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Drodzy Czytelnicy!

Ciepłych i radosnych Świąt Wielkanocnych, a także satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.
Pragniemy, aby ten wyjątkowy czas był dla Was pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie 
najbliższych upływały Wam w wiosennym nastroju.

Życzymy również spokoju i pogody ducha, odpoczynku 
od trosk i zmartwień.

Wszystkiego dobrego!
Zespół redakcyjny Tygodnika 30 minut

REKLAMA R0193/22

RUSZA Liga MTB 2022!
Liga MTB XC Aglomeracji Wał-

brzyskiej ma na celu rozpowszech-
nianie kolarstwa wśród dzieci i 
młodzieży oraz popularyzację 
zdrowego stylu życia. Rozpoczęła 
się przed sześcioma laty z pierw-
szym wyścigiem w Walimiu, na-
tomiast w tym roku doczekała się 
siódmej edycji. Tu również ważna 
informacja - pierwszy wyścig 
rozpocznie się 10, a nie 9 kwiet-
nia w Starych Bogaczowicach jak 
pierwotnie informowano.

Warto przypomnieć, że jesienią 1985 
roku rozpoczęła się pierwsza edycja 
wyścigów szkolnych w Wałbrzychu. Na 
tych wyścigach doświadczenie zbierał 

najwybitniejszy z kolarzy „GÓRNIKA” 
Wałbrzych, a dziś ceniony komentator 
Eurosport - Dariusz Baranowski. Warto 
podkreślić, że organizatorzy poprzez or-
ganizację zawodów dla najmłodszych, 
chcą wyłonić talenty o określonych 
predyspozycjach do dalszego szkolenia 
wyczynowego w klubach o profilu ko-
larskim, poszukując następców wspo-
mnianego już Darka Baranowskiego, 
Radka Romanika czy Majki Włoszczow-
skiej.  

W ośmiu tegorocznych wyścigach 
rozgrywanych w Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, zobaczymy zawodników w nastę-
pujących miejscowościach: w Starych 
Bogaczowicach, Wałbrzychu, Dobro-
mierzu, Walimiu, Świebodzicach, Jawo-

rzynie Śląskiej, Szczawnie-Zdroju oraz 
dodatkowo w Grzędach. Ostatni wyścig 
odbędzie się 24 września w Szczawnie-
-Zdroju.

PAS
fot. Liga MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej 

25 lat na rzecz rozwoju 25 lat na rzecz rozwoju 
subregionu wałbrzyskiegosubregionu wałbrzyskiego

wydarzenia str. 5
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z Martą Lachowicz
z prezesem Fundacji „Kalejdoskop Autyzmu”
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kalendarium

KWIECIEŃ

8
PIĄTEK

Imieniny:
Damian, Juliusz, Saba

Dzień Czekolady

KWIECIEŃ

12
WTOREK

Imieniny:
Dionizy, Julia, Radosław

Międzynarodowy
Dzień Romów

 
Imieniny:
Achacy, Hugo  oraz  Achacjusz

Ogólnopolski Dzień Walki
z Bezrobociem

KWIECIEŃ

13
ŚRODA

KWIECIEŃ

14
CZWARTEK

„Życie ma ty le ko lorów, ile pot ra fisz w nim dostrzec”.  
 Małgorzata Stolarska

KWIECIEŃ

9
SOBOTA

Imieniny:
Hermenegilda, Ida, Marcin 

Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej

Imieniny:
Berenika, Justyna  oraz  Ardalion

Wielki Czwartek

Imieniny:
Magdalena, Makary, Michał

Niedziela Palmowa

KWIECIEŃ

10
NIEDZIELA

13:30 Zamek po drugiej stronie lustra, Zamek Książ 
w Wałbrzychu 
14:00 wystawie prac akwareli, w ramach projektu 
„Wygrajmy to miejsce!” - Kino Apollo w Wałbrzychu
17:00 Ulegając chwili - wernisaż wystawy Barbary 
Ziółkowskiej, Multimedialna Galeria Obrazu – Wał-
brzyski Ośrodek Kultury
18:00 Noce w ogrodach Hiszpanii - OFS: Żurakowski, 
Olechowski, Filharmonia Sudecka
19:00 NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI, Teatr Drama-
tyczny
20:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni z pracami 
górniczymi, Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki
20:00 MIEJSKIE GRANIE / koncert // A’PROPOS
20:00 Kaśka Sochacka, Stara Kopalnia - Centrum Na-
uki i Sztuki
20:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni z pracami 
górniczymi, Stara Kopalnia

18:00 WALDEMAR KAŁASZNIKOW / wystawa foto-
grafii / SEKRETNE ŻYCIE DRZEW, ‚’Pod pretekstem’’ 
19:00 NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI, Teatr Drama-
tyczny
20:00 Tribute to Michael Jackson / Monika Basel // 
A’ PROPOS

10:00 Wielkanocne warsztaty w WOK! Wykonamy 
ozdobne, wielkanocne jaja, Wałbrzyski Ośrodek Kul-
tury
12:30 TAJEMNICZY OGRÓD | 7+, Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu|
16:00 JEZUS, Teatr Dramatyczny
18:00 NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI, Teatr Drama-
tyczny
19:00 JEZUS, Teatr Dramatyczny

Imieniny:
Filip, Gemma, Leona 

Dzień Radia

KWIECIEŃ

11
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00 ANDZELMIADA – wystawa - WGS BWA, 
Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. Wy-
sockiego 29, Wałbrzych
19:00 Aleksander Evseev. Pieśni dla mojej Ukrai-
ny, Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju

10:00 – 18:00 ANDZELMIADA – wystawa - WGS BWA, 
Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. 
Wysockiego 29, Wałbrzych
18:00 KOMISJA DS. PUBLICZNOŚCI, Teatr Drama-
tyczny

10:00 – 18:00 ANDZELMIADA – wystawa - WGS BWA, 
Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. Wy-
sockiego 29, Wałbrzych

10:00 – 18:00 ANDZELMIADA – wystawa - WGS BWA, 
Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. Wy-
sockiego 29, Wałbrzych
18:00 ŚWIETLICA - cykl spotkań dla dziwaków i prze-
grywów // Teatr Dramatyczny

REKLAMA R0194/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
14OC 15OC 13OC 16OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Za nami dwudniowe ob-
chody Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu.

Jakie inicjatywy były zor-
ganizowane w tym czasie?

W tym roku udało się zorga-
nizować dwa duże wydarzenia. 
Pierwszym była gra miejska - 
"Poczuj czym jest autyzm - w 
poszukiwaniu korali Daisy", któ-
rej organizatorami była PSPS nr 
10 w Wałbrzychu oraz Hufiec 
ZHP Ziemi Wałbrzyskiej. Dzię-
ki niej zaproszeni uczestnicy 
(uczniowie wałbrzyskich szkół 
oraz przedszkolaki) mieli moż-
liwość zobaczyć świat osoby ze 
spektrum autyzmu, doświad-
czyli blokad komunikacyjnych 
oraz zaburzeń sensorycznych. 
Kolejnym wydarzeniem było 
spotkanie z Jackiem Hołubem, 
dziennikarzem, autorem ksią-
żek "Żeby umarło przede mną", 
"Niegrzeczne. Historie dzieci z 
ADHD, autyzmem i Zespołem 
Aspergera", zorganizowane we 
współpracy z Biblioteką pod At-
lantami.

Właśnie. 2 kwietnia o go-
dzinie 16:00 odbyło się spot-
kanie autorskie z Jackiem 
Hołubem w Bibliotece pod 
Atlantami. Jak ono przebie-
gało?

Spotkanie odbyło się w Mul-
timedialnej Filii Bibiotecznej 
PiMBP "Biblioteki pod Atlanta-
mi". Brały w nim udział osoby 
zainteresowane tematem zwią-
zanym ze spektrum autyzmu, 
nauczyciele, psychologowie, 
rodzice oraz osoby, które znają 
twórczość Pana Jacka Hołuba. 
Rozmowę z autorem prowadzi-
ły kierownik obiektu Pani Ma-
riola Kowalska oraz Pani Elwira 
Zawadzka, wiceprezes Fundacji 
"Kalejdoskop Autyzmu".  Autor 
podzielił się z zebranymi swoimi 
doświadczeniami związanymi 
ze zbieraniem materiałów do 
swoich książek. Poruszone zo-
stały tematy związane z braka-
mi w systemie opieki i wsparcia 
udzielanego osobom w spek-

trum i ich rodzinom. O swoim 
życiu i życiu swoich dzieci opo-
wiadała Pani Elwira Zawadzka i 
inni rodzice osób w spektrum 
autyzmu, które były również 
wśród publiczności. Spotkanie 
poruszało tematy trudne i było 
niezwykle emocjonujące oraz 
pełne wzruszenia.

Namacalnie widzimy, cho-
ciażby w samym Wałbrzychu, 
coraz większe zainteresowa-
nie tematem autyzmu. Czy 
też odnosi Pani takie wraże-
nie?

Dzięki wsparciu, które otrzy-
mujemy od władz Miasta Wał-
brzych, nasze coroczne kam-
panie dotyczące podnoszenia 
świadomości autyzmu, przy-
noszą naprawdę zauważalne 
rezultaty. Pomimo niesprzyja-
jących warunków atmosferycz-
nych, w dniu 01 kwietnia na 
Placu Magistrackim, zebrała się 
bardzo duża grupa młodych, 
dzieci oraz przedstawicieli in-
nych instytucji, a każdy miał coś 
niebieskiego: część garderoby, 
wstążkę, balona, aby w ten spo-
sób okazać wsparcie osobom z 
autyzmem. Podkreślić jednak 
należy, że nasze społeczeństwo 
dzieli się na tych, co mają dużą 
wiedzę o autyzmie, gdyż coraz 
częściej sami mają kontakt z au-
tystami w swojej pracy np. pra-
cownicy socjalni, nauczyciele 
w szkołach ogólnodostępnych, 
bibliotekarze czy w najbliższym 
otoczeniu (w rodzinie lub w 
kręgu znajomych jest dziecko 
ze spektrum). Bardzo wiele jest 
jednak osób, które mają bardzo 
stereotypowe spojrzenie na au-
tyzm, traktują go jako chorobę 
a jej przyczynę upatrują w nie-
poradności rodziców.

Młodzi ludzie chcą poszerzać 
swoją wiedzę, nie boją się inte-
gracji. Ważne jest także, że coraz 
więcej osób z instytucji publicz-
nych (szkoły masowe, bibliote-
ki, MOPS) zauważa konieczność 
edukacji w tym zakresie, gdyż 
coraz częściej sami mają kon-
takt z autystami w swojej pracy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Dalsza część wywiadu na 
www.30minut.pl zeskanuj 
kod QR i czytaj pełen wywiad 
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Od 20 lat razem z Wami...

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Trwa budowa wieży

Biblioteka w remoncie 

„Wieża widokowo budo-
wana w Szczawnie-Zdroju to 
symbol wielkich inwestycji 
dziejących się w Szczawnie” – 
komentuje Burmistrz Marek 
Fedoruk. Przypominamy, że 
w pierwszy dzień wiosny ru-
szyła budowa wieży widoko-
wej na Wzgórzu Parkowym 
położonym 532 m n.p.m.

Warto wspomnieć, że wieża 
stanowić będzie kulminacyjne 
miejsce rewitalizowanego Par-

ku Zdrojowego, gdzie odbudo-
wane zostaną między innymi: 
Amfiteatr, publiczna zabytko-
wa ubikacja, aleja rododendro-
nów, stawy na Słonecznej Po-
lanie, schody do Wieży Anny, 
fontanna przy alejce, jak i sama 
alejka rododendronów. Warto 
zaznaczyć również, że władze 
samorządowe Uzdrowiskowej 
gminy Szczawno-Zdrój pracu-

jemy już nad kolejnymi inwe-
stycjami, które są na etapie pla-
nowania oraz konsultowania z 
konserwatorem zabytków.

G-Sz
Fot.

facebook.com/gminaszczaw-
nozdroj

Bazą rajdu będzie teren kamieniołomu w Boguszowie-Gorcach

Rajd Kamyki 4x4 Reaktywacja!
To już oficjalna wiado-

mość. Do Boguszowa-Gorce 
w dniu 4 czerwca 2022 roku 
z okazji dziesięciolecia 
Sudetyoffroad.pl wraca fla-
gową impreza,  jaką jest bez 
wątpienia Kamyki 4X4. Jest 
to powrót do starej dobrej 
szkoły offroadu bez wyciąga-
rek, gdzie przede wszystkim 
króluje myślenie i planowa-
nie oraz zgranie załogi.
Możemy Wam obiecać, że ła-

two nie będzie. Nowa lokalizacja 
daje nowe możliwości i stawia 
nowe wyzwania, więc na pewno 
będzie ciekawie - czytamy w ofi-
cjalnym komunikacie organizato-
rów. Celem imprezy jest integra-
cja oraz dobra zabawa w terenie. 
W imprezie może uczestniczyć 
każde terenowe auto z napędem 
4×4 (DMC do 3,5t) wyposażone w 
opony typu M/T. Warto zaznaczyć, 
że impreza będzie składała się z 
dwóch części. Pierwsza – tereno-
wa, tu dla uczestników została 
przygotowana trasa na terenie 
kamieniołomu oraz okolic, gdzie 
zostaną rozmieszczone pieczątki 
o różnych stopniach trudności. Po 
trasie poruszać się będziemy wg. 
tracka z dokładnym rozmieszcze-
niem PKP-ów. Wprowadzony zo-
stał podział na trzy klasy: Seryjne 
(nie mylić z turystykiem), Obrzyn, 

Zmota. Dokładniejszy opis klas w 
regulaminie imprezy. Dla samo-
chodów seryjnych zostanie przy-
gotowany inny zestaw pieczątek 
niż dla Obrzynów i Zmot. Wstępnie 
planujemy po ok. 50 PKPów - pi-
szą organizatorzy. Druga część to 
biesiada w stylu Kamyków – Tym 
razem, z racji miesiąca, w którym 
rajd się odbędzie, zdecydowali-
śmy się na imprezę plenerową, 
w bazie rajdu, na terenie kamie-
niołomu w Boguszowie-Gorcach, 
gdzie znajdować się będzie także 
pole namiotowe/kempingowe 
dla uczestników. Właśnie tam po 
trudach rajdu będziemy mogli 
odpocząć przy pysznym jedzeniu 
z kuchni polowej, grillu i zacnym 
złocistym trunku - piszą organiza-
torzy. Szczegółowy plan imprezy 
znajdziecie na facebook.com/su-
detyoffroad/ oraz facebook.com/

events/1404378576659990/?ref=
newsfeed

Zgłoszenia drogą mailową 
proszę wysyłać na adres:

kamyki4x4@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
Kierowca: imię i nazwisko, pe-

sel, adres zamieszkania, numer 
kontaktowy, rozmiar koszulki oraz 
krój (damska/męska)

Pilot: imię i nazwisko, pesel, 
adres zamieszkania, rozmiar ko-
szulki oraz krój (damska/męska)

Samochód: aktualne zdjęcie 
z przodu i z boku, marka, model, 
numer rejestracyjny

Klasa: (Seryjne, Obrzyn, Zmota)

Red.
Źródło: facebook.com/sude-

tyoffroad
Fot. facebook.com/gminamia-

stoboguszowgorce

Sierż. szt. Mateusz Binkowski oraz Pikap to zgrany policyjny duet

Pikap - czyli wałbrzyski Komisarz Alex
Wałbrzyska jednostka 

zyskała nowego czworo-
nożnego funkcjonariusza. 
Pikap – owczarek belgij-
ski krótkowłosy – to pies 
patrolowo-tropiący. Wraz 
ze swoim przewodnikiem, 
którym został sierż. szt. Ma-
teusz Binkowski, pełnić będą 
służbę podczas interwencji 
związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Obaj wykażą 
się również skutecznością 
podczas działań związanych 
ze ściąganiem sprawców 
przestępstw kryminalnych 
oraz w trakcie poszukiwania 
osób zaginionych.
Pikap – czworonożny funkcjo-

nariusz wałbrzyskiej komendy jest 
2,5-letnim owczarkiem belgijskim z 
odmiany malinois. Psy tej rasy po-
trzebują dużo ruchu, dlatego nasz 
psi detektyw teraz na pewno przy-
da się podczas policyjnych działań. 
Zanim jednak Pikap trafił do Wał-
brzycha wcześniej wraz ze swoim 
przewodnikiem sierż. szt. Mateu-
szem Binkowskim odbyli kurs spe-
cjalistyczny w Zakładzie Kynologii 
Policyjnej w Sułkowicach. Nad 
wszystkim czuwali doświadcze-
ni instruktorzy, którzy codziennie 
przekazywali wałbrzyskiemu poli-
cjantowi wskazówki co do współ-
pracy ze swoim psim partnerem, 
okazując przy tym duże wparcie.

Podczas samego szkolenia Pi-
kap uczył się komend wydawanych 
przez policjanta, w ten sposób re-
alizując zadania dotyczące posłu-
szeństwa. Pies ćwiczył pokonywa-
nie przeszkód, właściwą obronę 
przewodnika przed zagrożeniem, 
zatrzymywanie niebezpiecznych 
przestępców, a także skuteczne tro-
pienie śladów ludzkich. Teraz bę-
dzie więc przydatny między innymi 
przy poszukiwaniu osób zaginio-
nych. Sierż. szt. Mateusz Binkowski 
oraz Pikap to zgrany policyjny duet 
na lata! Obu naszym funkcjonariu-
szom życzymy samych sukcesów 
zawodowych i owocnej pracy.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Trwa remont Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Szczaw-
nie-Zdroju. Obecnie prace są 
na etapie rozbiórek i wybu-
rzeń. Czas przeprowadzenia 
całej inwestycji wyniesie pół-
torej roku. Warto wspomnieć, 
że na ten czas najpopular-
niejszą część księgozbiorów 
przeniesiono do budynku 

przy ulicy Mickiewicza 3, koło 
Szkoły Podstawowej. 

Koszty inwestycji to ponad 
4.2 miliony złotych. W realiza-
cji remontu pomogła dotacja z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego w ramach 
programu Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa. Warto 
wspomnieć że budynek pocho-

dzi z lat siedemdziesiątych. Po 
remoncie biblioteka zmieni cał-
kowicie swoje oblicze - nie tylko 
wizualne ale również funkcjo-
nalne.

Red./G-Sz
fot. G-Sz
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Zdjęcie tygodnia Dwudniowe obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
Plac Magistracki Wałbrzych autor: Marta Lachowicz

Autyzm - czyli świat odbierany inaczej
Stanley Kubrick, Anthony Hopkins, Dan Aykroyd, Andy Warhol to tylko przykłady znanych 

osób, które dotknięte są zaburzeniem ze spektrum autyzmu, nazywanym czasami łagodniejszą 
formą - autyzmem. Ujawnia się on szczególnie w relacjach społecznych. Ale czym jest autyzm i 
ile naprawdę o nim wiemy? Tego chcą nas nauczyć organizacje społeczne w dniu 1 kwietnia w 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Co to jest autyzm?
Autyzm jest zaburzeniem, któ-

re trwa całe życie. Oznacza to, że 
z autyzmu się „nie wyrasta”. Dzięki 
coraz skuteczniejszym metodom 
terapii w wielu przypadkach moż-
na uzyskać znaczącą poprawę 
funkcjonowania dotkniętych nim 
osób. Aktualne badania wska-

zują, że ok. 10-15% dzieci z zabu-
rzeniami spektrum autyzmu ma 
szansę na w miarę samodzielne 
życie w przyszłości. Wysoko funk-
cjonujące osoby z autyzmem lub 
Zespołem Aspergera mogą pra-
cować, zakładać rodziny. Jednak 
nieleczony autyzm jest przyczy-
ną ciężkiej niepełnosprawności. 

Osoby dorosłe ze spektrum mogą 
identyfikować się z różnymi okre-
śleniami swojego nietypowego 
funkcjonowania, tj. „autystyk”, 
„asperger”, “neuro nietypowy, 
„osoba ze spektrum”, “osoba z au-
tyzmem” czy „osoba autystyczna”, 
natomiast dzieci i młodzież często 

jeszcze nie wiedzą, jak chciałyby 
same siebie określać. Autyzm jest 
częścią tożsamości danej osoby, 
występuje od urodzenia i… po 
prostu jest. Nie jest chorobą. Jest 
stanem – odmiennym sposobem 
myślenia i odczuwania świata. 
U niektórych osób prowadzi do 
niepełnosprawności o różnym 
stopniu, ponieważ może powodo-
wać poważne problemy w życiu i 
ograniczać samodzielne radzenie 
sobie z codziennymi wyzwaniami. 

Przyczyny autyzmu – co wie-
my

Badacze uważają, że najczęś-
ciej występowanie spektrum 
autyzmu nie jest związane z jed-
nym, ale z kilkoma czynnikami. 
Predyspozycje genetyczne łączą 
się z czynnikami środowiskowy-
mi np. niska waga urodzeniowa 
lub infekcje podczas ciąży. Wystą-
pienie dodatkowych czynników 
może zaostrzać objawy autyzmu. 
Takie konfiguracje czynników ry-
zyka mogą być bardzo różne dla 
różnych osób. To znaczy, że praw-
dopodobnie istnieje wiele róż-
nych ścieżek, które prowadzą do 
wystąpienia spektrum autyzmu. 
Jak podaje portal polskiautyzm.
pl - Czynniki, które przyczynia-
ją się do wystąpienia spektrum 
autyzmu to: inne osoby w spek-
trum autyzmu w rodzinie, muta-
cje genetyczne, zespół łamliwego 
chromosomu X i niektóre choroby 
genetyczne, niska waga urodze-
niowa, wyższy wiek rodziców, 
infekcje wirusowe w czasie ciąży, 
niektóre leki przyjmowane pod-
czas ciąży (np. na epilepsję), mniej 
niż rok przerwy pomiędzy ciąża-
mi, znaczne wcześniactwo (przed 
26 tyg. ciąży), ciąże mnogie (bliź-

niaki, trojaczki), choroby autoim-
munologiczne u matki.

Jak jest w Wałbrzychu?
Mamy z Wałbrzycha, których 

dzieci dotknięte są tym zaburze-
niem, prężnie działają od 2020 
roku, tworząc Fundację "Kalejdo-
skop Autyzmu". Od kilku lat pro-
wadzona jest kampania społecz-
nościowa z okazji Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu, reali-
zowana we współpracy z władza-
mi Miasta Wałbrzych, instytucjami 
miejskimi takimi jak Biblioteka 
Miejska. Udało się również uzy-
skać wsparcie z Dolnośląskiego 
Funduszu Małych Inicjatyw (finan-
sowanego ze środków Rządowe-
go Programu NOWEFIO Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2021-2030) na realizację kolejne-
go projektu „Dotknij, poczuj, zro-
zum! Warsztaty sensoryczne dla 
dużych i małych”. To tylko jedne 
z przykładów działalności. Warto 
obserwować podejmowane ini-
cjatywy w mediach społecznoś-
ciowych i wspierać je. Rodzice 
działający w Fundacji "Kalejdo-
skop Autyzmu" wierzą, że jeszcze 
powiększy się grupa przyjaciół. 
Można również wspierać fundację, 
przekazując darowiznę na konto 
77109022710000000146486643.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
enel.pl

synapsis.org.pl
medonet.pl
mada.org.pl

polskiautyzm.pl
zdrowie.radiozet.pl

stylzycia.polki.pl
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Spotkanie z akwarelą
W sobotę 9.04. o godz. 

14.00 odbędzie się w Kinie 
APOLLO w Wałbrzychu 
wystawa prac akwareli, w 
ramach projektu "Wygrajmy 
to miejsce!", autorstwa Fun-
dacji Via Salutis. "Spotkanie 
z akwarelą" - tak zatytu-
łowana jest wystawa prac 
uczestników warsztatów 
malarskich, którzy poznawa-
li technikę akwareli skrzyd-
łami artystycznymi znanego 
wałbrzyskiego malarza Jana 
Walkowiaka. Dla wielu kur-
santów to pierwsza publicz-
na prezentacja prac.

Projekt "Wygrajmy to miej-
sce!" ma na celu integrację, edu-
kację i aktywizację mieszkańców 
Wałbrzycha. Rozwijamy w nim 
twórcze pasje mieszkańców, do-
świadczamy wspólnie procesu 
tworzenia i celebrowania suk-
cesów - komentuje Alicja Prze-
piórska- Ułaszewska z Fundacji. 
Projekt jest realizowany przez 
Fundację Via Salutis ze środków 
programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 
2021-2030 i objęty został honoro-
wym patronatem Prezydenta Mia-
sta dra Romana Szełemeja. Orga-
nizatorzy Serdecznie zapraszają.

Red.
Fot. Via Salutis
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Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
– 25 lat na rzecz rozwoju subregionu wałbrzyskiego

Choć WSSE „INVEST-
-PARK” obejmuje swoim 
działaniem aż 174 gminy 
w 3 województwach 
południowo-zachodniej 
Polski, swoją główną 
siedzibę ma w Wał-
brzychu. I to właśnie 
w rozwój subregionu 
wałbrzyskiego wnosi 
istotny wkład zarówno 
w wymiarze gospodar-
czym, jak i społecznym. 
Jak zapewnia zarząd 
WSSE „INVEST-PARK” w 
2022 roku przewidziano 
szereg wydarzeń związa-
nych z obchodami 25-le-
cia istnienia Spółki. Ich 
znaczna część odbędzie 
się właśnie w subregio-
nie wałbrzyskim. 

Sudety CUP – początek w 
Kłodzku, finał na Narodo-
wym?

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST-
-PARK” inwestuje w relacje i 
rozwój działań związanych z 
odpowiedzialnością społecz-
ną. W poprzednich latach, w 
ramach projektu Invest Park 
Team, został podjęty szereg 
działań związanych przede 
wszystkim z inwestowaniem 
w rozwój projektów qo cha-
rakterze sportowym. W ra-
mach programu sponsorin-
gowego mecenatem zostali 
objęci zarówno sportowcy 
indywidualni, jak i drużyny 
oraz wydarzenia sportowe. W 
tym roku oferta została uzu-
pełniona o wyjątkowy turniej 
zorganizowany we współ-
pracy WSSE „INVEST-PARK” 

z Wałbrzyskimi Zakładami 
Koksowniczymi „Victoria” S.A.. 
Partnerami Turnieju są tak-
że  Dolnośląski Związek Piłki 
Nożnej oraz producent wody 
mineralnej „Staropolanka”. 

Turniej został zainauguro-
wany 26 marca br. w Kłodzku, 
druga odsłona odbyła się 2 
kwietnia w Ciepłowodach, 
kolejne trzy będą miały miej-
sce w Bielawie (9 kwietnia), 
Żarowie (23 kwietnia) oraz 
Szczawnie-Zdroju (30 kwiet-
nia). Całość zwieńczy wyjąt-
kowy finał, który – jeśli mię-
dzynarodowa sytuacja na to 
pozwoli – odbędzie się na 
Stadionie Narodowym. Patro-
nat honorowy nad turniejem 
objęli m.in. parlamentarzy-
ści: Michał Dworczyk, Marcin 
Gwóźdź, Aleksander Szwed, 
wicemarszałek Dolnego Ślą-
ska Grzegorz Macko, a także 
wicewojewoda dolnośląski 
Jarosław Kresa.

Jak podkreślają na oficjal-
nej stronie organizatorzy 
wydarzenia: „Synergia trzech 
wiodących spółek napędza 
wyjątkowe wydarzenie, które 
z pewnością już na stałe zapi-
sze się w kartach regionalne-
go sportu.” Z całą pewnością 
jest to wydarzenie wyjątko-
we, w którym udział biorą nie 
tylko zawodnicy rywalizujący 
w ramach Sudety CUP, ale 
również ich przyjaciele i ro-
dziny. Na każdego uczestnika 
czekają atrakcyjne nagrody w 
postaci voucherów na zaku-
py w sklepie sportowym oraz 
spersonalizowanych strojów 
sportowych. Finalista może 

spodziewać się m.in. zapa-
su wody na cały sezon. Jak 
podkreśla Dyrektor Komu-
nikacji i CSR WSSE „INVEST-
-PARK” Jakub Michalski: 
„Ideą turnieju jest to, aby poza 
dobrą zabawą i wspomnie-
niami zostało po nim coś wy-
miernego. Angażując się w ten 
określony sposób, tj. przekazu-
jąc vouchery i stroje, chcemy 
pomóc w doposażeniu drużyn 
piłkarskich z subregionu wał-
brzyskiego.”

Budowa hal – odpowiedź 
Strefy na zapotrzebowanie 
biznesu

W lutym br. został zainau-
gurowany program budo-
wy hal produkcyjno-maga-
zynowych, które stanowią 
swoiste centra biznesowe. W 
ramach programu planowa-
ne jest wybudowanie 7 hal, 
z których aż 4 będą zlokali-
zowane w subregionie wał-
brzyskim. Dwie hale (w tym 
pierwsza już otwarta przy ul. 
Villardczyków) powstaną w 
Wałbrzychu, kolejne dwie w 
Ząbkowicach Śląskich i Jawo-
rzynie Śląskiej. Pozostałe to 
woj. opolskie (Nysa i Brzeg) 
oraz woj. wielkopolskie (Cho-
cicza). 

Powstające hale są pro-
jektowane i budowane w 
oparciu o bliźniaczy projekt 
zakładający powstanie od 1 
do 4 modułów o łącznej po-
wierzchni 5000 m kw. Każda 
z realizowanych hal prze-
widuje powstanie zaplecza 
biurowego i socjalnego dla 
każdego modułu, wraz z to-

warzyszącą im infrastruk-
turą: parkingami, placami 
manewrowymi, terenami zie-
lonymi. Dodatkowo, hali przy 
ulicy Villardczyków w Wał-
brzychu będzie towarzyszy-
ło nowoczesne, unikatowe 
centrum szkoleniowe, które 
pozwoli na wsparcie kształ-
cenia nowych pracowników 
na potrzeby przedsiębiorców 
Strefowych oraz zintensyfiko-
wanie kształcenia zawodo-
wego. Działania te wpisują 
się w działania prowadzone 
poprzez Klaster Edukacyjny 
WSSE „INVEST-PARK” – „IN-
VEST in EDU”.

Jak mówi prezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK” Piotr 
Wojtyczka: - „Liczymy na to, 
że nasze wyjątkowe centrum 
powstanie w wyjątkowym dla 
nas roku – 25-lecia istnienia 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Co jeszcze w 2022 roku?

Choć bieżący rok upły-
wa pod znakiem wydarzeń 
przełomowych dla Spółki, to 
sytuacja międzynarodowa 
diametralnie zmieniła świat 
wokół nas, a także sprawiła, 
że część priorytetów związa-
nych z działalnością Spółki 
uległa modyfikacji.

Jak mówi dr inż. Paweł 
Kurtasz – wiceprezes zarzą-
du WSSE „INVEST-PARK”: 
„Sytuacja związana z wojną 
na Ukrainie sprawiła, że mu-
sieliśmy i chcieliśmy opraco-
wać plan pomocy zarówno 
doraźnej, jak i systemowej. 
Dlatego opracowaliśmy 5 fi-
larów wsparcia dla Ukrainy. 
Wśród nich m.in. bezpośrednie 
wsparcie finansowe, przygoto-
wanie bazy noclegowo-poby-
towej dla uchodźców, doradz-
two indywidualne i biznesowe 
(związane m.in. z potencjalną 
relokacją firm), a także wspar-
cie w formie organizacji zbió-
rek i aktywności związanych z 
aktywizacją zawodową oby-
wateli Ukrainy”.

Poza 5 filarami wsparcia, 
Spółka w dalszym ciągu roz-
wija działalność w kluczo-
wych i niezmiennych ob-
szarach, takich jak: budowa 

atrakcyjnej oferty dla małych, 
średnich i dużych firm, a tak-
że pozyskiwanie nowych in-
westorów, obsługa firm stre-
fowych, edukacja, doradztwo 
i wiele innych aktywności 
wpisujących się w rozwój 
społeczno-gospodarczy sub-
regionu wałbrzyskiego i ca-
łego obszaru WSSE „INVEST-
-PARK”.

Jak podsumowuje prezes 
zarządu WSSE „INVEST-
-PARK” Piotr Wojtyczka: - 
Pracujemy nad wydarzeniami 
specjalnymi, o których więcej 
będę mógł powiedzieć już 
wkrótce. Zależy nam także na 
konkretnych działaniach pro-
mocyjnych związanych nie tyl-
ko z podsumowaniem 25-lecia 
WSSE „INVEST-PARK”, ale także 
z planem na kolejne lata sku-
tecznego działania dla dobra 
subregionu wałbrzyskiego i 
całej WSSE „INVEST-PARK”. Po-
wstaną m.in. nowe spoty pro-
mocyjne (zarówno radiowe, 
jak i telewizyjne), a także ani-
macje i inne materiały, które 
w przystępny sposób pozwolą 
nam trafić do nowych, poten-
cjalnych inwestorów.”

Piotr Wojtyczka – prezes za-
rządu WSSE „INVEST-PARK kie-
ruje Spółką w jubileuszowym, 
25.roku jej działalności

Nowoczesna hala przy ul. Villardczyków otwarta 3 lutego br. w Wałbrzychu

WSSE „INVEST-PARK” świętuje 
jubileusz również w warstwie 
symbolicznej: na wszystkich 
oficjalnych materiałach poja-
wia się logotyp podkreślający 
25-lecie Spółki
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z wokalistką zespołu Projekt Chanel rozmawiał Paweł Szpur

z Justyną Młynarską

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym, jak to jest wrócić 
po 30 latach na scenę, opo-
wiedz jak się poznaliście i 
założyliście zespół?

To jest historia jak z bajki, ja 
z Marcinem Boguszem chodzi-
łam do Szkoły Podstawowej 
numer 37. Nawet nie wiedzia-
łam, że Marcin jest taki muzy-
kalny, że potrafi śpiewać i grać 
na gitarze. Kiedy skończyliśmy 
edukację, czyli liceum, nasze 
drogi się zeszły i odkryliśmy w 
sobie talent muzyczny. Ja za-
częłam śpiewać do jego głosu, 
jak gdyby dobarwiać jego głos. 
Marcin śpiewał kiedyś w wał-
brzyskim zespole muzycznym 
Bizzare, grał też na gitarze. Za-
częło się tak, że powstał nasz 
zespół, wtedy nazywaliśmy 
się Chanel. To były lata dzie-
więćdziesiąte, dla Wałbrzycha 
to były mroczne czasy i nasza 
muzyka też była taka mroczna. 
Tak się zeszliśmy, tak zaczęli-
śmy tworzyć.

Tu postawię Ci kropkę i 
przejdę do tego, że starto-
waliście w debiutach w Opo-
lu. Jak tam trafiliście?

Przeszliśmy jakieś elimina-
cje, ja już tego nie pamiętam, 
ale graliśmy koncert we Wroc-
ławiu, tam wygraliśmy i dzięki 
temu dostaliśmy się do debiu-
tów. To był 91 rok. Zaczęła się 
presja. Jak wypadniemy? Jak 
to będzie? To był nasz pierw-
szy poważny występ, byliśmy 
bardzo podekscytowani. Przy-
gotowywaliśmy się bardzo do 

tego koncertu. Wymyślaliśmy 
ruchy sceniczne, wymyślali-
śmy i trenowaliśmy nasze gło-
sy. Marcin grał na gitarze. Ja 
wymyśliłam stroje, to jak bę-
dziemy wyglądać na tym kon-
cercie. Niestety nie udało nam 
się wygrać. Chociaż wszyscy w 
Wałbrzychu znajomi trzymali 
kciuki za nas. Po tym koncercie 
mieliśmy dużo pozytywnych 
reakcji od publiczności. Jed-
nak nasze drogi się rozeszły.

Po trzydziestu latach ktoś 
was, mimo wszystko, odna-
lazł - ktoś, kto zobaczył was 
w tamtym czasie.

Odnalazł nas przez taki 
zbieg okoliczności, ponieważ 
na na moim profilu facebooko-
wym puściłam taki post wspo-
minkowy. Minęło 30 lat, to był 
właśnie czerwiec. Przeczytał 
ją wydawca z wydawnictwa 
Requiem-Records Łukasz Paw-
lak i napisał do mnie „30 lat na 
was czekałem”. Tu jest właśnie 
nasze małe dziecko, Epke „Pro-
jekt Chanel Jestem”. Chciałam, 
żeby ten tytuł odzwierciedlał 
to, że powróciliśmy i że jeste-
śmy.

Czy dziś - z perspektywy 
czasu - uważasz, że nie tra-
filiście w swój czas? Są takie 
przypadki w życiu, że pewne 
rzeczy nie pasują do swojej 
epoki.

Tak, my nie pasowaliśmy. 
Wówczas był bum na taką 
muzykę - jeszcze rockową, 
gitarową. A to była muzyka 

elektroniczna, która dopiero 
raczkowała. Nasze inspiracje 
to jest Depeche Mode, Clan 
of Xymox, The Bolshoi. Jest 
mnóstwo kapel lat osiemdzie-
siątych, z których my czerpali-
śmy inspiracje i to jeszcze nie 
było takie popularne czy takie 
modne. Może ktoś z Państwa 
czytelników będzie chciał 
wejść na Youtube i zobaczyć 
nasz występ. Na tamte czasy to 
my w ogóle wyglądaliśmy jak 
nie z tej epoki. Byliśmy ubra-
ni na czarno. Grzegorz miał 
skórę mojego dziadka, który 
wrócił w niej z wojny. To była 
stara skóra, ale pasowała do 
mojej całej wizji, jak to wte-
dy miało wyglądać. Byliśmy 
jakby przeniesieni w czasie. 

Może gdybyśmy przetrwa-
li dwa, trzy lata ze sobą jako 
zespół... może dałoby to takie 
efekty współpracy. Wtedy to 
były bardzo ciężkie czasy, tu w 
Wałbrzychu szczególnie i jakoś 
nikt nas nie popchnął chociaż 
troszkę. Żeby - powiedzmy 
-  dać nam wiatru w żagle. Nie-
stety nasze drogi się rozeszły. 
Ale... ja zawsze przez te trzy-
dzieści lat mówiłam, że ten 
utwór „Koniec”, który graliśmy 
jest tak piękny, tak ponadcza-
sowy - dla mnie przynajmniej. 
Może czytelnicy będę mieli ta-
kie samo odczucie, że ktoś go 
kiedyś „odkopie”. I właśnie tak 
się stało.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
Justyna opowiada o tekstach, 
które pisze Darek Olejniczak. 
Nasz gość wspomina również 
o tym, jak udało się po trzy-
dziestu latach znów powrócić 
do wspólnego tworzenia. Do-
wiecie się również kiedy ze-
spół zagra najbliższy koncert. 
Zeskanuj kod QR i oglądaj pe-
łen wywiad. 
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Gmina dokonuje diagnozy problemów społecznych

Jedlina pracuje nad strategią
Zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami prawnymi w 
zakresie polityki społecznej 
w gminach wymagany jest 
obowiązek sporządzenia 
dokumentu wieloletniego 
pod nazwą Strategia Rozwią-
zywania Problemów Spo-
łecznych dla Miasta Jedlina-
-Zdrój. Warto wspomnieć, że 
dotychczasowy, aktualny w 
gminie dokument traci moc 
obowiązywania z końcem 
roku 2022.

W związku z tym samorząd 
Jedliny-Zdrój prosi mieszkańców 
o uzupełnienie ANONIMOWEJ 
ANKIETY, która posłuży przygoto-
waniu istotnych dokumentów dla 
gminy. Skoncentrują się one na 
rozwiązywaniu problemów z jaki-
mi borykają się mieszkańcy, a tak-
że zaplanowaniu odpowiednich 

działań profilaktycznych. Wszyst-
ko po to, aby trafnie określić cele 
na lata przyszłe. Dokonujemy 
diagnozy problemów społecz-
nych na potrzeby utworzenia stra-
tegicznego dokumentu, jakim jest 
„Strategia Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych”.

Poprzez przygotowany specjal-
ny link https://jedlina-zdroj.we-
bankieta.pl/, wszyscy mieszkań-
cy mają możliwość wypełnienia 
anonimowej ankiety bezpiecznie 
w swoim domu. Ankietę można 
wypełnić za pośrednictwem tele-
fonu komórkowego, komputera, 
czy innych urządzeń elektronicz-
nych, które posiadają dostęp do 
Internetu. Wystarczy kliknąć w 
link, odpowiedzieć na kilka pytań, 
a następnie kliknąć „wyślij”.

Red.
Źródło i fot. jedlinazdroj.eu

Rok 2022 będzie obfitować w wydarzenia edukacyjne i kulturalne 

Uczczą Bolka II Małego
Rok 2022 ustanowiony 

został w Świdnicy Rokiem 
Bolka II Małego. Z taką 
inicjatywą wystąpiło Towa-
rzystwo Regionalne Ziemi 
Świdnickiej, a uchwałę w tej 
sprawie w listopadzie ubie-
głego roku podjęli miejscy 
radni.
Popularyzowaniem wiedzy na 

temat księcia Bolka II zajmą się 
samorządowe instytucje kultu-
ry. Świdnicki Ośrodek Kultury w 
kwietniu udostępni kolorowankę 
edukacyjną dla dzieci „W świdni-
ckim grodzie”, a miesiąc później 
zorganizuje małą formę malarską 
w przestrzeni miejskiej z wize-
runkiem Bolka Świdnickiego. Na 
przełomie czerwca i lipca zaplano-
wano wystawę plenerową na Ryn-
ku – „Księstwo Świdnicko-Jawor-
skie”, we wrześniu - grę miejską 
„Na tropie świdnickich Piastów”. 
W listopadzie wysłuchać będzie 
można słuchowiska w wykonaniu 
pracowników ŚOK, poświęcone-
go postaci Bolka Świdnickiego, 
na podstawie powieści „Jaworowi 
ludzie” Joanny Żak-Bucholc. Warto 
jednak zaznaczyć, że wydarzenia 
edukacyjne i kulturalne, mające na 
celu uczczenie tej wybitnej posta-
ci, odbywać się będą m.in. w świd-
nickich szkołach podstawowych. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
4 wezmą udział w wycieczkach po 
Świdnicy śladami Piastów świdni-
ckich, przygotują także prezenta-
cje multimedialne na temat Bolka 
II Małego. Quiz w scratchu (ko-
dowanie) dotyczący znajomości 
postaci Bolka II, projekt banknotu 
lub monety promującej Księstwo 
Świdnicko – Jaworskie, konkurs 
na logo koszulki - „Bolko II Mały 
– 710 rocznica urodzin”, konkurs 
na projekt muralu „Mały, Wielki 
Książę”, projekt magnesu na lo-
dówkę promujący Świdnicę i po-
stać Bolka II, wykonanie plakatów 
poświęconych postaci Bolka II – to 
działania, które podjęte zostaną 
przez społeczność Szkoły Pod-
stawowej nr 6. Z kolei uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 8 zorga-
nizują konkurs wewnątrzszkolny 
„Rap dla Bolka”, wezmą udział w 
wycieczkach szlakiem Bolka II i za-
projektują mural. W Niepublicznej 
Katolickiej Szkole Podstawowej 
Caritas Diecezji Świdnickiej na 
korytarzach szkolnych zawisną 
gazetki ścienne poświęcone Bol-
kowi II Małemu. Zorganizowany 
zostanie również międzyszkolny 
konkurs plastyczny „Bolko II Mały 
w wyobraźni dziecka” i wycieczki 
po Świdnicy. W czerwcu Muzeum 
Dawnego Kupiectwa zaprosi na 

spacer historyczny po Świdnicy z 
przewodnikiem. Miejska Bibliote-
ka Publiczna rozpoczęła już akcję 
społeczną pn. „Rękopis dla Bolka”. 
W maju natomiast odbędzie się 
spotkanie autorskie i wystawa 
plenerowa ilustracji Magdaleny 
Kozieł-Nowak z książki „Bolko II 
Mały”, a także piknik dla Bolka, 
czyli animacje, zabawy i warsztaty 
z epoki, zorganizowane przez za-
proszone bractwo rycerskie oraz 
bibliotekarzy.

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl
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W wyniku działań opera-
cyjnych policjanci Komisa-
riatu Policji w Boguszowie-
-Gorcach zatrzymali w 
poprzedni piątek 28-latka 
podejrzanego o wymalowa-
nie sprayem w lutym tego 
roku wiaty przystankowej 
oraz elewacji jednego z bu-
dynków w tej miejscowości. 
Straty oszacowane zostały 
przez gminę na minimum 
tysiąc złotych. Podejrzany 
przyznał się do winy i odpo-
wie teraz przed sądem.

Mundurowi z Boguszowa-Gorc, 
realizując informacje własne, za-
trzymali boguszowianina w piątek 
po południu w jednym z mieszkań 
przy ulicy 1 Maja w tej miejscowo-
ści. Funkcjonariusze udowodnili 
28-latkowi, że w nocy z 9 na 10 

lutego tego roku zdewastował 
wiatę przystankową usytuowaną 
przy ulicy Głównej oraz elewację 
jednego z budynków przy placu 
Odrodzenia. Straty gmina jako 
właściciel obiektów wyceniła 
wstępnie na kwotę około tysiąca 
złotych. Podejrzany podczas wy-
konywanych czynności proceso-
wych przyznał się do popełnienia 
obu czynów. Oświadczył policjan-
tom, że był wtedy nietrzeźwy, nu-
dziło mu się, a malowanie spray-
em to jego hobby. Za taką formę 
artystyczną 28-latek nie otrzyma 
jednak nagrody, a stanie teraz 
przed sądem. Za uszkodzenie 
mienia grozi mu kara do 5 lat po-
zbawienia wolności.

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.

gov.pl

Za uszkodzenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności

Zuchwały wandal

MAKE BASKETBALL NOT WAR - Mecz Gwiazd dla Ukrainy

Zagrają mecz dla Ukrainy 
10 kwietnia na parkiet 

Aqua Zdroju wybiegną 
zawodnicy Górnika Trans.eu 
Wałbrzych, którzy w charyta-
tywnym meczu dla Ukrainy 
zmierzą się z ekipą Gwiazd 
polskiej koszykówki. Hono-
rowy patronat nad imprezą 
objął prezydent miasta Wał-
brzycha - dr Roman Szełemej.
W drużynie Gwiazd zobaczymy 

topowe nazwiska ostatnich lat w 
polskim baskecie - Maciej Zieliński, 
Ewelina Kobryn, Agnieszka Szott, 
Paulina Pawlak, Łukasz Wiśniewski 
czy Mirosław Łopatka. Na parkiecie 

pojawi się również gwiazda rapo-
wej sceny - Nullizmatyk, który w 
przeszłości reprezentował barwy 
wałbrzyskiego Górnika. Cały do-
chód zebrany podczas meczu zo-
stanie przekazany na pomoc ukra-
ińskim rodzinom, które znalazły w 
Wałbrzychu schronienie przed woj-
ną. - Górnik zawsze bardzo chętnie 
wspiera każdą akcję charytatywną 
i jest nam niezmiernie miło, że bę-
dziemy mogli uczestniczyć rów-
nież w tym wydarzeniu. Zrobimy 
wszystko, by nieść pomoc. Jako 
kapitan biało-niebieskich serdecz-
nie zapraszam wszystkich kibiców 

10 kwietnia na halę Aqua Zdroju. 
Damy dobre widowisko w szczyt-
nym celu. Nie siedź w domu, pomóż 
Ukrainie! - mówi kapitan Górnika - 
Bartłomiej Ratajczak. - 10 kwietnia 
wszyscy bądźmy niebiesko-żółtą 
drużyną, aby okazać wsparcie dla 
naszych sąsiadów z Ukrainy - do-
daje Mateusz Zborowski, organiza-
tor wydarzenia. Szykuje się wielkie 
charytatywne święto koszykówki 
w Wałbrzychu! MAKE BASKET-
BALL NOT WAR - Mecz Gwiazd dla 
Ukrainy. 10 kwietnia 2022, godzina 
18:30, Aqua Zdrój.

Red. /MZ

Paweł Figlak włodarzem Starego Julianowa

Wybrali Sołtysa
29 marca 2022 roku w 

nowym sołectwie Stary 
Julianów odbyły się wybory 
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. 
Mieszkańcy w głosowaniu 
tajnym dokonali wyboru 
Sołtysa, którym został Paweł 
Figlak oraz wyboru Rady 
Sołeckiej, w skład której 
weszli: Danuta Kominowska, 
Ireneusz Górski, Halina Jed-
nachowska, Marek Pawło-
wicz i Paweł Kramarz.

Przypominamy, że 22 lutego 
walimscy radni podjęli uchwałę o 
podziale sołectwa Dziećmorowice 
na dwa odrębne sołectwa: Dzieć-
morowice i Stary Julianów oraz 
nadania statutu sołectwa Stary 
Julianów. Podział jest wynikiem 

konsultacji społecznych, o któ-
rych pisaliśmy na przełomie stycz-
nia i lutego tego roku. – Uchwa-
ła była przygotowana na liczne 
wnioski mieszkańców, wcześniej 
przeprowadziliśmy niezbędne 
konsultacje. W efekcie na terenie 
gminy Walim mamy nowe sołe-
ctwo, którego mieszkańcy wybrali 
swoich przedstawicieli we wtorek 
29 marca. – Życzę nowemu Soł-
tysowi i jego współpracownikom 
dużo cierpliwości i samych świet-
nych pomysłów. Mam nadzieję, 
że będziemy się często spotykać i 
razem rozwiązywać problemy na-
szych mieszkańców – mówi Adam 
Hausman, wójt gminy Walim.

Red.
Fot. walim.pl
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W Mieroszowie górą gospodarze
Mecze pomiędzy drużyną z Mieroszowa a Szczytem Boguszów Gorce zawsze były bardzo emocjonujące. Wyjątkowo rzadko jednak 

toczone pod dyktando jednej z drużyn. W takich jednak realiach oglądaliśmy ostatni pojedynek obu zespołów.

Gospodarze otworzyli wynik 
spotkania już w 5 minucie. Bram-
kę z rzutu karnego zdobył Mate-
usz Pieńkowski. Szybko strze-
lony gol pozwolił miejscowym 
narzucić swój styl gry. Przewagę 
jeszcze w pierwszej odsłonie 
meczu udało się potwierdzić ko-
lejnymi golami.

- Pierwsza połowa to zdecy-
dowana przewaga lidera roz-
grywek, udokumentowana trze-
ma trafieniami. Od kolejnych 
bramek uchronił nas Dawid Woź-
niak, broniąc trzykrotnie sam na 

sam. Nasze kontrataki przerywa-
li za to twardo grający obrońcy 
Mieroszowa. Niestety w tej czę-
ści spotkania praktycznie nie za-
groziliśmy bramce przeciwnika – 
mówią przedstawiciele Szczytu.

Druga połowa rozpoczęła się 
od bramki dla gospodarzy, któ-
ra jednak obudziła zawodników 
Szczytu.

- Zaczęliśmy śmielej atako-
wać gospodarzy. Efektem tego 
była czerwona kartka dla obroń-
cy z Mieroszowa za faul na Bart-
ku Krawczyku wychodzącym 

na czystą pozycję. Wchodzący 
z ławki Mateusz Kaźmierski w 
kilka minut zdobył dwie bramki 
i obraz gry zmienił się na naszą 
korzyść. Gdy wydawało się za 
zaraz złapiemy kontakt z prze-
ciwnikiem, Mieroszów mimo gry 
w osłabieniu pokazał jak zamie-
niać kontrataki na gole. Brawa 
dla drużyny za to, iż z wyniku 
0:4 potrafiliśmy się podnieść i 
podjąć walkę. Wynik natomiast 
wygląda fatalnie i w przyszłym 
tygodniu trzeba zrobić wszystko 
aby ograć na własnym stadionie 

Płomień Dobromierz – mówią w 
klubie z Boguszowa Gorc.

KP MCK Mieroszów - Szczyt 
Boguszów Gorce 7:2 (3:0)

1:0 – Mateusz Pieńkowski 5’
2:0 – Kacper Wojtkowski 25’
3:0 – Patryk Pacześny 30’
4:0 – Patryk Pacześny 62’
4:1 – Mateusz Kaźmierski 72’
4:2 – Mateusz Kaźmierski 75’
5:2 – Patryk Pacześny 78’
6:2 – Piotr Gancarek 81’
7:2 – Patryk Pacześny 84’a

JZ 

Nasi idole.
#1 – Początek.
Myśleliście, że doczekamy 
dnia, w którym polska teni-
sistka będzie numerem 1 na 
świecie? Dobrze, że dzisiaj 
już 4 kwietnia i nikt tego 
nie weźmie za żart. Iga za-
grała kolejne świetne zawo-
dy i od północy nosi miano 
królowej kortu. Niegdyś nie 
chcieliśmy wierzyć w Ma-
łysza. Później Stocha. Teraz 
wciąż wielu z nas nie wierzy 
w Lewandowskiego, ale…
W naszym życiu każdy z 
nas ma wielu sportowych 
idoli, których trudno w jed-
nym miejscu wymienić. Ja 
swoją przygodę ze sportem 
zacząłem stosunkowo nie-
dawno. Pierwsze przebłyski 
ze sportowych aren przypa-
dają chyba na 1986, może 
1987 rok. Pierwszy raz zo-
baczyłem wtedy na żywo 
mecz piłki nożnej. To było 
na wioskowej łące, ale… 
Najpiękniejsze było to, że 
piłkarze nosili prawdziwe 
koszulki. Tak jak w telewizji.
Z tamtych dni pamiętam, 
że to nie było jednostko-
we zdarzenie i że wszędzie 
chodziłem z tatą. Szliśmy 
razem. Zawsze uśmiech-
nięci. Trzymałem taty dłoń 
i nie mogłem się doczekać 
momentu aż znajdziemy się 
na stadionie. Kiedy w końcu 
przekraczaliśmy jego „bra-
mę” (bo nie zawsze to była 
brama), byłem dumny. Cie-
szyłem się. Byłem częścią 
czegoś wielkiego. Meczu na 
wiosce, ale przecież dla ma-
łego chłopca, nawet takie 
wydarzenie jest czymś nie-
samowitym.
Ostatnio zastanawiałem się, 
skąd wzięła się moja miłość 
do piłki. Być może właś-
nie stąd, że w czasie kiedy 
umysł dziecka jest najbar-
dziej chłonny. W czasie 
kiedy patrzymy na swojego 
ojca jak na bohatera. Potrafi 
on, nawet jeśli nieświado-
mie, rozpalić iskrę. Dzisiaj 
nie wyobrażam świata bez 
sportu, bez piłki nożnej. 
Dzięki komu? Dzięki pierw-
szemu idolowi w życiu każ-
dego dziecka. Dzięki tacie.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
10 przełożonych spotkań!

O odwołanych spotkaniach w Walimiu i Świebodzicach dowiedzieliśmy się najszybciej. Wła-
dze tych klubów podjęły decyzję o braku możliwości rozegrania meczu i zaczęły ustalać wolne 
terminy. Później podobne komunikaty wystosowały inne zespoły i tak z zaplanowanych w na-
szym regionie sobotnich meczy odbył się tylko jeden.

Zakończyły na 4 miejscu
Dwudniowa rywalizacja w Szczecinie przyniosła nam rozstrzygnięcia półfinałowego turnieju w 

siatkówce kobiet w kategorii młodziczek. Wśród czterech drużyn, które walczyły o awans do wiel-
kiego finału znalazły się również wałbrzyszanki.

Nieco lepiej sytuacja wy-
glądała już w niedzielę. 
Brak nocnych opadów oraz 
prawie 24 godziny więcej 
do przygotowania boisk, 
sprawiło, że udało się roze-
grać kolejne dwa spotkania 
w Wałbrzyskiej Serie A oraz 
prawie wszystkie w Wał-
brzyskiej Serie B. Jak to bę-
dzie wyglądało?

W Lidze Okręgowej poza 
meczem Victorii nie doszły 
do skutku mecze Górnika 

Wałbrzych i MKS-u Szczaw-
no Zdrój. Nowe terminy 
spotkań:

Victoria Świebodzice – Skał-
ki Stolec (20.04 – g. 17:30)
Nysa Kłodzko – MKS Szczaw-
no Zdrój (20.04 – g. 18:00)
Kryształ Stronie Śląskie – 
Górnik Wałbrzych (01.06 – 
17:00)

Z zaplanowanych gier w 
Wałbrzyskiej Serie A roze-
grano w sumie trzy mecze. 

W pozostałych przypad-
kach wyznaczono nowe 
terminy.

Górnik Nowe Miasto – Zdrój 
Jedlina Zdrój 3:2 (3:1)
Zieloni Mokrzeszów – Sude-
ty Dziećmorowice 1:0
Zieloni Mrowiny – Zagłębie 
Wałbrzych 3:1

Górnik Boguszów Gorce – 
Włókniarz Głuszyca (30.04 
– g. 17:00)

KS Walim – Herbapol Stano-
wice (30.04 – g. 17:00)
Czarni Wałbrzych – AKS II 
Strzegom (01.05 – g. 11:00)
MKS II Szczawno Zdrój – 
Błękitni Owiesno (03.05 – g. 
11:00)
Unia Bogaczowice – Iskra 
Witków Śląski (01.06 – g. 
18:00)

W przypadku gier w Wał-
brzyskiej Serie B przełożo-
ne zostały dwa spotkania:

Podgórze Wałbrzych – Zie-
loni II Mokrzeszów (16.04 
– g. 10:00)
Nysa Kłaczyna – Sokół Ko-
strza (03.05 – g. 15:30)

JZ

W pierwszym dniu turnie-
ju wałbrzyszanki zmierzyły 
się z Liderem Aleksandrów 
Łódzki i gospodyniami tur-
nieju. Zawody odbywały 
się w dwóch sesjach godzi-
nowych. Przed południem 
podopieczne trenera Grze-
gorza Będzińskiego mierzy-
ły się z drużyną z centralnej 
Polski. Mecz z Liderem od 
samego początku był wyjąt-
kowo trudnym spotkaniem. 
Faworytki do tytułu Mistrza 
Polski, zagrały bardzo do-
bre zawody, zwyciężając w 
dwóch setach.

W popołudniowej sesji gier, 
wałbrzyszanki walczyły w 
bezpośrednim pojedynku 
z gospodyniami turnieju. 
Zaczęło się od bardzo do-
brej postawy i wygranej w 
pierwszej partii. Później nie-
mal do samego końca spra-
wa wygranej była otwarta, 
ale w kluczowych momen-

tach, więcej do powiedzenia 
miały nerwy. Chełmiec prze-
grał po ambitnej walce 1:2. 
W niedzielę w tie-breaku 
lepsze okazały się siatkarki 
ze stolicy Dolnego Śląska, 
co sprawiło, że nasz zespół 
zakończył rywalizację na 4 
miejscu w turnieju.

- Naszemu zespołowi nie 
udało się awansować do 
finałów rozgrywek, jednak-
że podopieczne trenera 
Grzegorza Będzińskiego za-
prezentowały się z bardzo 
dobrej strony. Cały sezon 
przeszedł nasze najśmiel-
sze oczekiwania i należy 
określić go mianem wiel-
kiego sukcesu. W rozgryw-
kach młodziczek kończymy 
z Mistrzostwem Dolnego 
Śląska i w najlepszej „16” 
zespołów w Polsce, co jest 
największym osiągnięciem 
w 15-letniej historii klubu – 

cieszą się w wałbrzyskim 
klubie.

Wyniki turnieju:
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – Lider Aleksandrów 
Łódzki 0:2 (10:25, 14:25)
Pomorzanie Szczecin – AZS 
AWF Wrocław 1:2 (12:25, 
25:22, 9:15)

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – Pomorzanie Szcze-
cin 1:2 (25:17, 23:25, 13:15)

AZS AWF Wrocław – Lider 
Aleksandrów Łódzki 1:2 
(23:25, 26:24, 10:15)

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – AZS AWF Wrocław 
1:2 (12:25, 25:22, 6:15)
Pomorzanie Szczecin – Li-
der Aleksandrów Łódzki 2:0 
(25:22, 25:21)

Tabela:
1. Pomorzanie Szczecin – 5 
pkt. - 5:3 (stosunek setów 
1,66)
2. Lider Aleksandrów Łódzki 
– 5 pkt. - 4:3 (stosunek se-
tów 1,25)
3. AZS AWF Wrocław – 5 pkt. 
- 5:4 (stosunek setów 1,25)
4. Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – 3 pkt. - 1:67

JZ
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O „pietruszkę” z Ikarem 
Na zakończenie tegorocznego sezonu siatkarzy KPS Chełmiec Wałbrzych podejmie w sobotnim 

meczu Ikara Legnica. Bez względu na wynik potyczki nasi zachowają 7. miejsce w tabeli, a zarazem 
status II-ligowca. 

Obecny sezon II ligi dobie-
ga końca. W miniony weekend 
wałbrzyszanie przegrali na 
wyjeździe z Hetmanem Włosz-

czowa 0:3, choć trudno po-
wiedzieć, jak potoczyłaby się 
potyczka, gdyby nie kontuzja 
Artura Sławnikowskiego, który 

przy stanie 8:8 w pierwszym 
secie doznał urazu kolana. 

Na szczęście porażka we 
Włoszczowej nie miała wpły-
wu na pozycję Chełmca, który 
już wcześniej zapewnił sobie 
7. miejsce i bezpieczne utrzy-
manie w rozgrywkach, gdyż z II 
ligą pożegna się MUKS Ziemia 
Milicka Milicz, a o awans na 
wyższy szczebel powalczą WKS 
Wieluń oraz AZS Częstochowa. 
W porównaniu z minionym ro-
kiem obecny sezon kończymy 
„oczko” niżej, ale warto pamię-
tać, iż w poprzednim o punkty 
rywalizowało 10 drużyn, pod-

czas gdy teraz w tabeli sklasyfi-
kowanych jest 12 zespołów. 

W ostatniej odsłonie roz-
grywek podopieczni trenerów 
Fabiana Kurzawińskiego oraz 
Janusza Ignaczaka gościć będą 
sąsiada w tabeli – Ikara Legnica. 
I choć będzie to typowy mecz 
„o pietruszkę”, to warto jutro 
odwiedzić o godzinie 18 halę 
Aqua-Zdroju. Jak poinformował 
bowiem trener Kurzawiński, 
w składzie Chełmca na pewno 
zobaczymy rewelacyjnie spisu-
jących się juniorów młodszych, 
którzy przygotowują się do fi-
nałowego turnieju Mistrzostw 
Polski. Ten odbędzie się w 
dniach 11-15 maja w Krako-
wie, stąd przed nami jeden ze 
sprawdzianów formy chłopców 
Tomasza Botwiny. 

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Dzieje się!
Dzieje się - awansowaliśmy 
na mundial po meczu ze 
Szwecją, który przejdzie do 
historii. Sam mecz i co z tego 
awansu wynika lub może 
wyniknąć to szeroki i cieka-
wy temat na dłuższy, może 
i nie jeden mój wywód w 
tym miejscu, co z pewnością 
uczynię. Dziś napiszę tylko, 
przypominając, że nie byłem 
orędownikiem zatrudnienia 
Czesława Michniewicza i nie 
tak jak większość ze względu 
na jego kontakty z Fryzje-
rem w ówczesnej piłkarskiej 
rzeczywistości, tylko uważa-
łem, że kadra narodowa to 
dla niego jako trenera zbyt 
duże wyzwanie, to po tym 
zgrupowaniu mogę (z radoś-
cią) przypuszczać, że w kilku 
aspektach jego oceny się po-
myliłem. Czas pokaże co bę-
dzie dalej, cieszyć z awansu 
się trzeba ale trzeba pamię-
tać też o okolicznościach po-
zasportowych w jakich roz-
grywano baraże i o tym, że 
jeden udany mecz piłkarskiej 
wiosny też nie musi wróżyć.
Dzieje się też u samego Ro-
berta Lewandowskiego. Do-
chodzą głosy, że to co wy-
dawało się dotychczas tylko 
plotkami, grą jego sztabu, 
mającą zmusić działaczy 
Bayernu do rozpoczęcia roz-
mów o nowym kontrakcie i 
jego wysokości, może być 
prawdopodobne! Lewy może 
opuścić Bayern a głównym 
kandydatem do jego zatrud-
nienia ma być Barcelona! Ja 
mam jednak wątpliwości czy 
taki transfer byłby dobrym 
posunięciem? Po osiągnięciu 
takiego statusu w bawarskim 
klubie, przy szansie na zo-
stanie najlepszym strzelcem 
w historii Bundesligi, mając 
też na uwadze przejście w 
podobnej sytuacji Messiego 
z Barcy do PSG i to, że nie 
może się tam odnaleźć. Wa-
hałbym się bardzo. A poza 
tym nie widzę Lewego w bor-
dowo-granatowej koszulce, 
jak już to w białej i naprawdę 
nie piszę tylko dlatego, że je-
stem kibicem Realu!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Trzęsienie ziemi na Ratuszowej
Pojedynek na szczycie Wałbrzyskiej Klasy A pomiędzy niepokonanymi Górnikiem Nowe Miasto oraz Zdrojem Jedlina-Zdrój roz-

począł się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Gospodarzom bowiem wystarczyło zaledwie 5 minut (!), aby wyjść na prowadzenie 
3:0. Później było równie emocjonująco, ale ostatecznie więcej powodów do radości mieli wałbrzyszanie, którzy zwyciężyli 3:2. 
Spotkanie dwóch najlep-
szych ekip rozgrywek nie 
zawiodło oczekiwań licznie 
zgromadzonych na sztucz-
nym boisku przy Ratuszo-
wej kibiców. Jeszcze się 
dobrze mecz nie zaczął, a 
rywale musieli przyjąć trzy 
niemal nokautujące ciosy. 
Trzy szybko wyprowadzone 
ataki, błędy w defensywie 
Zdroju i w rezultacie w 5 mi-
nucie Górnik Nowe Miasto 
wygrywał 3:0. 

Wydawało się, iż „Mineral-
ni” nie zdołają się podnieść 
po serii goli, tym bardziej 
że gospodarze mieli okazje 
na 4 i 5:0, ale nie doceniali-
śmy zespołu trenera Kami-
la Jasińskiego. Jeszcze do 
przerwy po dwóch asystach 
Piotra Kmery do bramki 
Górnika Nowe Miasto trafili 
Mateusz Kałwak oraz Rafał 
Lipiński i z dość bezpieczne-
go prowadzenia gospodarzy 
zrobiło się zaledwie 3:2. Po 
zmianie stron obie druży-
ny szukały sposobności do 
zdobycia kolejnych bramek. 
Okazje były, między inny-
mi wprowadzony w drugiej 

połowie Dominik Woźniak 
trafił w słupek, jednak osta-
tecznie wynik konfrontacji 
już się nie zmienił. Zmienił 
się za to lider tabeli, gdyż na 
1. miejsce wskoczył Górnik 
Nowe Miasto, który wyprze-
dza jedlinian o 3 „oczka”. 

W najbliższej odsłonie pod-
opieczni trenera Wojciecha 
Błażyńskiego zagrają na wy-
jeździe z Sudetami Dzieć-
morowice, a Zdrój podejmie 
Zielonych Mrowiny. Począ-

tek obu meczów jutro o go-
dzinie 17. 

Wałbrzyska Klasa A
XX kolejka
Górnik Nowe Miasto – Zdrój 
Jedlina-Zdrój 3:2 (3:2)
Bramki: 1:0 Michał Grabow-
ski (1), 2:0 Adrian Gębski (3), 
3:0 Mateusz Wroczyński (5), 
3:1 Mateusz Kałwak (23), 3:2 
Rafał Lipiński (45+2)
Czerwona kartka: Matuła 
(70) – Górnik Nowe Miasto 
Górnik Nowe Miasto: Chre-
bela, Kostko, Fedycki, Szyd-

łowski, Grabowski (60 Mar-
szałek), Misiak, Misiułajtys, 
Gębski (45 Błaszczyk/90 
Marcin Wroczyński), Rosiń-
ski, Matuła, Mateusz Wro-
czyński (90 Jankowski). Tre-
ner: Wojciech Błażyński
Zdrój: Gut, P. Chałupka (63 
Siara), Samiec, Jaskółowski, 
Dydrych, Zwolenik, Rzeszót, 
Lipiński (78 A. Maliszewski), 
E. Chałupka, Kmera (68 Woź-
niak), Kałwak. Trener: Kamil 
Jasiński
 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Bartosz  
Nazwisko: Wesołowski 
Data urodzenia: 1 maja 1993 roku
Pseudonim sportowy: Wesoł 
Klub: UKS Kinder Volleyball Wałbrzych, KPS Cheł-
miec Wałbrzych (siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces: Mam nadzieję, że 
największe sukcesy dopiero przede mną. Jeśli chodzi o 
przygodę z siatkówką jako zawodnik, to najfajniejszym przeżyciem był wyjazd na ćwierć-
finał Mistrzostw Polski do Kędzierzyna-Koźla z grupą juniorów Victorii Wałbrzych pod do-
wództwem trenera Waldemara Szczepanowskiego. Miło wspominam również turniej fina-
łowy Mistrzostw Polski Szkół Bankowych, jako zawodnik akademickiego klubu z Torunia, 
gdzie ostatecznie zajęliśmy 4. miejsce, oraz kilka ładnych sezonów w Wałbrzyskiej Amator-
skiej Lidze Siatkówki. Teraz stoję po drugiej stronie barykady i zarażam pasją do siatkówki 
najmłodsze dzieci i to, że z nami zostają i chcą bawić się w sport w tym wieku, uważam za 
spory sukces. Natomiast wyniki sportowe, które zdobywają nasi starsi podopieczni, dają 
nadzieję, że za kilka lat będą stanowić o sile wałbrzyskich klubów w ligowych rozgrywkach. 
Co roku zdobywamy medale w województwie, wprowadziliśmy już kilkukrotnie nasze Kin-
derki do turnieju rangi Mistrzostw Polski. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Od najmłodszych lat moimi idolami byli Sebastian Świ-
derski i śp. Arkadiusz Gołaś.
Dlaczego siatkówka: Sportem interesowałem się od najmłodszych lat, ale nigdy na po-
ważnie nie spróbowałem rozpocząć przygody z konkretną dyscypliną. Na swój pierwszy 
trening poszedłem dopiero w wieku 14 lat, zaraz po zdobyciu przez męską reprezentację 
wicemistrzostwa świata w 2006 roku w Japonii. W tamtym czasie siatkówka rosła w siłę, a 
ja chciałem być drugim Wlazłym, Winiarskim czy Świderskim. Intrygowała mnie sama dy-
scyplina, atmosfera w polskich halach. Zakochałem się w tym sporcie i tak jest do dzisiaj.
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim marzeniem jest zobaczyć grę swoich wychowanków za 
kilkanaście lat w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. Chciałbym również, żeby KPS 
Chełmiec wrócił tam, gdzie jest jego miejsce – przynajmniej na szczebel I ligi. Cieszę się, że 
mogę brać udział w odbudowie tego klubu i mam nadzieję, że za kilka sezonów chłopcy czy 
dziewczęta, które rozpoczynały ze mną przygodę z siatkówką, będą stanowić o sile swoich 
zespołów, a kibice z przyjemnością będą wypełniać wałbrzyskie hale, by ich oglądać. 
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Laureaci konkursu otrzymali nagrody

Kolejny Mistrz Ortografii
Już po raz dziesiąty Cen-

trum Kultury-Miejska Biblio-
teka Publiczna w Głuszycy 
zorganizowała Dyktando 
Miejskie, w którym uczest-
niczyli mieszkańcy powiatu 
wałbrzyskiego. Wydarzenie 
objęli Patronatem Honoro-
wym Starosta Wałbrzyski 
Krzysztof Kwiatkowski oraz 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód.

Do zmagań z zawiłościami 
ortograficzno-interpunkcyjnymi 
języka polskiego w tekście przy-
gotowanym przez znaną pisarkę 
Jolantę Marię Kaletę przystąpiło 
15 osób. Prace konkursowe spraw-
dzała Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Panie Dorota Hałas, Marta 
Borowiec, Ewa Sejda oraz Sabina 
Jelewska. Tytuł Mistrza Ortografii 
2022 zdobyła Pani Beata Mołda ze 
Starych Bogaczowic. Miejsce dru-
gie zajęła Pani Anna Słota z Miero-

szowa, natomiast trzecie miejsce 
wywalczyła Pani Patrycja Prokop z 
Ģłuszycy. Najlepszymi uczestnika-
mi dyktanda wśród młodzieży do 
18 roku życia zostali: Tomasz Moł-
da ze Starych Bogaczowic oraz 
Martyna Ćwikła z Głuszycy. Lau-
reaci konkursu otrzymali nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez 
Patronów Honorowych Konkursu.

Red./GG
Fot. GG

Przewodniki są dostępne do pobrania na stronie

„Spacer historyczny” 
jako przewodniki

O nowym wydawnictwie 
opowiadał 5 kwietnia pod-
czas spotkania w Bibliotece 
pod Atlantami autor prze-
wodników Mateusz Mykyty-
szyn, a także prezes Fundacji 
Księżnej Daisy von Pless. 
Cała seria została wydana 
dzięki Biuru Rewitalizacji i 
Planowania Przestrzennego 
w Wałbrzychu.

Stary Zdrój, Śródmieście, So-
bięcin, Nowe Miasto, Podgórze, 
Biały Kamień - to właśnie o tych 
wałbrzyskich dzielnicach może-

cie teraz dowiedzieć się jeszcze 
więcej dzięki serii przewodników 
„Spacer historyczny”. Spotkanie 
z autorem otworzyli Prezydent 
Miasta Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej, pani dyrektor Biblioteki 
pod Atlantami Renata Nowicka 
oraz Kierownik Biura Rewitalizacji 
i Planowania Przestrzennego pani 
Justyna Pichowicz. Najważniejsza 
informacja jest taka, że przewod-
niki są dostepne do pobrania na 
stronie http://rewitalizacja.wal-
brzych.pl/ w zakładce „Partycypa-
cja społeczna”

Red.

Warto zaznaczyć, że w 
maju 2014 roku świdnicki 
senior lekkoatleta ustanowił 
rekord Europy w biegu na 
100 m w swojej kategorii 
wiekowej z czasem 32,79 se-
kundy. Wszystko to osiągnął 
jako najstarszy mieszkaniec 
Świdnicy. Swoją karierę 
sportową rozpoczął w wieku 
104 lat czym zaskoczył nie-
mal cały świat! Warto nad-
mienić, że 14 kwietnia 2022 
roku skończyłby 112 lat.

W 2015 roku uhonorowa-
ny Złotym Krzyżem Zasługi. Do 
osiągnięć sportowca seniora nale-

ży dodać Drużynowe Halowe Mi-
strzostwa Polski Województw We-
teranów w Toruniu, które odbyły 
się w grudniu 2014. To właśnie 
tam Pan Stanisław ustanowił w ka-
tegorii wiekowej powyżej 100 lat 
rekordy świata w następujących 
kategoriach: w biegu na 60 m w 
czasie 19,72 sekund i w pchnięciu 
kulą na odległość 5,08 metrów. 
Jednak to nie wszystko. Podczas 
halowych mistrzostw Europy w 
2015 roku, senior ze Świdnicy 
zdobył w swojej kategorii wieko-
wej złoty medal. Tym razem w bie-
gu na 60 metrów z czasem 20,27 
sekund i złoty medal w pchnięciu 

kulą z odległością 5,07 metra. W 
Świdnicy mieszkał od 1979 roku.

Red.
źródło fot. d-art.ppstatic.pl

W 2015 roku uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi

Zmarł Stanisław Kowalski
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REKLAMA R0204/22 Szczepieniami planuje się objąć 100 dziewczynek

Bezpłatne szczepienia HPV

Przypominamy, że miasto 
Świdnica od 2016 roku 
realizuje i finansuje „Pro-
gram profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV)”. Obejmuje 
on między innymi szczepie-
nia dziewczynek zamiesz-
kałych w Świdnicy. Można 
już rejestrować dziewczęta z 
rocznika 2008 i 2009.

Warto wspomnieć, że zostanie 
przeprowadzona akcja edukacyj-
no-informacyjna dla dziewczynek 
i chłopców z rocznika 2008 i 2009 
oraz ich rodziców/opiekunów 
prawnych - łącznie jest to prawie 
600 osób. Szczepieniami planuje 
się objąć 100 dziewczynek z tych 
roczników. Koszt zadania szaco-
wany jest na poziomie 103 tysią-
ce złotych. Szczepienie przeciwko 
HPV dziewcząt w wieku od 11 do 
15 lat istotnie zmniejsza ryzyko 
wystąpienia u nich raka szyjki ma-
cicy. Pełny cykl szczepienia składa 

się z dwóch dawek szczepionki 
Gardasil 9. Do tej pory, dzięki reali-
zacji programu, udało się w Świd-
nicy zaszczepić 1023 dziewczynki. 
Z zajęć edukacyjnych skorzystało 
ponad 1790 osób. Zakres porusza-
nej tematyki obejmuje m.in. pod-
stawowe informacje o drogach 
przenoszenia się HPV, zmniejsze-
niu ryzyka zakażenia, możliwych 
powikłaniach zakażenia, nowo-
tworach związanych z HPV, jak 
również o korzyściach wynikają-
cych ze szczepień. Realizatorem 
programu szczepień jest Niepub-
liczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„MIESZKO” Sp. z o. o., z siedzibą 
w Świdnicy przy ul. Mieszka I 10. 
Rejestracja telefoniczna: 785 21 56 
21 lub 74/ 856 87 87. Szczegółowe 
informacje można również zna-
leźć na stronie http://www.nzoz-
mieszko.pl/hpv

Red.
Źródło: um.swidnica.pl

Fot. pixaby

Powstanie nawierzchnia jezdni z kostki granitowej

Przechodnia w przebudowie
Od poniedziałku, 4 

kwietnia zamknięta została 
dla ruchu samochodowego 
ulica Przechodnia w Świdni-
cy, ponieważ rozpoczęła się 
przebudowa nawierzchni 
jezdni na odcinku od ulicy 
Bohaterów Getta do ulicy 
Mennickiej. Planowany 
termin zakończenia prac to 
połowa czerwca 2022 roku.

W ramach inwestycji wykona-
na zostanie nawierzchnia jezdni 
z kostki granitowej oraz  chodniki 

z płyt granitowych i kostki gra-
nitowej. Wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa oraz kanał 
technologiczny. Prace będą koor-
dynowane z firmą TAURON, która 
podczas przebudowy wymieni 
swoją sieć. Warto wspomnieć, 
że zadanie realizować będzie fir-
ma wyłoniona w przetargu, czyli 
PPUH "DROG-ZIEM" Zbigniew 
Wysoczański z siedzibą w Stano-
wicach. Koszt inwestycji to kwota 
882 525 złotych.

Red.
fot. um.swidnica.pl

GPM.6720.1.2022  Jedlina-Zdrój, 08.04.2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój dla części działki nr 478/6 

(obręb Jedlina-Zdrój) 
oraz działek nr 246 i 247 (obręb Glinica)

 Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Jedlina-Zdrój Uchwały nr XXXIX/245/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jedlina-Zdrój dla części działki nr 478/6 (obręb Jedlina-Zdrój) oraz działek 246 i 247 (obręb Glinica) oraz o 
przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do działek nr 246 i 247 obręb Glinica oraz działki nr 478/6 obręb 
Jedlina-Zdrój, będących przedmiotem zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2022 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 
2 58-330 Jedlina-Zdrój, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
urzad@jedlinazdroj.eu bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Burmistrz 
Miasta Jedlina-Zdrój.

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel

Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Chri-
stian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi 
się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są w 
całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także 
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięż-
szych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, chorobach 
oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerkowych i żół-
ciowych, chorobach prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, chorobach 

kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały schorowa-
ny organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, które-
mu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa i zakończył 

się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa zapewnia, że dzięki 
wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na narządach rodnych, 

co potwierdziły badania usg. Pan Andrzej z Gdańska - po 
trzech wizytach, zdjęcie usg potwierdziło pozbycie się kamieni 
w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic – po wizycie u 
uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do 
operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

784 609 208 | 693 788 894

21 kwietnia -  ZIELONA GÓRA i GŁOGÓW 
22 kwietnia - WAŁBRZYCH

23 kwietnia  - BOLESŁAWIEC
24 kwietnia - WROCŁAW

25 kwietnia  - KROTOSZYN I OSTRÓW WLKP. 
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Co ćwierka w sieci...

Edward Szewczak

Chełmiec Wałbrzych

Papież Franciszek @edoszewczak

@KPSChelmiec

@Pontifex_pl

11:00 AM · 3 kwi 2022

12:40 PM · 27 mar 2022

3:58 PM · 5 kwi 2022

Kolejny wielki transport z Niemiec przyjechał do @WalbrzychMM  Rozpakowanie 
TIRa zajmuje nam zwykle około godziny, dzisiaj było podobnie. Teraz to posortu-
jemy i wyślemy do Borysławia, a stamtąd trafi do innych miejsc w Ukrainie. #Wał-
brzych #StandWithUkraine

Hej @WalbrzychMM  mamy super informację, jesteśmy w FINAŁACH MISTRZOSTW 
POLSKI juniorów młodszych. Najlepsza „8” w kraju to nasz największy sukces w tym 
sezonie Brawo My! @RomanSzelemej @bielawska_s @A_K_Leszczynska
@DziennikWalb @DZPSWroclaw

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad cho-
rymi i osobami starszymi, zwłaszcza w krajach najuboższych, było wspierane przez 
rządy i społeczności lokalne. #MódlmysięWspólnie #IntencjaModlitewna

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

5:45 PM · 5 kwi 2022

Bardzo ważnym punktem naszej wizyty w Brukseli było spotkanie w Dyrekcji Ge-
neralnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Przedstawiliśmy 
podsumowanie dotychczasowego przebiegu konsultacji społecznych projektu 
nowego budżetu unijnego dla @Dolny_Slask .

Rycerze Kolumba
@RycerzeKolumba

8:18 PM · 5 kwi 2022

#RycerzeKolumbawPolsce organizują szeroko zakrojone akcje pomocowe dla ofiar 
wojny na Ukrainie. Oprócz modlitwy i pomocy w przeprowadzeniu zbiórek w die-
cezjach i parafiach prowadzą również konkretne dzieła pomocy.” @KsMcGivney
 @KofC  #kofc

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

2:04 PM · 2 kwi 2022

Z powodu niesprzyjającej pogody i obfitych opadów śniegu jutrzejszy mecz Czar-
nych z AKS Strzegom II został przełożony na 01.05.2022.   Kolejne spotkanie roze-
gramy w niedzielę za tydzień o godzinie 11 na wyjeździe z Zielonymi Mokrzeszów 
- już teraz zapraszamy!

InValbrzych
@InValbrzych

9:30 AM · 30 mar 2022

Na sprzedaż przepiękna Działka nr 420/8, obręb 26 Nowe Miasto:  Pow.0,116 ha
nr KW:SW1W/00033055/9 Cena wyw.: 120 tys.+vat wadium: do dnia 6.04.2022 r. 
Przetarg odbędzie się przy ul. Kopernika 2 w UM Wałbrzych w dniu 13.04.2022 r. o 
godz. 9:15 Szczegóły:http://bityl.pl/6MFSH

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

12:50 PM · 5 kwi 2022

Wczoraj w Zespół Szkół Nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu prezes 
@WalbrzyskaSSE @PiotrWojtyczka  przekazał 25 uczniom z Ukrainy plecaki wraz z 
wyprawką.
Pomagamy! :)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej można już wypożyczyć przygodowo-fantastyczny tytuł „Wszyscy zginiecie”

Książka przygodowa o Świebodzicach
W czwartek 31 marca 

Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga spotkał się z wydawcą 
książki przygodowo-fanta-
stycznej „Wszyscy zginiecie”. 
Powieść napisana została 
przez autora podpisującego 
się pseudonimem Franci-
szek Moor. Akcja dzieje się 
na terenie Świebodzic oraz 
sąsiedniego Zamku Książ.

Chociaż tłem opowieści są wy-
darzenia, jakich można byłoby 

spodziewać się podczas apoka-
lipsy, na pierwszy plan wysuwają 
się opisy świebodzickich ulic, czy 
zakamarków Zamku. Jak mówi 
sam tajemniczy autor, książka za-
pewne by nie powstała, gdyby nie 
zdarzenie komunikacyjne, które 
unieruchomiło go na długie tygo-
dnie. Dołączając do tego ogromne 
wsparcie ze strony rodziny, zdecy-
dował się zrealizować swoje ma-
rzenie i wydać historię. Burmistrz 
wyraził uznanie za ciekawą formę 
promocji naszego miasta i życzył 

wielu dalszych sukcesów litera-
ckich autorowi. Na ręce wydawcy 
przekazał również drobny upomi-
nek ze świebodzickim akcentem. 
Według zapewnień wydawcy 
historia doczeka się kontynuacji 
jeszcze w tym roku, a tymczasem 
zapraszamy do Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej, gdzie można książkę 
wypożyczyć.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

Zebrano 12 opon i 10 worków o pojemności 120 litrów śmieci

Kolejna akcja Czysty Wałbrzych
Tym razem działania 

sprzątające odbyły się w 
ramach akcji „Kręci Nas 
Recykling – SprzątaMy 
Nasyp”. Stowarzyszenie 
Czysty Wałbrzych wraz z wo-
lontariuszami posprzątało 
śmieci i opony na nasypie po 
byłym torowisku pomiędzy 
Wałbrzychem – dzielnicą 
Podzamcze, a Szczawnem 
Zdrój.
Mimo sporej warstwy śniegu 

„poszukiwania” śmieci przyniosły 

rezultat. Zebraliśmy 12 opon i 10 
worków o pojemności 120 litrów 
śmieci, wśród których domino-
wały głównie butelki szklane i 
plastikowe. Ze względu na panu-
jące warunki śnieżne i mnogość 
pozostałych śmieci na nasypie 
ponawiamy akcję w większym 
gronie już 10 kwietnia o godzinie 
11:00 przed Decathlonem. Warto 
się przyłączyć! Akcje i działalność 
Stowarzyszenia można śledzić na 
stronie www.facebook.com/czy-
stywch.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział dzisiaj w naszej 
akcji, m. in. wspaniałej ekipie Bo-
gler - Producent Reklamy i wice-
burmistrzowi Szczawna-Zdroju za 
czynny udział oraz restauracji A 
PROPOS na gościnę i poczęstunek 
po sprzątaniu - czytamy w oficjal-
nym wpisie działaczy stowarzy-
szenia.

Red.
Źródło i fot.

facebook.com/czystywch
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Mistrzostwa - według 
Słownika Języka Polskiego 
leksem ten oznacza zawody 
o tytuł mistrza w jakiejś dy-
scyplinie sportowej. Również 
leksem „mistrzostwo” ozna-
cza po pierwsze najwyższy 
stopień biegłości w wyko-
nywaniu czegoś, po drugie 
pierwsze miejsce w klasyfika-
cji w danej dyscyplinie spor-
towej. Jednak mnie najbar-
dziej interesują Mistrzostwa 
Świata w piłce nożnej, które w 
Polsce nazywane są również 
Mundialem, ponieważ słowo 
to pochodzi z języka hiszpań-
skiego i oznacza „światowy”. 
Funkcjonuje też nazwa Pu-
char Świata z j. angielskiego 
- World Cup. To teraz coś dla 
tych, co się nie interesują, 
albo dopiero dowiedzieli się, 
że reprezentacja Polski wy-
walczyła awans na Mundial w 
tym roku. Otóż mistrzostwa 
te to międzynarodowy tur-
niej piłki nożnej, w którym 
biorą udział męskie repre-
zentacje narodowe federacji 
należących do FIFA. Warto 
wspomnieć, że pierwsze mi-
strzostwa odbyły się w 1930 
roku w Urugwaju. Od tego 
czasu odbywają się co cztery 
lata, z wyjątkiem 1942 i 1946 
roku. Obecnie w turnieju wy-
stępują 32 reprezentacje -  ale 
uwaga - od 2026 roku będzie 
ich 48. Będą rywalizować o 
tytuł na terenie kraju organi-
zującego mistrzostwa przez 
okres około jednego miesią-
ca. Ta faza rozgrywek często 
nazywana jest finałami Mi-
strzostw Świata. Z kolei faza 
eliminacji, mająca miejsce w 
ciągu trzech lat poprzedzają-
cych turniej, wyłania drużyny, 
które wraz z gospodarzem 
(lub gospodarzami) wystąpią 
na Mistrzostwach Świata. Re-
prezentacja Polski ośmiokrot-
nie uczestniczyła w Mistrzo-
stwach, dwukrotnie zajmując 
trzecie miejsce w końcowej 
klasyfikacji – w 1974 roku 
w Niemczech, kiedy królem 
strzelców został Grzegorz 
Lato, i w 1982 roku w Hiszpa-
nii. Jednak to już historia, 
miejmy nadzieję, że obecna 
kadra napisze nową. Hurra – 
jedziemy na MUNDIAL!!!

Redaktor Naczelny

NIECH PRAWO BĘDZIE Z WAMI

Filharmonia zaprasza na „Noce w ogrodach Hiszpanii”

Już w najbliższy piątek i 
sobotę Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu zaprasza na 
NIECH PRAWO BĘDZIE Z 
WAMI (albo co warto wie-
dzieć na wypadek rządów 
złodziei, furiatów i funda-
mentalistów). Spektakle od-
będą się w piątek 8 kwietnia 
i w sobotę 9 kwietnia o go-
dzinie 19:00 na Dużej Scenie. 
Czas trwania to 75 minut.

O czym jest spektakl?
Jesteśmy w kryzysie, ma on 

wiele imion, jedno z nich brzmi – 
konstytucja. Zanim uda nam się 
z niego wyjść, dobrze spróbować 
go najpierw zrozumieć.

Chcemy spojrzeć na dzisiejszy 
kryzys konstytucyjny z perspekty-
wy historii, społecznych doświad-
czeń prawa, protestującej ulicy, 
wreszcie, z perspektywy samego 
teatru i artystów.

Chcemy zrozumieć jak, kiedy 
i po co (bo „po co” zawsze jest 
najważniejsze) powstawały kolej-
ne polskie konstytucje – trzecio-
majowa, marcowa, kwietniowa, 
PRL-owska, wreszcie obowiązują-
ca dziś konstytucja z 1997 roku.

Chcemy przypomnieć sobie 
wspólnie, na wszelki wypadek, 
czym właściwie jest konstytucja, 
jaka jest jej funkcja, i wreszcie – co 
jest w niej napisane. Bo jej lektura 
sama w sobie potrafi dodać wiary 
– a bez wiary nie da się przezwy-
ciężyć żadnego kryzysu.

Chcemy odkryć konstytucję dla 
samych siebie. Znaleźć miejsca, 
w których prawo przestaje być 
abstrakcją, a zaczyna być życiową 
kwestią. A wreszcie wskazać te 
przestrzenie, w których ujawnia 
się obywatelska sprawczość, w 
których tętni żywotność, aktual-
ność i istotność konstytucji.

W spektaklu wykorzystano 
zdjęcia autorstwa:

Bartosza Bańki, Łukasza Cyna-
lewskiego, Maćka Jaźwieckiego, 
Sławomira Kamińskiego, Jędrzeja 
Nowickiego, Wojciecha Olkuśnika, 
Jakuba Orzechowskiego, Roberta 
Robaszewskiego, Grzegorza Sko-
wronka, Tomasza Wierzejskiego, 
Dawida Żuchowicza dzięki uprzej-
mości „Agencji Gazeta”, a także 
zdjęcie autorstwa Marcina Białka.

Spektakl dostał nagrody na 
XX Ogólnopolskim Festiwalu 
Dramaturgii Współczesnej „Rze-

czywistość przedstawiona” Za-
brze 2021:

– za reżyserię dla Anety Gro-
szyńskiej

– nagrodę im. Stanisława Bie-
niasza dla najlepszego dramato-
pisarza festiwalu w formie me-
dalu zaprojektowanego przez 
Zygmunta Brachmańskiego Jano-
wi Czaplińskiemu za tekst „Niech 
prawo…”

Spektakl był w finale 27. Ogól-
nopolskiego Konkursu na Wysta-
wienie Polskiej Sztuki Współczes-
nej.

Red.
Źródło i fot. teatr.walbrzych.pl

Tekst: Jan Czapliński
Reżyseria: Aneta Groszyńska
Scenografia: Tomasz Walesiak
Wideo: Adam Zapała
Muzyka: Ela Orleans
Inspicjentka: Iwona Skiba
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Filip Perkowski

Kwietniowy koncert 
zatytułowaliśmy „Noce w 
ogrodach Hiszpanii”, podkra-
dając go od Manuela de Falli. 
Tym razem nietypowo, bo w 
sobotę 9 kwietnia o godzinie 
18:00 zapraszamy do wysłu-
chania kompozycji przesiąk-
niętych klimatem iberyjskim. 
W wykonaniu Filharmoników 
Sudeckich pod dyrekcją Bar-
tosza Żurakowskiego usły-
szymy Rapsodię na orkiestrę 
„Espana” Emmanuela Cha-
briera, Poemat na skrzypce i 
orkiestrę Ernesta Chaussona, 
gdzie solistą będzie Kazi-
mierz Olechowski – koncert-
mistrz Opery Narodowej w 
Lyonie - czytamy w informacji 
Filharmonii Sudeckiej.
W dalszej części koncertu za-

brzmi I i II suita „Trójgraniasty ka-
pelusz” Manuela de Falli, a na za-
kończenie Habanera Emmanuela 
Chabriera. Zarówno Chabrier jak i 
Chausson nie byli Hiszpanami, za 
to udało im się znakomicie uchwy-
cić hiszpański idiom melodyczny i 
rytmiczny. Szczególnie warta uwa-
gi słuchaczy jest obecność znako-
mitego skrzypka Kazimierza Ole-
chowskiego, artysty uznanego i 
nagradzanego, bardzo aktywnego 
muzyka i pedagoga. Kwintesencją 

koncertu zdaje się jednak być „Trój-
graniasty kapelusz” de Falli. Obie 
suity są wyborem materiału mu-
zycznego stanowiącego ilustrację 
baletu komicznego w jednym ak-
cie, który swoją premierę miał w 
1919 roku w Londynie. Tytuł po-
chodzi od nazwy nakrycia głowy, 
które w Hiszpanii było atrybutem 
urzędu burmistrza. Satyra, pełna 
ludowego humoru, zabawnych i 
gwałtownych zmian akcji opiera 
się głównie na folklorze andalu-
zyjskim. Inscenizacje baletowe 
wymagają znakomitego przygo-
towania tancerzy i znajomości 
hiszpańskiego folkloru taneczne-
go, z tego powodu niewiele jest 
wznowień oryginalnej wersji przy-
gotowanej przez Leonida Miasi-
na i Pabla Picassa. Za to muzyka 
zamówiona przez Diagilewa dla 
jego teatrów baletowych pory-
wa i zachwyca w trakcie każdego 

koncertu. "W Paryżu spędziłem 
siedem niezapomnianych lat. De-
bussy, Ravel, Schmitt i Dukas byli 
moimi najlepszymi przyjaciółmi… 
szczególnie Dukas. On nakłaniał 
mnie do komponowania, on za-
znajamiał Paryż z moimi dziełami. 
Tam napisałem „Noce w ogrodach 
Hiszpanii” – byłem tak daleko od 
Hiszpanii, że owe noce odmalo-
wałem może piękniejszymi, niż 
są w rzeczywistości; to przez ten 
Paryż…" – posłuchajcie Państwo 
koncertu przepełnionego tęskno-
tą za... pięknem świata wyrażoną 
muzyką!

Bilety na koncerty Filharmonii 
Sudeckiej dostępne w kasie przy 
ulicy Słowackiego 4 w Wałbrzychu 
w holu (telefon: 501-674-397) oraz 
online www.filharmonia-sudecka.
bilety24.pl. Zapraszamy!

Piotr Jonek 
fot. Fiharmonia Sudecka

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

 Wiosna rodzi się w 
bólach. Bólu głowy, za cias-
nej po zbyt długiej zimie, by 
naraz pomieści nadchodzące 
jaskrawe wspaniałości. Bólu 
gardła od nabytej w wieku 
późnym alergii i oczu pieką-
cych od rana. Bez komenta-
rza pozostawię ciągłe skoki 
ciśnienia wieńczone albo 
galopującą narkolepsją, albo 
euforycznym stanem pobu-
dzenia, niedającym się w da-
nym momencie niczym wy-
tłumaczyć. Wiosna rodzi się w 
śniegu, który na powrót spadł 
na nasze głowy z ogona ko-
mety odchodzącej zimy. Nie-
którzy mówią, że te wszyst-
kie dolegliwości to wcale nie 
wiosna, tylko pesel, ale kto by 
im tam wierzył. Od jakiegoś 
czasu zauważam, że nadejście 
upragnionej wiosny jest jak 
próba dotknięcia rozgrzane-
go do czerwoności kaflowe-
go pieca, który pamiętam z 
czasów wczesnego dzieciń-
stwa. Wiesz, co się za chwilę 
stanie, a i tak pchasz małą, 
pulchną łapkę w otulającą ot-
chłań ciepła. O wiele łatwiej 
schodzić po rozgrzanych la-
tem schodach do piwniczki 
pełnej kiełkującej jesieni, bo 
każdy kolejny stopień w dół 
daje czas, aby się z nią oswo-
ić. Wiosna wali między oczy 
bez ostrzeżenia szczerząc się  
łobuzersko. Ta podarowa-
na nam dodatkowa godzina 
światła, kakofonia ptasich tre-
li, malutkie zawiniątka kosma-
tych łebków listków na każdej 
gałęzi i obłędny zapach wios-
ny czający się w zbyt wczes-
nych porankach to prezenty, 
za które przyjdzie nam kiedyś 
zapłacić. Ale jeszcze nie teraz. 
Na razie możemy pozwolić 
sobie na luksus niemyślenia o 
tym, co za chwilę.

 Ale jakie to ma 
wszystko znacznie dla tych, 
którzy uwięzieni po kres cza-
su w zbiorowych mogiłach 
Buczy, Irpienia czy Mariupo-
la? Spiętrzeni na sobie, zasko-
czeni. Ktoś szedł na spacer z 
psem, ktoś jechał na rowerze. 
Skazani ręką kata na wieczną 
wiosnę. 
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Czy wiecie, że najlepszy krem 
przeciwzmarszczkowy to krem 
z filtrem? 4 na 5 zmarszczek 
na skórze powstaje na skutek 
miejskiego promieniowania 
słonecznego. 
Do skóry codziennie dociera 
promieniowanie słoneczne, 
które powoduje szereg dys-
funkcji i przedwczesne starze-
nie. Jest to promieniowanie 
UVB, którego intensywność 
jest sezonowa oraz promienio-
wanie UVA, które przez cały rok 
jest na takim samym poziomie.
Promieniowanie UVB generuje 
zmiany w skórze takie jak prze-
barwienia, nierównomierny 
koloryt oraz suchość. UVA zaś 
uszkadza głębokie warstwy 
skóry przez co pojawiają się 
zmarszczki, skóra traci jęd-
rność, zaczyna się czerwienić i 
powstają teleagiektazje ( czer-
wone pajączki ). UVA dociera 
do skóry prawie w 96%, przeni-
ka przez szyby, dlatego trzeba 
się chronić przed nim cały rok.
Najlepszymi produktami fo-
toprotekcyjnymi są kremy z 
filtrami mineralnymi ( fizycz-
nymi ) zawierającymi w swoim 
składzie tlenek cynku ( Zinc 
Oxide), który ma najszersze 
spektrum przeciw promienio-
waniu UVA I UVB. Jest to filtr fi-
zyczny całkowicie bezpieczny, 
odbijający promieniowanie, 
idealny dla skór wrażliwych 
uszkodzonych, skłonnych do 
podrażnień, w przebiegu trą-
dziku różowatego. Tlenek cyn-
ku wykazuje ponadto działa-
nie przeciwzapalne, regulujące 
wydzielanie sebum i regeneru-
jące.
Przeciwieństwem są filtry che-
miczne, które są fotouczula-
jące, mogą nasilać łojotok i 
przebarwienia, pochłaniają 
promieniowanie UV do naskór-
ka, w którym generowane jest 
bardzo duże ciepło, w efekcie 
czego może dojść do nasilenia 
przebarwień oraz innych dys-
fukcji skóry.
Istotne jest by krem fotopro-
tekcyjny zawierał w swoim 
składzie wyłącznie filtry mi-
neralne ( Zinc Oxide, Titanum 
Dioxide), oraz był dobrany 
przez specjalistę do odpo-
wiedniego typu skóry.

Wielki Come Back

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. 

Donata zazwyczaj w schronisku 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 uwierzyć, że tego 
pozytywnego psiaka skrzywdził czło-
wiek. Był wychudzony i z potężnymi 
problemami skórnymi. A teraz? Teraz 
to piękny i nabierający masy skoczny 

mężczyzna! Jeszcze odbija się w nim 
przeszłość, ale już jest gotowy na po-
znanie nowego opiekuna, który poka-
że, 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, 
najlepiej małe dzieci omijać.

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

Jeszcze za oknem zima, a 
na wybiegach poza kreacja-
mi na wiosnę, prym wiodą 
letnie stylizacje. Ich twórcy 
czerpią inspiracje z przeszło-
ści.

Number one - szorty
Tegoroczne wakacje w mieście 

to powrót do trendów obowiązu-
jących w 1946 roku za sprawą fil-
mu "Listonosz zawsze dzwoni dwa 
razy" i Lany Turner, która - ubrana 
w białe szorty z wysokim stanem 
- zachwycała i dostojnością i spo-
rą dawką luzu. Współczesne wer-
sje spodenek nie ograniczają się 
jedynie do bieli, choć ta niewąt-
pliwie wydaje się być najbardziej 
elegancka. Wśród proponowanej 
palety barw znajdziemy: khaki, 
granat, pomarańcz, jasny popiel. 
Możemy wybierać modele z pa-
skiem i bez, a co najważniejsze 
ten element garderoby idealnie 
sprawdzi się i na plażę, i do pracy, 
i na spacer.

Dzieci - kwiaty
Do łask wracają też dziergane 

topy, barwne sukienki, rzemyko-
we sandały, okulary "lennonki", 
farbowane ubrania z motywami 
kwiatów, pasków i esów-floresów. 
Estetyka lat 60-tych ujmuje prze-
de wszystkim brakiem ograniczeń 
i po raz kolejny dowodzi, że moda 
to zabawa i radość. Przenosimy się 
zatem do San Francisco, do słyn-
nej dzielnicy Haight-Ashbury (bo 
tam wszystko się zaczęło). Zwróć-
my również uwagę na dżinsy z ni-
skim stanem, odsłaniające brzuch 
bluzeczki i paski w formie łań-
cuszków. To styl m.in. Paris Hilton 

z 2000 roku i obecnie - ulubiony 
design Toma Forda.

Chcę oglądać twoje nogi
W te wakacje nosimy też krót-

kie, opadające na biodra spód-
niczki. Lansują je wszyscy wielcy 
świata mody: Christian Dior, Miu 
Miu, Chanel. I cieszmy się z tego, 
że dziś mini mamy "na wyciąg-
nięcie ręki". Nie zawsze bowiem 
tak było. Czy wiecie, że w 1966 
w Wielkiej Brytanii powstało sto-
warzyszenie na rzecz ochrony 
minispódniczek? Transparenty z 
napisami: Mini Skirts Forever, Dior 
Unfair to Mini Skirts przeszły już 
do historii. Protestowano przeciw 
powrotowi dłuższych sukienek na 
pokazie właśnie Diora!

Krótka historia mini
"Spódniczkę mini zawdzięcza-

my  francuskiemu projektantowi 
André Courreges, ale jej popu-
larność - brytyjskiej projektantce 
- Mary Quant. Urodzona w 1934 
roku Quant nigdy nie uczyła się 
szycia czy projektowania – była 

samoukiem. Mając 20 lat, wraz z 
przyszłym mężem, Alexandrem, 
otworzyła swój pierwszy butik 
Bazzar na King’s Road w dzielni-
cy Chelsea w Londynie. Jednak ta 
forma ubioru nie od razu została 
zaakceptowana. W 1963 roku te-
lewizyjna prezenterka Cathy Mc-
Gowan, chcąc wystąpić podczas 
programu w mini spódniczce, 
wywołała ogromne zamieszanie. 
Wydawca McGowan nie pozwolił 
jej się pojawić na wizji, co zaskut-
kowało protestami młodzieży i 
powstaniem Brytyjskiego Towa-
rzystwa Ochrony Mini. Ostatecz-
nie rodzina królewska wydała 
pozwolenie na noszenie spódnic 
o długości sięgającej minimum 
7 cm nad kolana, a w 1966 roku 
Mary Quant otrzymała Order Im-
perium Brytyjskiego, na którego 
wręczenie pojawiła się w mini 
spódniczce" - czytamy w artykule 
Julii Urbanek na cdn.ug.edu.pl.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Płytki gua sha wykorzy-
stuje się do masażu. Wyko-
nane mogą być z kamienia 
naturalnego, z metalu, szkła 
lub z tworzywa sztucznego.

Najszersze spektrum działania, 
jeśli chodzi o zmarszczki, będzie 

miał masażer gua sha z kryształu 
górskiego i kwarc różowy.

Do skóry trądzikowej i prob-
lematycznej zaleca się płytki gua 
sha z jadeitu.

Przy problemach skórnych o 
podłożu wirusowym czy bak-
teryjnym warto użyć gua sha z 
ametystu.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Gua sha - płytka do masażu

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Próbowaliśmy patrzeć w 
przyszłość, tę bliską i dalszą 
w czasie XIV Eko Wyzwań (29 
marca we Wrocławiu) kon-
ferencji o sprawach bardzo 
ważnych, której hasłem prze-
wodnim było zdanie: Patrz 
przed siebie! – Transformacja 
energetyczna będzie opiera-
ła się na energii elektrycznej, 
przyszłość to elektryczność – 
podkreślał Marcin Popkie-
wicz. Wspólnie przeprowa-
dziliśmy symulację miksu 
energetycznego w takiej 
właśnie transformacji.

Paweł Karpiński, wroc-
ławski radny, podzielił się 
analizą transformacji ener-
getycznej, katastrofy klima-
tycznej w odniesieniu do 
obecnej sytuacji wojny w 
Ukrainie. O tym jak moder-
nizować w przemyśle i sa-
morządzie, aby zmniejszyć 
zapotrzebowanie na energię 
mówił Paweł Wysokulski z 
DB Energy. A na zakończe-
nie pierwszej części Anna 
Sierpińska, dziennikarka 
portalu Nauki o klimacie 
obrazowo przedstawiła jak 
zmiany klimatu wpływają na 
środowisko i co to dla nas, 
ludzkości oznacza.

Druga część konferencji 
była poświęcona odpadom 
biodegradowalnym. Bar-
dzo interesujące studium 
przypadku na temat: In-
stalacje zagospodarowania 
frakcji biodegradowalnej 
na przykładzie wybranych 
projektów w Polsce i Euro-
pie, które przedstawił Jacek 
Chrząstek. Można powie-
dzieć, że poznaliśmy szcze-
góły takiego przedsięwzięcia 
od rozwiązań technicznych, 
przez realizację projektu po 
działania społeczne, eduka-
cyjne, jakże niezbędne, aby 
taka instalacja miała rację 
bytu. Obraz ten dopełniły 
Emilia Den Boer, która zre-
lacjonowała wnioski z badań 
naukowych nad bioodpada-
mi przede wszystkim tymi, 
na Dolnym Śląsku oraz Ka-
tarzyna Wolny-Tomczyk – 
prawniczka z kancelarii Eco 
Legal, wyjaśniając jaki jest 
obecny stan prawny biood-
padów w Polsce.



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, SZA-
FY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA IN-
DYWIDUALNE -TANIO! TEL. 607 218 
533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD i in-
nych, również w domu klienta. Naprawa 
FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę. 

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

Remonty łazienek, układanie glazury, in-
stalacje gazowe, centralnego ogrzewania i 
wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZA-
BUDOWA, MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 123 981

Usługi budowlane: malowanie, tynkowa-
nie, panele, płytkowanie, łazienki itp. Tel. 
660 201 604

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

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

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

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników do 
opieki osób starszych w Polsce i w Niem-
czech. Kontakt 602 784 629 , e-mail: sere-
ne27@wp.pl

Sprzątanie w obiekcie hotelowo – gastro-
nomicznym. Praca w niepełnym wymia-
rze czasowym. Wymagania: umiejętność, 
rzetelność w wykonywaniu pracy. Osoby z 
Ukrainy również. Tel. 721 680 251

KUPIĘ

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 
ul. Mieszka I 34/8, 51m2, 3 pokoje z kuch-
nią. Bez pośredników. Tel. 600 851 189

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

KUPIĘ KAŻDE 

MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ

tel.

723 453 276

REKLAMA R0206/22 REKLAMA R0207/22

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453
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