenie w samochodzie w spe-
cjalnym foteliku oraz jak prawid-
łowo zapiąć pasy bezpieczeństwa. 
Warto wspomnieć, że dzieci po-
znały także zasady zachowania 
podczas spotkania obcej osoby, 
która chciałaby nawiązać z nimi 
kontakt. Mundurowy poruszył 
również temat bezpiecznego 
jeżdżenia na rowerze. Zachęcał 
ponadto najmłodszych do uży-
wania elementów odblaskowych. 
Najważniejsze jednak  było to, że 
dzieci chętnie odpowiadały na 
zadawane pytania, a tym samym 
wykazały się szeroką wiedzą na 
tematy, o których mówił policjant. 
Spotkanie przebiegło w bardzo 
miłej atmosferze. Akcja Policji wy-
konana wzorowo.

Red.
Źródło walbrzych.policja.gov.pl



Zdrowie i uroda 11
www.30minut.pl

Piątek, 18 marca 2022

REKLAMA R0172/22

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

QueensEkspert

START Z WITAMINĄ C!!
W naszej codziennej pielęg-
nacji nie powinno zabraknąć 
serum lub kremu z tą witami-
ną. Przy regularnym stosowa-
niu nasza skóra jest gładka, 
ma zdrowy koloryt, drobne 
zmarszczki są wygładzone. 
Witamina C nie bez powodu 
nazywana jest królową sub-
stancji aktywnych, bowiem 
pełni szereg istotnych funkcji 
dla naszej skóry a także całego 
organizmu. 
Czy wiecie, że nasz organizm 
nie jest w stanie sam wypro-
dukować witaminy C, dlatego 
musimy pamiętać, by dostar-
czać ją w diecie, ale również 
miejscowo na zewnątrz. Dla-
czego jest to aż tak ważne?- 
Witamina C wzmacnia znacz-
nie system fotoprotekcyjny 
skóry, co znaczy, że skóra lepiej 
broni się przed groźnym pro-
mieniowaniem UV.
- Wpływa na uszczelnienie na-
czyń krwionośnych.
- Bierze udział w stymulowaniu 
fibroblastów (komórek skóry) 
do odbudowy włókien kolage-
nowych i elastynowych.
- Stosując witaminę C chroni-
my skórę przed rumieniem, 
przebarwieniami i zmniejsza-
my stan zapalny po silniejszych 
procedurach zabiegowych.
- Witamina C przyspiesza goje-
nie się ran.
- Działa zagęszczająco na skórę 
przy odpowiedniej formie sto-
sowania.
- Ma regenerujące właściwości 
dla witaminy E, która jest najsil-
niejszym antyoksydantem.
Warto wiedzieć, że nawet naj-
droższe i najlepsze zabiegi nie 
będą tak skuteczne bez wita-
miny C, ponieważ nie dojdzie 
do syntezy kolagenu dobrej 
jakości. Jeśli decydujemy się 
na stosowanie kosmetyków 
z tą substancją wybierajmy 
tylko formy, które są stabil-
ne, przenikają głęboko oraz 
mają odpowiednie stężenie. 
Bardzo ważne, by o doborze 
odpowiedniego produktu zde-
cydował kosmetolog, który 
uwzględni takie czynniki jak 
rodzaj skóry, stan skóry, wraż-
liwość oraz indywidualne pre-
dyspozycje.

Piękna na wiosnę - skóra wrażliwa

Wybór jest ważny!

Dziś w naszym cyklu 
"Piękna na wiosnę" skupia-
my się przede wszystkim na 
pielęgnacji skór wrażliwych.
Problem ten dotyczy w ponad 

50% kobiet po trzydziestym roku 
życia. Jego źródeł możemy dopa-
trywać się w genach przodków 
lub w czynnikach zewnętrznych, 
na które składają się: promienio-
wanie UV, zanieczyszczenia, nie-
właściwy dobór kosmetyków. Do 
najczęstszych objawów nadwraż-
liwości cery zaliczają się: wypryski, 
swędzenie, pieczenie, szorstkość, 
wysuszenie, uczucie napięcia czy 

ściągnięcia. By zniwelować te 
uciążliwe i nieprzyjemne dolegli-
wości warto zastosować 4-eta-
pową pielęgnację. W pierwszym 
kroku powinno się zadbać o 
dogłębne, ale delikatne oczysz-
czenie. Najlepiej sprawdzi się tu 
pianka myjąca. Następnie nakła-
damy na twarz krem nawilżająco-
-łagodzący, pamiętamy również o 
serum. Na koniec aplikujemy pre-
parat pod oczy.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Dobry skład preparatów 
pielęgnacyjnych to podsta-
wa pięknej i zdrowej skóry, 
dlatego chętnie wyszuku-
jemy dla was kosmetyczne 
"perełki".

Olejki i wyciągi dobre na dłonie
Olejek z drzewa herbacianego 

wraz z wyciągiem z oregano zapo-
biegną rozwojowi drobnoustro-
jów na dłoniach. Wyciąg z aloesu 
i alantoina pobudzą procesy na-

prawcze, wesprą w leczeniu po-
drażnień, zadbają o odpowiedni 
poziom nawilżenia. Witaminy A i 
E zadziałają ochronnie, zwalczając 
jednocześnie niepożądane oznaki 
starzenia.

Retinol - numer jeden w wal-
ce z przebarwieniami

Przy cerze z zaburzeniami pig-
mentacji i keratynizacji naskórka 
idealnie sprawdzą się produkty 
naprawcze z retinolem. Substan-
cja ta wygładzi m.in. cerę, pobu-
dzi odnowę komórkową, rozjaśni 
przebarwienia,  wyeliminuje ru-
mienie, wyrówna koloryt.

Nowości w demakijażu i wie-
czornej pielęgnacji

Szukaj produktów z komórka-
mi macierzystymi (mleczka, toni-

ki, maski kremowe stymulujące), 
peptydem arktycznym, masłem 
shea, bakuchiolem. One zagwa-
rantują ci: odnowę, regenerację, 
świeży, młodzieńczy wygląd.

Polecamy te zakupione w sa-
lonach kosmetycznych, ich dzia-
łanie jest przedłużone, formuły 
bogatsze, bardziej nasycone i od-
żywcze od tych proponowanych 
w drogeriach. Ponadto, wybiera-
jąc preparat profesjonalny, mamy 
pewność iż nasza skóra otrzyma 
to, co najlepsze - w odpowiednich 
proporcjach, bez narażania jej 
na podrażnienia czy inne efekty 
uboczne. Nie szukajmy w sieciów-
kach dermokosmetyków i serii 
medic - te znajdziemy w aptekach 
bądź w klinikach medycyny este-
tycznej.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

Charmine Rose
Źródło zdjęcia: pixabay.com

„Wybierając najlepszą odżywkę 
do paznokci, należy kierować się 
indywidualnymi potrzebami oraz 
składem kosmetyku (...) – zaleca 
się sięganie po formuły zawierają-
ce witaminy, ceramidy, keratynę, 

proteiny czy nawet płynny dia-
ment. Dobrze, aby w składzie zna-
lazły się również minerały – żelazo 
i wapń, a także krzemionka.

Dobrym wyborem są rów-
nież dobre odżywki do paznokci 

wzbogacone o substancje na-
tłuszczające, w szczególności ole-
je. Do najpopularniejszych z nich 
zaliczamy olej z pestek winogron i 
arganowy. Kondycję paznokci po-

prawiają także ekstrakty roślinne 
– żeń-szeń czy algi morskie.

Do wyboru masz odżywki o 
właściwościach wzmacniających, 
które są strzałem w dziesiątkę 
w przypadku osłabionych, po-
datnych na łamanie paznokci. Z 
kolei w przypadku rozdwajającej 
się płytki znakomitym wyborem 
będą formuły o działaniu odżyw-
czym i ochronnym (...).

Chcesz zadbać o kondycję swo-
ich skórek? W takim razie wybierz 
odżywkę zmiękczającą, która in-
tensywnie natłuszcza skórki i uła-
twia ich usuwanie. Uważaj jednak, 
aby nie stosować jej bezpośred-
nio przed aplikacją lakieru do pa-
znokci!

Na tym nie koniec! W ofercie 
marek kosmetycznych znajdziesz 
również dobre odżywki przeciw 
obgryzaniu paznokci. Jeśli nadal 
walczysz z tym nawykiem i ma-
rzysz o długich paznokciach – 
zdecydowanie polecamy ci właś-
nie tę formułę” - czytamy na blogu 
Kraina Stylu.

Źródło informacji: https://kra-
ina-stylu.pl/najlepsza-odzywka-

-do-paznokci

Znalezione w sieci - odżywki do paznokci wg Krainy Stylu - Stylowy blog o modzie



12 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 18 marca 2022

Co ćwierka w sieci...

Edward Szewczak

Roman Szełemej

WałbrzychMojeMiasto @edoszewczak

@RomanSzelemej

@WalbrzychMM

2:08 PM · 12 mar 2022 

5 :08 PM · 14 mar 2022

10:46 AM · 10 mar 2022

Do naszego magazynu centralnego dotarł właśnie duży transport darów z Nie-
miec. Do pracy wkraczają wolontariusze, którzy wszystko posortują i przygotują 
do dalszej wysyłki. @WalbrzychMM  #StandWithUkriane

Hala Wałbrzyskich Mistrzów ma przyjąć dzisiaj kolejne 60 osób. Mamy nowe łóżka 
z Niemiec. Jest wszystko na teraz, ale trzeba myśleć o mieszkaniach - tych brakuje 
w @WalbrzychMM  od lat. Potrzebny program. Niech żyje wolna Ukraina!

Pomagamy zarówno  w Wałbrzychu, jak i wysyłamy pomoc bezpośrednio na Ukra-
inę. Jak poinformował nas dzisiaj Mer Borysławia część naszego ostatniego trans-
portu trafiło do Charkowa. Dzisiaj kolejne niezbędne rzeczy wyjadą z Borysławia 
do Kijowa z przeznaczeniem dla Gwardii Narodowej

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

2:00 PM · 16 mar 2022

Z nieukrywaną przyjemnością prezentujemy Państwu nasz najnowszy nabytek - 
porcelanową lampę wykonaną techniką litofanii. Cóż to takiego?
Zapraszamy do @WalbrzychMM  i naszego Muzeum po bardziej szczegółowe in-
formacje Lampa na żywo wygląda jeszcze wspanialej! Do zobaczenia

Biełsat
@Bielsat_pl

5 :54 PM · 16 mar 2022

PILNE Rosjanie zbombardowali Teatr Dramatyczny w Mariupolu. Miejscowy polityk 
Serhij Taruta informuje, że w budynku  mogło być bardzo dużo ludzi. Mieszkańcy 
miasta chowali się tam przed rosyjskimi atakami. Ratownicy nie mogą się dostać na 
miejsce, w okolicy trwają ostrzały

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

6 :25 PM · 12 mar 2022

W meczu inaugurującym rundę wiosenną w A-klasie ulegliśmy liderowi tabeli 
Zdrojowi Jedlina-Zdrój 0:8...  Dzisiaj na znak solidarności z ofiarami wojny funkcję 
kapitana Czarnych pełnił Yurii Pelypets!  Brawa za walkę - za tydzień będzie lepiej!

Anatol Szpur
@AnatolSzpur

10:51 AM · 9 mar 2022

W Hotel & Restauracja Maria  uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie. Powstała tu 
fundacja „Czerwona linia”  Na Facebooku hotelu znajdziecie państwo listę potrzeb-
nych rzeczy. Sam wsparłem fundację. Duży SZACUN dla Pani Doroty Barańskiej i 
Pana Daniela Sipa i całej załogi

Володимир Зеленський
@ZelenskyyUa

4:41 PM · 16 mar 2022

Ukraine gained a complete victory in its case against Russia at the International 
Court of Justice. The ICJ ordered to immediately stop the invasion. The order is bin-
ding under international law.  Russia must comply immediately. Ignoring the order 
will isolate Russia even further

REKLAMA R0175/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 
2 został wywieszony w dniu  14.03.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej 
własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do 
zbycia w trybie bezprzetargowym – zamianę nieruchomości  -  załącznik 
do  Zarządzenia Nr 171/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  
14.03.2022r. 

REKLAMA R0173/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy Kopernika 2, w dniu 17.03.2022 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa oznaczony jako 
działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę: 

1/ cześć działki nr 475/6 obręb Śródmieście 27, o pow. 300 m² z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy, na okres dzierżawy do lat 3.

REKLAMA R0174/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 został 
wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 08 
kwietnia 2022 r. wykaz  dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie miasta 
Wałbrzycha przy ul. Sportowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 74/3 i 74/4 o łącznej powierzchni 0,0929 ha, obręb Sobięcin 
nr 29, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego. Wykaz stanowi Załącznik do Zarządzenia nr 49 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2022 r.

Korekta rozkładu jazdy Kolei Dolnośląskich
Przypominamy, że od nie-

dzieli, 13 marca, obowiązuje 
nowy rozkład jazdy Kolei 
Dolnośląskich. Jedną z waż-
niejszych zmian jest powrót 
popularnych, sezonowych 
połączeń turystycznych do 
czeskiego Skalnego Miasta i 
do Trutnova.

Wiosenna korekta rozkładu jaz-
dy wiąże się przede wszystkim ze 
zmianami, które wynikają z zapla-
nowanych na najbliższy kwartał 
prac remontowych na wybranych 
odcinkach. W ramach nowego 
rozkładu zaktualizowane zostaną 
czasy odjazdów pociągów z wy-
branych stacji, a podróżni będą 
mogli skorzystać z reaktywowa-
nych połączeń sezonowych, które 
z pewnością ucieszą turystów z 
Wałbrzycha. – Największa zmiana 
to powrót sezonowych połączeń 
turystycznych, które z pewnością 
ucieszą naszych pasażerów. Po-
ciągi do czeskiego Trutnova i do 
Skalnego Miasta od samego po-
czątku cieszą się dużym zaintere-
sowaniem wśród Dolnoślązaków, 
którzy doceniają możliwość wy-
godnego i bezpośredniego dojaz-
du do ciekawych atrakcji – pod-
kreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik 
Kolei Dolnośląskich. Od połowy 
kwietnia pociągami KD znów bę-
dzie można dojechać do Skalnego 
Miasta bezpośrednio ze stolicy 

Dolnego Śląska. Pociągi kursujące 
w weekendy będą odjeżdżać ze 
stacji Wrocław Główny i Adrspach 
dwa razy dziennie – w godzinach 
porannych i popołudniowych.

Komunikacja zastępcza
Koleje Dolnośląskie ze względu 

na prowadzone prace remontowe 
uruchomią komunikację autobu-
sową. Czasowe zmiany w rozkła-
dach jazdy obejmą również odcin-
ki z Jawora do Strzegomia, gdzie 
autobusy będą kursować od 12 
kwietnia do 25 maja, oraz w relacji 
Legnica – Jawor, na którą wyjadą 
od 26 maja do 9 czerwca. – Wpro-
wadzane przez nas zmiany mają 
ścisły związek z pracami remon-
towymi prowadzonymi na wybra-
nych liniach kolejowych. Czasowe 
korekty, które są ogłaszane kilka 
razy w roku, mają na celu dosto-

sowanie kursowania pociągów 
do prac modernizacyjnych PKP 
PLK. Czasem, z uwagi na zamknię-
cie konkretnej linii, przewoźnik 
musi wprowadzić na wybranej 
trasie komunikację zastępczą. Na 
szczęście jest to rozwiązanie cza-
sowe, a pociągi powracają na wy-
brane linie dość szybko – podkre-
śla rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Jest to pierwsza z czterech 
korekt rozkładu jazdy zaplano-
wanych na 2022 rok. Zmiany 
wprowadzone w marcu będą 
obowiązywać do 11 czerwca tego 
roku. Szczegółowe informacje 
obejmujące wszystkie modyfika-
cje w rozkładzie jazdy znajdują się 
na stronie internetowej przewoź-
nika.

Red./KD
Fot. KD
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sekund

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wał-
brzyskim schroniskiem, dobie-
ramy psy i ich opiekunów w 
pary. Nie gwarantujemy pełne-
go sukcesu, wszak miłość jest 
ślepa, ale zawsze to dobry po-
czątek. 

Donata zazwyczaj w schro-
nisku nie widać, no chyba że 
przedostanie się przez furtkę ;) 
Desperacko pragnący kontaktu 
z człowiekiem i myśląc, że jest 
małym pieskiem,  zachowuje 

się jak niepohamowany wulkan 
energii i miłości. Aż trudno uwie-
rzyć, że tego pozytywnego psiaka 
skrzywdził człowiek. Był wychu-
dzony i z potężnymi problemami 
skórnymi. A teraz? Teraz to piękny 
i nabierający masy skoczny męż-
czyzna! Jeszcze odbija się w nim 
przeszłość, ale już jest gotowy na 
poznanie nowego opiekuna, któ-
ry pokaże, że życie z człowiekiem 
jest piękne. Raczej nie dogada się 
z innymi psami, z kotami i dziećmi 

nie wiemy. Póki co, ze względu na 
jego skoczność i wielkość, najle-
piej małe dzieci omijać.

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Cie-
bie!

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

Schronisko / PeeL
Fot Schronisko

CUDOWNE I POŻYTECZNE. O SEKSIE

Stara Kopalnia na weekend

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Dlaczego mówienie o 
seksie jest tabu? Jak scenicz-
nie zmierzyć się z tematem, 
jednocześnie nie będąc 
oskarżonym o prowokację, 
perwersję czy przekroczenie 
granic intymności? Nasza 
propozycja odpowiedzi 
brzmi bardzo prosto, choć 
w realizacji wcale taka nie 
jest… staramy się mówić 
wprost.
W bardzo intymnej, scenicznej 

interpretacji książki „Moje życie 
jest moje” Remigiusza Ryzińskie-
go w sposób nieunikniony doty-
kamy skrajności. Balansujemy po-
między czułością a wulgarnością, 
baśniową fantazją a pornografią, 
moralnością a pożądliwością itd. 
Seks jest formą spełnienia, od-
powiedzią na opresję, władzą, 
przyjemnością, zatratą i w końcu 
także: miłością – pisze we wstępie 
autor. Na scenie staramy się po-
wołać wszystkie te jakości, żadnej 
się powściągając i nie bojąc się.

Seks wymyka się interpretacji. 
Może zostać natomiast opowie-
dziany – z tego założenia stara-
my się korzystać, powołując kil-
kanaście kolejnych opowieści o 
różnych odcieniach seksu, który 
uprawiamy, o którym marzymy i 
którego nieprzerwanie się wsty-
dzimy. Spektakl brał udział w 27. 
Ogólnopolskim Konkursie na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej.

Ostrzeżenie: w spektaklu poru-
szane są zagadnienia społecznie 
uważane za tabu, występuje słow-
nictwo powszechnie uznawane 
za obraźliwe i wulgarne, oraz po-
jawiają się odniesienia do różne-
go rodzaju aktów płciowych oraz 
psychicznej i fizycznej przemocy 
seksualnej. Widzów powyżej 18 
roku życia zaprasza się na własną 
odpowiedzialność. W spektaklu 
zostały użyte światła strobosko-
powe.

Red./TD
Fot. Tobiasz-Papuczys

19.03.2022 – 19:00 - CUDOWNE 
I POŻYTECZNE. O SEKSIE - Scena 
Kameralna

Tekst: Martyna Majewska na 
podstawie bestsellerowej książki 
Remigiusza Ryzińskiego wydanej 
przez Wydawnictwo Czarne Spół-
ka z o.o. z siedzibą w Wołowcu 
„Moje życie jest moje. Opowieści 
o wolności i pożądaniu”

Reżyseria: Martyna Majewska
Scenografia i kostiumy: Karoli-

na Mazur i Martyna Majewska
Video: Konrad Śniady
Muzyka: Dawid Majewski
Inspicjentka: Anna Solarek
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Angelika Cegielska ze 

specjalnym udziałem Aleksandra 
Kalety

Wiosenna gra terenowa 
dla całej rodziny, koncerty, 
zajęcia edukacyjne i nocne 
zwiedzanie to propozycje 
Starej Kopalni w Wałbrzychu 
na najbliższy weekend. Ot-
warcie wiosny pod znakiem 
szeroko rozumianej kultury 
to będzie coś!
W najbliższy weekend 18-20 

marca w wałbrzyskim Centrum Na-
uki i Sztuki będzie można wypełnić 
czas koncertowo. I to dosłownie. 
Oprócz koncertów czekają was gry, 
zajęcia edukacyjne i nocne zwie-
dzanie. Już w piątek odbędą się za-
jęcia edukacyjne Szychta Fuksów. 
Na dwie zmiany młodych górni-
ków do kopalni przyjedzie grupa 
dzieci z Głogowa, która pozna nie 
tylko charakter pracy w kopalni 
węgla kamiennego, ale również 
specyfikę pracy z ceramiką na spe-
cjalnie przygotowanych zajęciach. 

Również w piątek, Wałbrzych na 
swojej trasie koncertowej odwie-
dzi folkowa kapela Baciary, która 
porywa do zabawy na swojej ener-
getycznej trasie koncertowej po 
Polsce. Mieszanka folkowo – popo-
wo – góralskich rytmów rozbrzmi 
na scenie Sali Łańcuszkowej Starej 
Kopalni o godzinie 19:00. Ostat-
nie bilety są jeszcze do nabycia na 
stronie kupbilecik.pl.

Zarówno w sobotę, jak i w nie-
dzielę teren zewnętrzny kopalni 
opanuje Wiosenna Gra Terenowa! 
Nie zabraknie zagadek, zadań i 
samodzielnego odkrywania plene-
rów kopalni. Udział w grze będzie 
bezpłatny, a specjalne karty do tej 
zabawy będą czekać na wszystkich 
chętnych w kawiarni Sztygarów-
ka. Dla wszystkich, którzy dobrze 
rozwiążą zadania do odebrania 
będzie drobny słodki upominek. 
Eksplorowanie kopalni będzie 

można zakończyć w ciągu dnia z 
przewodnikiem na standardowej 
trasie zwiedzania, lub o godzinie 
19:00 wyjść z górnikiem na Noc-
ne Zwiedzanie. Bilety dostępne są 
na www.starakopalnia.pl lub w ka-
sie kawiarni Sztygarówka.

Z kolei sobotni wieczór zapo-
wiada się koncertowo. Miejscówkę 
odwiedzi ze swoim akustycznym 
występem nietuzinkowa i przebo-
jowa Kasia Kowalska, która z okazji 
25 lat na scenie zaśpiewa swoje 
największe przeboje i potwierdzi 
że koncerty w nieco łagodniejszej 
wersji nie muszą być mniej ener-
getyczne. Występ na kopalnianej 
scenie rozpocznie się o godzinie 
19:00. Bilety do nabycia w kawiarni 
Sztygarówka oraz na kupbilecik.pl. 
Część wejściówek będzie dostęp-
na przed samym koncertem, a dłu-
żej w dni koncertowe popracuje 
dla Państwa „Sztygarówka”.

Wśród weekendowych aktyw-
ności Starej Kopalni nie zabraknie 
również udziału instytucji na Tar-
gach Turystycznych „GLOBalnie” w 
Katowicach. Po udanej wizycie z 
turystami i branżą na stadionie we 
Wrocławiu – stoisko Wałbrzycha 
i Starej Kopalni odwiedzi stolicę 
Górnego Śląska i po sąsiedzku z 
byłą kopalnią „Katowice” będzie za-
praszać w swoje wałbrzyskie progi 
od piątku do niedzieli.

Red./SK
Fot. Stara Kopalnia 

WOK Wałbrzych
Niecodzienny koncert 
ZPiT „Wałbrzych”
Koncert „Po drugiej stronie 
folku” to niesamowite wyda-
rzenie, w czasie, którego prze-
konacie się co wspólnego z 
Beskidami ma tango. Dowiecie 
się także, jak zatańczyć ober-
ka pod presją i odkryjecie czy 
piraci z Karaibów mieli przod-
ków na Kaszubach, i kim jest 
tajemnicza Markietanka. – Bę-
dzie również miejsce na odro-
binę czarów w Tajemniczym 
Ogrodzie, a także rytualne 
tańce przy płonącym ogni-
sku w Noc Kupały. Szykujemy 
piękne ludowe pieśni w nie-
codziennych aranżacjach – za-
chęca ekipa Zespołu Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”. To na tym 
koncercie zaprezentowany zo-
stanie premierowy fragment 
programu, kolejny region et-
nograficzny – Kurpie Zielone. 
Wyjątkowe wydarzenie, w 
czasie którego poznacie nowe 
oblicze folku, zaplanowano 2 
kwietnia o godzinie 18.00 na 
scenie Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na terenie Starej Kopal-
ni. Bilety dostępne są w kasach 
WOK i na stronie bilety.wok.
walbrzych.pl.

Red.

WOK Wałbrzych
Szukają talentów
Śpiewasz, tańczysz, grasz na 
instrumencie, malujesz, rzeź-
bisz lub w inny sposób po-
trafisz zaskoczyć swoimi nie-
zwykłymi umiejętnościami to 
ten konkurs jest właśnie dla 
Ciebie! Szukamy talentów nie 
tylko z Wałbrzycha, ale z całej 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Nie 
ma ograniczeń wiekowych. 
Do końca marca czekamy na 
zgłoszenia. Casting zaplano-
wano 2 kwietnia. Wszystkich 
tych, którzy chcą pokazać swój 
talent szerszej publiczności 
zapraszamy 2 kwietnia w go-
dzinach od 10.00 do 12.00 
do Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na Piaskowej Górze. 
To spośród uczestników tego 
przesłuchania wybierzemy fi-
nalistów, którzy zaprezentują 
się w czasie Dni Wałbrzycha. 
Ważne! Chętni muszą do koń-
ca marca zgłosić chęć udziału 
w castingu. Formularz zapisu, 
regulamin i zgoda opiekuna 
są dostępne poniżej. Szczegó-
lowe informacje dostępne na 
stronie https://www.wok.wal-
brzych.pl

Red.



14 Kultura
www.30minut.pl/Tygodnik30minut

Piątek, 18 marca 2022

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

 Są sny okręty, ma-
jaczące na dalekich hory-
zontach olbrzymami swoich 
mglistych cielsk. Nieruchome 
stalowe kotwice, które więżą 
nasze głowy w malignie bez 
możliwości odwrotu i uciecz-
ki. Ściany wyobraźni kruszeją 
pod naporem morskiej toni. 
Człowiek pogrążony w trwo-
dze jest z góry przegrany. Są 
sny polne ptaszki, jaskrawe, 
szybkie, połyskliwe. Mie-
nią się nocą kalejdoskopem 
najróżniejszych barw. Są fi-
glarne, wyraźne i czułe. Pło-
chliwe, choć czasem można 
ich dotknąć i się w nich roz-
gościć. Poprzebywać. Obser-
wować bieg zdarzeń wiedząc 
o tym, że się śni. Ich ciałka, 
mięciutkie kielichy kwiatów 
o jedwabnej skórze w wyso-
kiej falującej trawie nasyconej 
słońcem. 

 W poniedziałek obu-
dziłam się w świetnym hu-
morze, po weekendzie wypeł-
nionym dobrą, solidną pracą, 
do której jestem stworzona. 
Pełna energii powędrowałam 
na zakupy, wysprzątałam cały 
dom i zaczęłam snuć plany na 
rozpoczęty właśnie tydzień. 
W nocy coś się zepsuło i wtor-
ku już nie pamiętam. Okazało 
się, że wcale nie zapadłam na 
chorobę, na którą nadal cho-
ruje znaczna część świata, nie 
była to też grypa. Ot takie nie-
nazwane coś, które przez ty-
dzień dzielnie stawiało czoła 
dwóm teleporadom. Podczas 
nocy pełnych gorączki i snów 
okrętów, a to oddalałam się 
od życia, a to wracałam na 
krótko w pełni sił, która to 
pełnia okazywała się być tyl-
ko nowiem i tak w kółko. Śni-
łam sny o wojnie i tej ostatniej 
środzie, kiedy to mieszkańcy 
Kijowa popijali kawy w ka-
wiarniach, po to tylko, by w 
czwartek szukać schronienia 
przed bombami w brzuchach 
głębokich stacji metra, na 
których wczoraj wysiadali do 
pracy. Nie umiem jeszcze mó-
wić o tej wojnie. Nie umiem o 
niej myśleć, nie potrafię o niej 
pisać. To sen okręt, który mnie  
uwięził. Dryfujemy na pełne 
morze.

KONCERT SYMFONICZNY - NAJPIĘKNIEJSZE TAŃCE ŚWIATA
Koncert zatytułowany 

„Najpiękniejsze tańce świa-
ta” odbędzie się 18.03.2022 
i otworzy przewspaniały, 
porywający Danzón No 7 (z 
2001 roku) Arturo Márqueza, 
meksykańskiego kompo-
zytora, który urodził się w 
1950 roku. Márquez zasłynął 
cyklem  ośmiu kompozycji 
opierających się na formie 
danzónu, tańca wywo-
dzącego się z Kuby, który 
wyewoluował z habanery. 
Inny Danzón, No 2 nazywany 
jest nawet drugim hymnem 
Meksyku.

Kolejna pozycja w koncercie 
to „Fantastyczny sklepik z zabaw-
kami”. Kompozycja jest opraco-
waniem tematów zaczerpniętych 
z twórczości Gioacchino Rossi-
niego. Autorem tej jednoaktówki 
baletowej jest Ottorino Respighi. 
Ten wybitny kompozytor włoski 

wielokrotnie w twórczy sposób 
sięgał do muzyki dawnych mi-
strzów, przywracając ją współ-
czesnemu słuchaczowi. Napisany 
w 1918 roku „Le boutique fantasti-
que” zawiera motywy taneczne, w 
tym mazurka, tarantelę, walca czy 
kankana.

Koncert zamyka „La valse” Mau-
rice Ravela. Pisany na zamówienie 
Diagilewa dla jego rosyjskich tea-
trów baletowych poemat choreo-
graficzny nie przypadł zlecenio-
dawcy do gustu. Po raz pierwszy 
wykonano „La valse” jako dzieło 
czysto orkiestrowe. W kolejnych 
latach przygotowano choreogra-
fię do jednoaktowego baletu, a do 
dzisiaj powstało kilka wybitnych 
interpretacji baletowych. Najczęś-
ciej jednak „La valse” – apoteoza 
wiedeńskiego walca wykonywany 
jest jako utwór koncertowy.

Najważniejszą kompozycją 
wieczoru jest jednak utwór pozo-
stający w bardzo luźnym związku 

z tańcem… Jest to Koncert wio-
lonczelowy c-moll Mieczysława 
Weinberga. Kompozytor polski, 
żydowskiego pochodzenia, który 
od 1939 roku mieszkał w Rosji, 
zmarł w Moskwie w 1996 roku. Na 
świecie trwa renesans jego mu-
zyki, a nasz koncert jest pierwszą 
prezentacją jego twórczości w 
Wałbrzychu. Jako solista wystą-
pi wybitny wiolonczelista Marcin 
Zdunik, a Orkiestrę Filharmonii 
Sudeckiej poprowadzi Bartosz Żu-
rakowski

Zapraszamy na koncerty do 
Filharmonii Sudeckiej. Bilety do 

nabycia w kasie Filharmonii Su-
deckiej przy ul. Słowackiego 4 
w Wałbrzychu oraz online www.
filharmonia-sudecka.bilety24.pl. 
Naszym melomanom proponuje-
my skorzystanie z parkingu przy 
ulicy Rycerskiej, w godzinach kon-
certów – bezpłatnego!

Tekst: Piotr Jonek, Filharmonia 
Sudecka

Fot. Filharmonia Sudecka

Miejsce: sala koncertowa Filhar-
monii Sudeckiej, ul.Słowackiego 4, 
Wałbrzychgodz.19:0018.03.2022 r.

dyrygent:Bartosz Żurakowski 

Ciekawy tydzień pod Atlantami
Biblioteka pod Atlantami 

zaprasza do udziału w wy-
darzeniach organizowanych 
z okazji przypadającego na 
21 marca Światowego Dnia 
Poezji.
21 marca przebiegnie pod ha-

słem „Uwalnianie poezji”. W tym 
dniu na odwiedzających Dział dla 
Dorosłych czekać będą prezenty 
– tomiki poezji. O godzinie 17.00, 
Galeria pod Atlantami zaprasza na 
spotkanie z cyklu Poetycki Region 
pod tytułem „Dwugłos poetycki”. 
Małżeństwo Elżbieta Gargała i 
Krzysztof Kobielec zaprezentuje 
swoją twórczość. Oprawa muzycz-
na - Krzysztof Karwowski. Jednak 
wcześniej, bo o godzinie 16.00 
warto zajrzeć do Multimedialnej 
Filii Bibliotecznej na projekcję 

filmu „Jaśniejsza od gwiazd”. To 
opowieść o trzech ostatnich la-
tach życia Johna Keatsa, jednego 
z najwybitniejszych angielskich 
poetów okresu romantyzmu. Film 
zainspirowany jest jednym z jego 
wierszy. Z kolei 23 marca o godzi-
nie 10.00 w Filii nr 7 odbędzie się 
konkurs recytatorski dla klas ós-
mych szkół podstawowych i ucz-
niów szkół średnich. Uczniowie 
zaprezentują wybrane przez sie-
bie utwory Agnieszki Osieckiej. Po 
południu o godzinie 17.00 kolejne 
wydarzenie – Fonoteka, czyli za-
jęcia edukacyjne dla młodzieży i 
dorosłych w oparciu o prezentację 
multimedialną, dotyczącą gatun-
ku poezja śpiewana i pokrewnych 
(np. piosenka poetycka). Z kolei 
24 marca o godzinie 16.00, Filia nr 

5 zaprasza na „Popołudnie z poe-
zją” w trakcie którego uczestnicy 
podzielą się ulubionymi utwora-
mi, będą mogli wymienić się swo-
imi doświadczeniami, poglądami 
i zainteresowaniami związanymi 
z poezją. Należy również wspo-
mnieć o tym, że rano o godzinie 

9.00, Filia nr 6 przeprowadzi kon-
kurs recytatorski „Fabryka Jedne-
go Wierszyka – Danuta Wawiłow” 
przeznaczony dla uczniów klas 
0-3 z PSP nr 2 i 6.

Biblioteka Pod Atlantami ser-
decznie zaprasza!

Nowa produkcja w Lalkach!
W sobotę – 19 marca o 

17:00 – na Dużej Scenie Tea-
tru Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu zobaczymy premierę pt. 
CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY 
OZ w reżyserii Arkadiusza 
Klucznika. Spektakl dedyko-
wany jest widzom w wieku 
5+. 
Spektakl CZARNOKSIĘŻNIK Z 

KRAINY OZ, oparty na najsłyn-
niejszej amerykańskiej baśni au-
torstwa L. F. Bauma, opowiada 
o podróży Dorotki, dziewczynki 
mieszkającej w stanie Kansas, 
która dzięki splotowi zdarzeń 
przenosi się z szarego Kansas do  
kolorowej, sztucznej i magicznej 
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę 
powrotną do domu, Dorota spo-
tyka zarówno dobre, jak i złe po-
staci. Jej przyjaciółmi stają się sur-
realistyczni bohaterowie: Strach 

na Wróble, Blaszany Drwal i Lew. 
Każdy z nich poszukuje fragmen-
tu swojej osobowości i wspólnie z 
Dorotką przeżywają barwne przy-
gody. 

Cała historia opisana przez 
Bauma zdaje się być wyjęta z lite-
ratury czy plastyki surrealistycz-
nej. I taką też estetykę obrano w 
inscenizacji wałbrzyskiego „Oza”. 
Wszystkie formy, kostiumy czy 
projekcje w swoich inspiracjach 
sięgają do okresu wielkich surre-
alistów, a szczególnie obrazów 
Rene Margritte’a. 

Na spektakle popremierowe 
zapraszamy 20 i 27 marca o godz. 
12:30.  

////////////////////////
CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ
scenariusz i reżyseria_ Arka-

diusz Klucznik

teksty piosenek_ Dariusz Czaj-
kowski

muzyka_ Piotr Klimek
scenografia i kostiumy_ Mate-

usz Mirowski
choreografia_ Szymon Michle-

wicz-Sowa
przygotowanie wokalne_ Anna 

Mansfeld

obsada_ Marta Kaczmarczyk, 
Karolina Bartkowiak, Anna Jezier-
ska, Bożena Oleszkiewicz, Rafał 
Gorczyca, Paweł Kuźma, Paweł 
Pawlik, Filip Niżyński, Kamil Król 

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁ-
BRZYCHU

www.teatrlalek.walbrzych.pl
BILETY ON-LINE bilety.teatrla-

lek.walbrzych.pl



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

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

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

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

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

Remonty łazienek, układanie gla-
zury, instalacje gazowe, central-
nego ogrzewania i wodno-kanali-
zacyjne. Tel. 537 159 025

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

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

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

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

PRACA

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

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

REKLAMA R0176/22 REKLAMA R0177/22

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 18.03.2022 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

Ogłoszenia 15
www.30minut.pl

Piątek, 18 marca 2022
Od 20 lat razem z Wami...
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