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Druh harcmistrz Piotr Pa-
stuszek - wzorowy instruktor 
Hufca ZHP Wałbrzych, cu-
downy ojciec, oddany przy-
jaciel - potrzebuje pomocy. 
Popularnemu Pastkowi po-
trzebne są pieniądze na wal-
kę z szybko postępującą cho-
robą nowotworową.

- Niestety, wstrętne chorób-
sko nie chce ustąpić. Pastek 
walczy jak lew, albo jak zodia-
kalny skorpion, którym jest. 
Ale do tej walki potrzebna jest 
broń, a ona dużo kosztuje. Leki, 
wizyty u specjalistów, dobra 
dieta. Tych potrzeb jest bardzo 
dużo. Dlatego pomóżmy wy-
grać wojnę, bo z małymi bitwa-
mi Piotr radzi sobie sam – mówi 
Dorota Turzańska, która zorga-
nizowała zbiórkę pieniędzy na 
leczenie Piotra Pastuszka.

Każdy może udzielić wspar-
cia, ponieważ zbiórka pienię-
dzy prowadzona jest na stronie 
internetowej: https://zrzutka.
pl/wd6xd9.

- Kto go zna, ten wie, że 
Piotr Pastuszek to człowiek o 
wielkim sercu i niepowtarzal-

nym poczuciu humoru, a kto 
nie wie, to powinien wiedzieć, 
że jest autorytetem dla wielu 
młodych ludzi, którzy mają w 
nim oparcie. Zawsze wysłu-
cha, doradzi, pomoże. Dziś to 
On potrzebuje naszej pomocy! 
Druh Piotr zmaga się z szybko 
postępującą chorobą nowo-
tworową, która zaatakowała 
nagle. Potrzebuje specjali-
stycznych badań, aby można 
było dostosować leczenie. Jak 
się domyślacie, badania te nie 
są refundowane. Koszt takich 
badań to około 25 tysięcy zło-
tych. Do tego dochodzą bar-
dzo wysokie koszty leczenia. 
Wykażmy się harcerską posta-
wą i zróbmy wszystko, aby mu 
pomóc. Od blisko 40 lat on słu-
żył i pomagał innym. Teraz sam 
potrzebuje naszego wsparcia. 
Kto może niech pomoże, każda 
złotówka się liczy. Kto nie ma 
możliwości, niech udostępnia 
tę informację. Niech iskra przy-
jaźni przenikanie Wasze serca i 
powróci do Piotra rąk – dodaje 
organizatorka zbiórki.

(RED)

Na pomoc Pastkowi
- Podczas dzisiejszego 

brie�ngu w Wałbrzychu za-
praszaliśmy mieszkańców re-
gionu (i nie tylko) do udziału 
w Otwarciu Sezonu Turystycz-
nego 2022. Już za tydzień, 22 
i 23 kwietnia w Stara Kopalnia 
- Centrum Nauki i Sztuki, w pi-
gułce będzie można zapoznać 
się z ponad 50 atrakcjami, które 
są dostępne na Dolnym Śląsku 
i zaplanować sobie cały wyjazd 
lub dłuższy urlop. Wydarzenie 
jest bezpłatne. Serdecznie za-
praszamy! – mówi Krzysztof 
Maj, członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

To będzie weekend pełen 
atrakcji dla rodzin, turystów, 
przewodników i krajoznaw-
ców. I to dosłownie. Swój 
udział w dwudniowej imprezie 
na terenie plenerowym Sta-
rej Kopalni zapowiedziało już 
kilkadziesiąt instytucji i atrak-
cji turystycznych. Wałbrzych 
na te dwa dni stanie się tury-
stycznym przewodnikiem po 
Dolnym Śląsku, gdzie zawitają 
przedstawiciele największych 

atrakcji naszego wojewódz-
twa. Wśród kilkudziesięciu 
rozlokowanych na terenie 
zewnętrznym kopalni stoisk 
znajdziemy: zamki, podziemia, 
muzea, szlaki, a także produkty 
regionalne. Nie zabraknie stref 
animacji dla dzieci i wydarzeń 
na scenie.

To pierwsza taka turystycz-
na impreza, która zawitała do 
Wałbrzycha i już spotkała się 
z entuzjazmem wystawców, 
których lista wciąż się powięk-
sza. Każdy kto zawita do wał-
brzyskiej Starej Kopalni będzie 
mógł sprawdzić aktualną ofer-
tę turystyczną województwa, 
wziąć udział w warsztatach, 
animacjach i konkursach. Wy-
stawcy i organizatorzy szykują 
wiele niespodzianek.

Wśród nich ciekawą propo-
zycją dla mieszkańców spoza 
Wałbrzycha jest zaplanowanie 
wycieczki do Starej Kopalni z 
Kolejami Dolnośląskimi. Dzięki 
współpracy tych dwóch insty-
tucji z biletem na zwiedzanie 
wałbrzyskiego obiektu powrót 

Otwarcie Sezonu Turystycznego 
na Dolnym Śląsku

Kto szuka inspiracji na wakacyjne podróże, weekendowe atrakcje i krajoznawcze wycieczki 
będzie miał okazję odnaleźć jest w wałbrzyskiej Starej Kopalni. Instytucja będzie gospodarzem 

Otwarcia Sezonu Turystycznego na Dolnym Śląsku w dniach 22-23 kwietnia.

22 kwietnia (piątek)
13:00 - o�cjalne otwarcie sezonu turystycznego
13:30 - Górnicza twarz kopalni 
14:00 - Świadome podróżowanie - wykład Małgorzata Szumska - 
Dziczkowska
14:30 - Zapraszamy na Dolny Śląsk - prezentacja w języku 
ukraińskim
15:00 - Prezentacje Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej 
15:30 - Paszport Młodego Odkrywcy - o projekcie opowie Agnieszka 
Majewska z AHOJ! Przygodo
16:00 - Podziemne Miasto Osówka 
16:30 - Blue Dance Crew - Wałbrzyski Ośrodek Kultury
17:00 - 18:00 - koncert Pauliny Gołębiowskiej z zespołem - artyści 
Vertigo Jazz Club Wrocław 
18:00 - zakończenie
 

23 kwietnia (sobota)
10:00 - Rozpoczęcie
10:30 - TBC
11:30 - Podziemne Miasto Osówka 
12:00 - pokaz kulinarny restauracji Dworzysko Szczawno - Zdrój  
12:30 - Górnicza twarz kopalni
13:00 - Prezentacja Gminy Walim 
13:30 - pokaz i nauka pierwszej pomocy - ratownicy z Parku 
Liniowego w Jedlinie Zdroju 
14:00 - Zapraszamy na Dolny Śląsk - prezentacja w języku ukraińskim
14:30 - występ Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych 
15:00 - Antonówka podziemia, które nie istnieją - Sudety.pro - 
historia i turystyka
15:30 - HEENTA WOK taniec - Wałbrzyski Ośrodek Kultury
16:00 - 17:00 - koncert Tomasza Krajewskiego z zespołem - artyści 
Vertigo Jazz Club Wrocław
17:00 – zakończenie.

Program imprezy na scenie:

kolejami jest bezpłatny. Ze strefą 
warsztatów pojawi się Hydropo-
lis, a wycieczki po regionie bę-
dzie można zaplanować między 
innymi z Kopalnią w Złotym Sto-
ku, Twierdzą w Srebrnej Górze, 
Szklarską Porębą czy Stawami 
Milickimi. Dla szukających inspi-
racji w okolicach Wałbrzycha, nie 
zabraknie miejsc z okolicy.

Wystawcy czekają w piątek 
22 kwietnia od godz. 12.00 do 
18.00 oraz w sobotę 23 kwiet-
nia od godz. 10.00 do 17.00.

Aktualną listę wystawców 
znaleźć można na stronie: 

https://dolnyslask.travel/
otwarcie-sezonu-turystyczne-
go-2022-na-dolnym-slasku/ 

(RED)
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

BOŻE CIAŁO 15 - 19.06

599 zł/os I ze śniadaniem + wycieczka 

do Pragi lub Skalnego Miasta

679 zł/os I ze śniadaniem + obiadokolacja 

+ wycieczka do Pragi lub Skalnego Miasta

     WAKACJE 
09 - 16.07   I   16 - 23.07

ostanie wolne terminy I 8 dni - 7 nocy

PROMOCJA

949 zł/os I w pokoju standard

1049 zł/os I w pokoju de - lux

Willa Alfa 

ZAPRASZA

Opowieść współczesna
Człowiek współczesny zo-

stał niemal całkowicie pozba-
wiony swoich oswojonych 
miejsc, do których pragnie 
wracać także w wyobraźni. 
Miejsc będących żyzną glebą, 
z której wyrasta tożsamość. 
Zostaliśmy - o czym się często 
otwarcie mówi - wykorzenieni, 
pozbawieni własnego miejsca i 
nawet wówczas, gdy w wyniku 
okoliczności życiowych pozo-
stajemy długie lata w tym sa-
mym miejscu, często pragnie-
my od niego uciec, mamieni 
wizjami świata wykreowanymi 
w mediach oraz Internecie. 
Może dlatego, zastanawia się 
Wiesław Myśliwski, gadanina 
tak dziś powszechna jest w 
istocie tym, co nam pozostało, 
tym miejscem szczególnym, bo 
kiedy gadamy jesteśmy zawsze 
u siebie. Jak zauważa bohater 
powieści J. Cabre – Wyznaję: 
„ludzie nie mieszkają w kraju, 
mieszkają w języku”. Ale też 
ze smutkiem konstatuje autor 
Pałacu, współczesne opowieści 
są w dużej mierze odtwórcze i 
bezre�eksyjnie replikowane. 
Media tworzą dziś język odin-
dywidualizowany, pozbawiony 
twórczej mocy i nieskrępowa-
ny dominacyjnymi i popularny-
mi schematami narracyjnymi. 
Wchłaniamy, niczym gąbka, te 
narzucone, nierzadko płytkie 
narracje i kształtujemy siebie 
wedle ich reguł. Znakomitym 
tego przykładem jest nowomo-

Okiem psychologa: życie jako opowieść (3)
Marek 
Gawroń

wa rozwojowa, wywodząca się 
wprost z indywidualistycznej 
kultury terapeutycznej, która z 
góry określa co mamy o sobie 
myśleć. Wielu moich pacjen-
tów skarży się, że czują się ze 
sobą źle, wyrzucają sobie, że 
nie są w stanie sprostać współ-
czesnym oczekiwaniom spo-
łecznym bycia pozytywnym, 
kreatywnym, nieustannie go-
towym na zmiany i samoreali-
zującym się. Gadanina przybra-
ła dziś rozmiar monstrualny. 
Gwar gadaniny jest trudny do 
zniesienia, a równocześnie lu-
dzie mówią w istocie to samo, 
nieświadomi jak bardzo stają 
się niewolnikami tej nowo-
mowy. Myśliwski zauważa, że 
mówimy coraz częściej języ-
kiem pisanym, ze swojej natury 
wtórnym, opartym o stereoty-
py językowe i klisze. Można do-
dać, że język pisany stał się w 
czasach Internetu i komunika-
cji wirtualnej, naszym językiem 
codziennym. Częściej w ciągu 
dnia piszemy do siebie sms-y, 
maile, posty i komentarze na 
Fb, niż ze sobą rozmawiamy.

W stronę przyszłych 
opowieści

Od lat moje myśli obsesyj-
nie krążą wokół opowieści - ich 
piękna, niewiarygodnej siły 
sensotwórczej i mocy dawania 
pociechy, ale też ich zwodni-
czej natury, która ciągnie nas 
na manowce, w świat iluzji, 
zabobonów, bzdur - oddalając 
od prawdy. O tej jasnej stronie 
pięknie od lat pisze Wiesław 
Myśliwski, ta druga jest często 
przedmiotem dociekań psy-
chologów. Nie wiem, która z 
tych stron bardziej mnie fascy-
nuje: czy ta jasna, czy bardziej 
mroczna. Wiem tylko, że nasze 

życie zawsze będzie rozpięte 
pomiędzy nimi. Jak się coraz 
głośniej mówi, piękne opowie-
ści, które ustanawiały ramy ro-
zumienia świata i życia jeszcze 
100, czy nawet 50 lat lat temu, 
dziś straciły swoją siłę i atrak-
cyjność, stały się nieużyteczne. 
Na horyzoncie nie widać - nie-
stety - nowych, uniwersalnych 
narracji, które przejęłyby funk-
cje paliatywne i sensotwórcze 
w przyszłości.

Potrzebne są nam dziś 
nowe narracje, powracające do 
żywego przecież i wciąż bijące-
go źródła mowy - do naszych 
tradycji, zwyczajnych rozmów 
o codzienności, o tym co nas 
naprawdę trapi i porusza, co 
budzi nasze najgłębsze uczu-
cia miłości i cierpienia. Nie po-
trzebujemy utartych sloganów 
i frazesów w stylu: wszystko w 
naszych rękach, że trzeba tyl-
ko w siebie uwierzyć, szukać 
najlepszej wersji siebie. Nasza 
współczesna kultura jest - jak 
podkreślają eksperci - kulturą 
unikania. Nastawieni na przy-
szłość, na sukces, na szczęście, 
samorealizacje i przeżywanie 
tylko pozytywnych uczuć, 
staramy się unikać wszelkich 
uczuć negatywnych: smutku, 
bezradności, odwracając się w 
ten sposób plecami od „brutal-
nej i niepewnej rzeczywistości, 
która przecież i tak nie liczy się 
z naszymi nastawieniami”. Usu-
wamy w ten sposób ze swoje-
go życia doświadczenia, które 
były przez wieki czymś, co 
określało nas samych, co sta-
nowiło o naszej wyjątkowości 
i godności. Zmarginalizowa-
liśmy śmierć, doświadczenie 
śmierci, której staramy się nie 
zauważać i o której staramy 
się nie myśleć, bowiem śmierć 

stanowi zagrożenie dla naszej 
pozytywności, jest jaskrawym 
i bolesnym dowodem naszej 
kruchości i mizerności. Śmierć 
stała się wstydliwa, wyrzuca-
na na margines życia. Dziś nie 
otwiera się już trumien i nie 
wystawia zwłok na widok pu-
bliczny, dzieci zmarłych krew-
nych nie żegnają się z nimi. 
Ba! Coraz częściej nie zabiera 
się ich na pogrzeby z troski 
o ich „zdrowie psychiczne”, 
z obawy, że takie doświad-
czenie mogłoby zaburzyć ich 
dobrostan doprowadzić do 
traumy. To zjawisko Myśliwski 
nazywa życiem z zasłoniętą 
kurtyną. Dzieci są chronione i 
odgradzane od doświadczeń 
trudnych, bolesnych. W ten 
sposób wychowując swoje 
dzieci rodzice tworzą im świa-
ty iluzoryczne, oderwane od 
wielowymiarowości życia, 
wyjałowione z doświadczeń 
negatywnych, przecież równie 
ważnych, jak te pozytywne 
i niosących także wiele zna-
czeń. Takie światy przybierają 
kształty ułomne. Budowane 
są na kłamstwach, przemilcze-
niach, można rzec na swoistej 
propagandzie wizji rzeczywi-
stości jasnej, pogodnej, pełnej 
i pozbawionej trudu. Wojna w 
Ukrainie pobudziła rzesze róż-
nej maści pomocowców - te-
rapeutów, psychologów - do 
działań mających na celu (uj-
mując rzecz najogólniej) złago-
dzenie traumy u dzieci – nota 
bene nie doświadczających 
wojny bezpośrednio- lęków i 
niepokojów, które - zdaniem 
ekspertów - mogłyby mieć ne-
gatywne konsekwencje dla ich 
zdrowia psychicznego. W szko-
łach organizuje się pogadanki, 
prelekcje, których celem jest 

radzenie sobie z traumą wojny 
(na marginesie - jak donoszą 
mi znajomi psychologowie. 
zdecydowana większość dzie-
ci poddanych tym zabiegom 
nie czuje się źle z powodu to-
czącej się wojny, mówi o niej 
otwarcie, bez lęku lub w ogóle 
nie zawraca nią sobie głowy). 
Ewidentnym dowodem świad-
czącym na rzecz marginalizacji 
śmierci w naszej kulturze, jest 
nasz zmieniający się z roku na 
rok stosunek do przeżywania 
żałoby. W diagnostycznym i 
statystycznym podręczniku za-
burzeń psychicznych DSM III z 
roku 1980 pisano o roku żałoby 
-jako pewnej normie, w DSM 
IV z roku 1994 o pięciu miesią-
cach, zaś w najnowszym DSM V 
z 2015 roku już tylko o dwóch 
tygodniach. Przezywanie żało-
by do dwóch tygodni jest więc 
wyrazem dobrego przystoso-
wania jednostki, okres dłuższy 
może świadczyć o jakiś proble-
mach psychicznych i wymagać 
terapii. Być może jedynym na-
prawdę sensownym sposobem 
przygotowania naszych dzieci 
do życia we współczesnym 
świecie, jest nie unikanie tego, 
co brzydkie, bolesne i brutalne, 
lecz poprzez otwartość i odsła-
nianie kurtyny, prowokowanie 
ich umysłów do budowania 
opowieści wielowymiarowych, 
bogatych i wielowątkowych, 
dzięki którym każde osobiste 
doświadczenie, te pozytywne, 
jak i negatywne, można będzie 
jakoś uporządkować i nadać 
mu sens. Jak bardzo nowe opo-
wieści są nam dziś potrzebne 
pokazały ostnie dwa lata: lata 
globalnego kryzysu zdrowia - 
pandemii koronawirusa i kryzy-
su stabilności i pokoju – wojny 
w Ukrainie. Oba wydarzenia 

wstrząsnęły naszym światem 
opartym na pewności, na po-
czuciu kontroli i wpływu. Po 
raz pierwszy, być może od kilku 
dekad, w tak wyraźny sposób 
ujawniły naszą kruchość i brak 
bezpieczeństwa. Pokazały, że 
świat, w którym żyjemy, nie 
jest jedynie uroczym, pełnym 
możliwości i przyjaznym miej-
scem, lecz bywa też okrutny i 
nieprzewidywalny. Opowieść 
można zastąpić tylko inną opo-
wieścią - powiada N.Taleb. Nie 
mamy wyboru, musimy zmie-
rzyć się z tym nowym światem 
i przebudować nasze dotych-
czasowe, zbyt uproszczone 
opowieści tak, by przygotować 
się na niedające się w żaden 
sposób przewidzieć niepewne 
jutro.

Potęga opowieści polega 
na tym, że zmieniają one - ni-
czym czarodziejska różdżka - 
bezkształtną miazgę istnienia 
w ekscytującą przygodę, pełen 
cierpienia dramat, romantycz-
ne uniesienia, niewinny żart 
lub przeznaczenie. Przyjemno-
ści i piękno świata nie tkwią w 
nim po prostu, lecz wynikają 
wprost z treści i struktury opo-
wiadanych historii oraz uczuć 
im towarzyszących. To, co je-
steś w stanie zobaczyć, usły-
szeć, poczuć i doświadczyć nie 
jest przypadkowe.

Od redakcji: autor jest psy-
chologiem – terapeutą, co-
achem, ekspertem w wielu kra-
jowych i międzynarodowych 
projektach badawczych oraz 
rozwojowych. Publikował w cza-
sopismach naukowych z zakre-
su psychologii emocji, empatii i 
relacji terapeutycznych. Prowa-
dzi prywatny gabinet. Kontakt: 
margaw@op.pl.
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Masz problem z wyborem roweru 
dla siebie lub kogoś bliskiego? A 
może rower, którego używasz, wy-
maga serwisu? Te i wszelkie inne 
problemy związane z rowerem 
pomoże rozwiązać Radosław Ro-
manik – mistrz Polski w kolarstwie 
szosowym, który jest właścicielem 
sklepu i serwisu rowerowego Olim-
pijczyk przy ul. Mickiewicza 3 b w 
centrum Wałbrzycha.

Sklep i serwis rowerowy, który 
od wielu lat prowadzi w Wałbrzy-
chu Radosław Romanik, to - dla 
wielbicieli jazdy na dwóch kółkach 
- miejsce wręcz kultowe. Można tu 
spotkać wiele kolarskich sław, któ-
re sukcesy święciły we wszystkich 
odmianach sportowej rywalizacji na 
rowerze. Przyjeżdżają na ul. Mickie-
wicza 3 b w Wałbrzychu nie tylko z 
Aglomeracji Wałbrzyskiej, ale czę-
sto także z odległych zakątków Pol-
ski, a nawet z zagranicy. Ale nie jest 
to miejsce zarezerwowane tylko dla 
wyczynowców. Wręcz przeciwnie! 
Właściciel sklepu Olimpijczyk nie 
tylko oferuje szeroki wachlarz naj-
wyższej jakości artykułów branży 
rowerowej, ale także - jak przystało 
na jednego z najlepszych polskich 

Mistrz Polski zaprasza do sklepu i serwisu rowerowego

Radosław Romanik - wychowanek Gór-
nika Wałbrzych, który swojej długiej i 
bogatej w sukcesy karierze był między 
innymi: mistrzem Polski w wyścigu ze 
startu wspólnego, sześciokrotnym 
zwycięzcą Bałtyk – Karkonosze Tour, 
triumfował w Wyścigu Dookoła Słowa-
cji, Małopolskim Wyścigu Górskim, Wy-
ścigu Solidarności i Olimpijczyków oraz 
Szlakiem Walk Majora Hubala. Zdobył 
również Puchar Uzdrowisk Karpackich i 
wygrał Pro Ligę. Dziewięć razy startował 
w Wyścigu Pokoju – najlepszą, trzecią 
lokatę wywalczył w 2001 roku, jednocze-
śnie wygrywając klasyfi kację górską. W 
Giro d’Italia, jadąc w barwach ekipy CCC 
Polsat, zajął 33 miejsce w klasyfi kacji 
końcowej. Startował także w mistrzo-
stwach świata w 1995 i 1999 r. oraz w 
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 
2004 r. Swoją piękną karierę zakończył 
mając 45 lat, będąc najstarszym czyn-
nym kolarzem polskiej elity, przez co w 
peletonie zyskał przydomek „Dziadek”.

kolarzy szosowych – Radosław Ro-
manik oferuje także profesjonalne 
doradztwo i serwis oraz rzetelną 
obsługę zarówno początkujących, 
amatorów jak i wyczynowców.

– Początek wiosny to czas na 
przygodę z rowerem. To także 

okres, w którym planujemy pre-
zenty na pierwszą komunię świętą 
i inne okazje. Warto wtedy wybrać 
właśnie rower jako źródło aktyw-
ności i zdrowia – tak dla małych jak 
i dużych – podpowiada Radosław 
Romanik. – Dziś dzieci wolą smart-

fony i inne podobne urządzenia, ale 
mądry rodzic wie, że zdrowe dziec-
ko, to aktywne dziecko. Cały czas 
przybywa ścieżek rowerowych, 
ciekawych tras oraz innych miejsc, 
w których można bezpiecznie jeź-
dzić całymi rodzinami. A jazda na 
rowerze ma dobroczynny wpływ 
na cały organizm i jest doskonałą 
formą rodzinnego spędzania cza-
su. Dlatego zapraszam wszystkich 
do naszego sklepu przy ul. Mic-
kiewicza 3 b w Wałbrzychu, w któ-
rym oferujemy naszym klientom 
szeroki wachlarz najwyższej jako-
ści artykułów branży rowerowej. 
Klienci znajdą u nas markowe ro-
wery, osprzęt, akcesoria, narzędzia 
i odzież. W naszym sklepie mamy 
również duży wybór bezpiecznych 
rowerów dziecięcych. Z kolei nasz 
serwis zapewnia szybką naprawę, a 
w razie potrzeby także odbiór i do-
wóz roweru pod wskazany adres. 
Zapraszam do sklepu przy ul. Mic-
kiewicza 3b w Wałbrzychu oraz do 
kontaktu telefonicznego pod nu-
merami 723 460 076 lub (74) 847 15 
14 – podkreśla Radosław Romanik.

(TS)

Sklep i serwis rowerowy Olimpijczyk przy ul. Mickiewicza 3b 
w centrum Wałbrzycha.

R E K L AMA

24 kwietnia zakończy się 
głosowanie na projekty, któ-
re zostaną do�nansowane w 
konkursie grantowym Fun-
dusz Toyoty – dobre pomysły 
zmieniają nasz świat.

Na stronie https://fun-
dusztoyoty.pl/glosowanie/ 
trwa głosowanie na zakwali�-
kowane projekty, które będzie 
trwało do 24 kwietnia (do godz. 
23.59.59). Do�nansowanie 
otrzymają projekty, które uzy-
skają największą liczbę punk-
tów w I i II etapie konkursu. Oto 
lista 9 projektów z Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, na które będzie 
można głosować:

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 5 w Boguszowie-Gorcach 
- Kolczasty zakątek - o jeżu nie 
tylko na papierze: zagospo-
darowanie zielonego terenu 
poprzez stworzenie miejsc sie-
dliskowych i lęgowych dla jeży 
oraz strefy aktywnego relaksu; 
montaż domków dla jeży, zain-
stalowanie kamer, montaż ła-
wek oraz stołu do tenisa, stołu 
do gry w szachy.

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Wałbrzychu - Mia-
steczko Ruchu Drogowego: 
- stworzenie placu manewro-
wego dla rowerów oraz mini 

tor przeszkód dla rowerzystów; 
zakup farby, znaków drogo-
wych, malowanie placu ma-
newrowego.

MKS Karolina Jaworzyna 
Śląska - Edukacja na rowerze: 
zakup stojaka na rowery oraz 
stacji do naprawy rowerów 
(stadion); organizacja konkur-
su dla rowerzystów, nagrody.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Golińsku - Budowa boiska 
sportowego w Golińsku: bu-
dowa boiska wielofunkcyjne-
go; zakup i montaż trybun, 
zamontowanie słupków wraz z 
osłonami do mocowania siatki 
do gry w siatkówkę, wysypanie 
piasku, zamontowanie lampy 
solarnej celem oświetlenia bo-
iska.

Przedszkole Samorządowe 
„Chatka Puchatka” w Jaworzy-
nie Śląskiej - Przedszkolaki zna-
ją przepisy ruchu drogowego: 
utworzenie Mini Miasteczka 
ruchu drogowego na placu 
przedszkolnym w pobliżu 
przedszkola; zakup mat gumo-
wych imitujące drogę, zakup 
kompletu znaków drogowych, 
zakup sygnalizacji świetlnej, 
hulajnóg, rowerów, kasków.

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Boguszowie-Gorcach 

- Naukowy Plac Zabaw przy 
PSP nr 1: utworzenie naukowe-
go mini placu zabaw, wyposa-
żonego w urządzenia eduka-
cyjne; zakup i montaż urządzeń 
naukowych do edukacji: koło 
optyczne, głuchy telefon, eko 
- memory + zasadzenie 100 
krzewów.

SP nr 1 w Świdnicy - EKO-
logicznie, EKOnomicznie, kre-
atywnie i aktywnie na dwóch 
kółkach: utworzenie ogól-
nodostępnego „miasteczka 
rowerowego” i zielonej oazy - 
miejsca, gdzie uczniowie będą 
mogli odpocząć w cieniu, zjeść 
śniadanie; wymalowanie tras 
i znaków miasteczka rowero-
wego.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jedlinie-Zdroju - Horti Ogród: 
ogród sensoryczny dla osób 
starszych; usługa wykonania 
i wyposażenia ogrodu, zakup 
elementów wyposażenia.

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 1 w Wałbrzychu - Rusz 
ciało i mózg! - gry stolikowe 
pod chmurką: zakup i montaż 
stołów do gry w tenisa stoło-
wego, piłkarzyki, szachy; zakup 
i montaż elementów wyposa-
żenia.

(GK)

Czysty i Zielony 
Wałbrzych
Na 23 kwietnia 2022 r. zosta-
ła zaplanowana kolejna ak-
cja pod hasłem „Czysty i Zie-
lony Wałbrzych”! - Wspólnie 
wyjdźmy z domu i zadbajmy o 
nasze miasto. Podczas akcji po-
sadzimy drzewa, krzewy i inne 
rośliny: sosny, forsycje, tawuły, 
róże... Łącznie ponad 5 tysięcy 
sadzonek. Spotykamy się 23 
kwietnia w dwunastu lokaliza-
cjach Wałbrzycha o godzinie 
9.00 – zachęca Roman Szełe-
mej, prezydent Wałbrzycha.
Punkty zbiórek oraz dystrybu-
cji narzędzi - 23.04.2022 r. (od 
godziny 9:00): Szczawienko 
- parking przy Palmiarni; Po-
dzamcze - parking przy Lidlu; 
Piaskowa Góra - stadion ul. Ku-
socińskiego; Biały Kamień - ul. 
Andersa 48 (MZB); Stary Zdrój - 
ul. Przywodna; Rusinowa - park 
od strony osiedla Górniczego; 
Nowe Miasto - pl. Konstytu-
cji 3 Maja; Śródmieście - al . 
Wyzwolenia (pomnik Trudu 
Górniczego); Śródmieście - ul. 
Kilińskiego (MOPS); Sobięcin 
- park Kościuszki; Podgórze  - 
ul. Niepodległości 78 (Dzienny 
Dom Seniora); teren zieleni ul. 
1 Maja - Sikorskiego („ślimak” 
obok ZUS).

(UMW)

Do 31.05.2022 r. trwa 
zgłaszanie projektów do 
Wałbrzyskiego Budżetu Oby-
watelskiego.

Budżet obywatelski, zwany 
również partycypacyjnym, jest 
demokratycznym procesem, 
w ramach którego mieszkańcy 
współdecydują o wydatkach 
publicznych w mieście w per-
spektywie kolejnego roku bu-
dżetowego. W skrócie oznacza 
to, że:
- mieszkańcy zgłaszają pro-

pozycje projektów do bu-
dżetu, które następnie są 
analizowane pod kątem 
możliwości realizacji;

- propozycje projektów, któ-
re pomyślnie przeszły we-
ry�kację poddaje się pod 
powszechne i bezpośrednie 
głosowanie;

-  najwyżej ocenione lub naj-
częściej wskazywane pro-
pozycje projektów prze-

znaczane są do realizacji, 
wpisując je do budżetu.
Kto może wziąć udział w 

głosowaniu? Uprawniony do 
udziału w głosowaniu jest każ-
dy mieszkaniec miasta Wał-
brzycha, który najpóźniej w 
dniu głosowania ukończy 14 
lat. Szczegółowe informacje o 
Wałbrzyskim Budżecie Obywa-
telskim dostępne są na stronie: 
https://wbo.walbrzych.eu/. 
Harmonogram:
do 31.05.2022 r. - zgłaszanie 
projektów do Wałbrzyskiego 
Budżetu Obywatelskiego;
1.06. - 15.07.2022 r. - wery�ka-
cja i opiniowanie zgłoszonych 
projektów;
16.07. -  31.08.2022 r. - analiza 
projektów;
01.09. - 30.09.2022 r. – głoso-
wanie;
do 15.10.2022 r. - o�cjalne 
ogłoszenie wyników.

(UMW)

Głosowanie tylko do niedzieli Wałbrzyski Budżet 
Obywatelski
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„Wyrwane z życiorysu” to 
powieść wałbrzyszanina Ro-
mana Gilety, która ukazała 
się drukiem w 2021 roku. O 
autorze i jego dziele na ła-
mach Tygodnika DB 2010 pi-
sze dr Ryszard Bełdzikowski.

Poeta, literat, górnik Roman 
Gileta – już z doświadczeniem 
rolniczym - powrócił do kopal-
ni i zamieszkał na wałbrzyskim 
Podzamczu. Ponownie ak-
tywnie objawił się w wałbrzy-
skim środowisku literackim. 
To był już inny rytm społecz-
nych i politycznych przemian 
w Wałbrzychu, kształtowany 
stanem wojennym w Polsce 
i zmieniającymi się relacjami 
międzynarodowymi. Autor 
prezentowanej tu publikacji 
nie podejmuje takich rozwa-
żań. Natomiast poznawczo 
cenne są analizy historyczne, 
socjologiczne, obywatelskich 
wartości moralnych, szacun-
ku dla prawa. Chodzi o opisy 
naszych polskich zwyczajów 
–„kombinatorskich”, po prostu 
oszustw… Autor Gileta oczy-
wiście relacjonuje tylko własne 
takie życiowe doświadczenia i 
zapamiętane sytuacje.

„Do folkloru po latach zali-
czyłbym wyjazdy do Rybnicy 
Leśnej do „Chaty Zbója” – „Szu-
manówki”, Andrzeja Szuma-
na – artysty plastyka. Ongiś 
sztygara KWK „Thorez”. (…) 
Zamiast pracować w kopalni 
na dole - wspomina dziś R. Gi-

leta - poeta i były górnik, rolnik 
– pracowałem przy urządzaniu 
posiadłości. Dniówki i zarobki 
leciały z konta kopalni do mo-
jej kieszeni. Pracowałem po 12 
godzin i wcale nie czułem zmę-
czenia, wprost przeciwnie, ulgę 
i radość, że nie zapieprzam w 
kopalni” (s. 312).

Kolejny przykład: „Miliony 
złotych w ciągu doby zosta-
wało w zawałach i innych wy-
robiskach w postaci różnego 
rodzaju żelaznej obudowy, 
narzędzi, maszyn, kabli elek-
trycznych. „Wungiel” się liczył. 
„Wungiel”! Fałszowało się na-
wet na wydobyciu. Pracując na 
ładowni, w miejscu, gdzie sypał 
się węgiel z taśmociągu do wo-
zów, na koniec zmiany trzeba 
było podać dyspozytorowi 
ilość ich nasypania. Telefonicz-
nie meldowałem, że sto. Tyle 
też faktycznie było. Po którymś 
z pytań dyspozytora: ile? Ile? 
Meldowałem, że sto dwadzie-
ścia. Do zawiadowcy docierała 
już informacja, że sto czterdzie-
ści. Do dyrektora kopalni – sto 
sześćdziesiąt. Sześćdziesiąt 
wozów było z powietrza. I tak 
się fedrowało” (s. 293).

Gileta uczciwie pokazuje też 
własne umiejętności wpływu 
na decyzje urzędników pań-
stwowych: „Czasem na kontro-
lę wpadał Sanepid z Bystrzycy 
Kłodzkiej. Sanepidki dostawały 
po parze rajstop, czekoladę, 
jakąś „tuszonkę”, czy wypa-

proszone pstrągi do domu na 
rodzinny obiad. W protoko-
le pokontrolnym pisały: nie 
stwierdzono uchybień. A było 
ich mnogo” ( s. 269). To dobrze, 
że autor przedstawia na przy-
kładzie PRL szacunek urzędni-
ków państwa i obywateli dla 
wartości moralnych i czynów 
prawem zabronionych. Czy 
takie „kombinatorskie” czyny 
obywateli, urzędników dziś 
zanikły, czy zmniejszyła się ich 
skala w III RP ? Gileta górnik i 
rolnik, uczestnik i wnikliwy ob-
serwator wałbrzyskich wyda-
rzeń literackich i publicznych 
tylko bezpiecznie (w odniesie-
niu do PRL!) zasygnalizował na-
rodowy problem. Upłynęło już 
30 lat z III RP i nadal w społecz-
nym wymiarze mamy proble-
my z przestrzeganiem zasad 
prawa, etyki i moralności.

Roman Gileta, w prezento-
wanej tu publikacji, ze szcze-
gólnym żalem zahaczył o PZPR: 
„W połowie drugiej klasy tech-
nikum, a dokładnie 8 marca… 
wyrzucono Romana ze szkoły. 
Za co? Za to, że nie miał skie-
rowania z PZPR. Bolało i boli do 
dziś. Przez to partyjne zarządza-
nie zakończył swoją edukację” 
(s. 69). Autor zaskoczył mnie 
taką przykrą informacją. Ale 
w dzisiejsze czasach taki fakt 
prześladowania komunistycz-
nego można w sądowej pro-
cedurze, zwłaszcza z pomocą 
IPN, przetworzyć na satysfakcje 

kombatanckie, publiczne i - co 
najważniejsze - �nansowe. Na-
tomiast moja sytuacja w tym 
czasie - ucznia IV LO w Wałbrzy-
chu - jest bardzo podejrzana: 
nikt ode mnie nie chciał takie-
go zaświadczenia, ponadto w 
tym czasie nic nie wiedziałem 
co to takiego PZPR. Pamiętam 
jednak, że z każdym kolejnym 
rokiem edukacji wzrastały moje 
zainteresowania koleżankami li-
cealnymi: Krystyną Bortkiewicz, 
Haliną Dobosz, Ewą Anker, Ma-
rią Szymańską, Urszulą Jerczyń-
ską, Danutą Kmieć…

Ta książka jest wartościo-
wym, regionalnym źródłem hi-
storycznym, dokumentującym 
działalność osób, środowisk, 
różnych inicjatyw kulturotwór-
czych, literackich, teatralnych, a 
także sportowych. Gileta wspo-
mina m.in. kolegę z podwórka 
- po latach wspaniałego lek-
koatletę, olimpijczyka z 1980 
r. - Krzysztofa Wesołowskiego 
W latach 80 ubiegłego wieku i 
nieco bliżej w czasie, miejscem 
kultowym dla wałbrzyskiego 
środowiska twórczego stał się 
lokal z barem i sceną w Rynku, 
w gmachu Pod Kotwicą (nr 12). 
”To za sprawą właścicieli, Jaro-
sława i Lechosława Szmajów 
„Dwunastki” stały się ostoją 
środowiska literackiego. Nie 
tylko. Było to miejsce przyjazne 
twórcom wszelkiej maści. Było 
to miejsce wałbrzyskiej „bohe-
my”. Ludzi teatru, muzyki, 

Roman Gileta: górnik, poeta, literat, smakosz życia ciągle w drodze…(2)

dziennikarzy, literatów. (…) Na 
koncerty zespołów przybywały 
tłumy  i tłumy zostawały pod 
drzwiami. (…) Były też inne wy-
stępy, a prezentacje, wieczory 
autorskie znanych i uznanych 
twórców: Olgi Tokarczuk, Karo-
la Maliszewskiego, Antoniego 
Matuszkiewicza, Kazimierza 
Burnata, Krzysztofa Śliwki. (…) 
Były to kameralne spotkania 
literackie przy akompaniamen-
cie muzycznym” (s. 313).

Po 50 latach intensywnej 
działalności, teraz Gileta docenia 
swoją ogrodową posiadłość na 
Podzamczu, którą mianował do 
godności Instytutu Klimatyzacji 
Sztuki. Wiosenną porą ptactwo, 
poeci, przyjaciele nestora Ro-
mana gromadzą się w Instytucie 
KS. Nie tylko w jeden wiosenny 
dzień. Prezes zawsze otwiera se-
zon nie tylko jednego wiersza… 

i plotki. Kuchmistrzynią jest 
Wiesia Kamińska, podczaszym 
Krzysio Kobielec. Dysputy, wspo-
mnienia i… nadzieje, plany. Pre-
zes Andrzejowi Niżewskiemu 
- plastykowi, poecie… wybacza, 
Eli Gargale… wypomina. Takisa 
Makandisa, Danutę Orsidę, Jarka 
Darasza, Ryszarda Wyszyńskie-
go… wspomina.

Polecam ten wspomnienio-
wy, literacki „pasztet” Romana 
nie tylko o wałbrzyskich środo-
wiskach twórczych, poetach, li-
teratach, malarzach, nauczycie-
lach, dziennikarzach, aktorach. 
Czytelnik znajdzie w tej książce 
sporo informacji o ludziach 
różnych zawodów, pozycji 
społecznych i narodowości, 
którzy w Wałbrzychu zamiesz-
kali w powojennym czasie. Ale 
już od 1946 i później, legalnie 
i nielegalnie, wielu wyjeżdżało 
i uciekało stąd na Zachód. W 
1968/9 r. masowo eksmitowa-
no z Polski , także z Wałbrzycha 
obywateli polskich pochodze-
nia żydowskiego (o tej kwali�-
kacji decydowała władza). Po 
przyjęciu Polski do UE odważ-
niej już odwiedzali Wałbrzych 
jego byli mieszkańcy w licz-
bach zauważalnych (zwłaszcza 
byli absolwenci I i II LO). Gileta 
takich mieszkańców (znanych 
mu z Nowego Miasta), którzy 
wyjechali, czy po wielu latach 
odwiedzili miejsca swojej mło-
dości, wspomina w swoim bra-
wurowym, kpiarskim stylu!

W sumie prezentowane 
objętościowo największe dzie-
ło Romana Gilety (323 strony) 
utrwala procesy, przemiany, 
sukcesy kulturowych inicjatyw 
w minionych 50 latach, zwłasz-
cza w Wałbrzychu. Nie jest to 
opracowanie naukowe, ale 
cenna poznawczo, autorska i 
emocjonalna narracja uczestni-
ka, a w wielu sytuacjach kreato-
ra wydarzeń literackich.

Ryszard Bełdzikowski

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.

Roman Gileta (fot. archiwum RG)
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania 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 najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.

Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy:  21 kwietnia - ZIELONA GÓRA i GŁOGÓW, 22 kwietnia - WAŁBRZYCH,
23 kwietnia - BOLESŁAWIEC, 24 kwietnia - WROCŁAW, 

25 kwietnia - KROTOSZYN I OSTROW WLKP, 26 kwietnia  - LUBIN

Zapisy i informacje: 

503 613 852, 784 609 208, 693 788 894 
Zachowujemy wszelkie środki ochrony przeciwwirusowej (maseczki oraz dezynfekcja po każdym pacjencie).

R E K L AMA

Sądy w wielu sprawach 
mogą orzec karę grzywny: 
samą lub obok kary pozba-
wienia bądź ograniczenia 
wolności. Co się stanie, jeżeli 
skazany na karę grzywny o 
niej zapomni lub też jego stan 
majątkowy nie pozwala na jej 
wykonanie, czyli zapłatę?

Najważniejszą zasadą, o 
której należy pamiętać, jest ta, 
że należy działać. Problem sam 
nie minie, a wymiar sprawie-
dliwości pamięć ma z reguły 
bardzo dobrą i nie zapomni o 
swojej należności. Skazany ma 
zatem kilka możliwości działa-
nia. Może wystąpić z wnioskiem 
o: 1) rozłożenie płatności kary 
grzywny na raty, 2) umorzenie 
płatności kary grzywny, 3) za-
mianę kary grzywny na karę 
polegającą na wykonywaniu 
pracy społecznie użytecznej. 
Jeżeli jednak skazany nie podej-
muje żądnych działań lub też 
wszystkie wskazane możliwości 
zostały wykorzystane, lecz nie 
przyniosły one pozytywnego 
rezultatu, stosowane jest ostat-
nie rozwiązanie. Taki skazany 
zagrożony jest tym, że sąd za-
mieni karę grzywny na zastęp-
czą karę pozbawienia wolności. 

Podjęcie takiej najsurowszej z 
możliwych decyzji przez sąd 
jest jednakże uwarunkowane 
zaistnieniem innych, określo-
nych przepisami, okoliczności.

W jakiej sytuacji, sąd może 
zamienić karę grzywny, na za-
stępczą karę pozbawienia wol-
ności? Przede wszystkim sąd 
musi stwierdzić, że przymusowa 
egzekucja grzywny jest niesku-
teczna. Najczęściej oznacza to, 
że wszczęte postępowanie eg-
zekucyjne, mające na celu wy-
egzekwowanie grzywny, zosta-
nie przez komornika umorzone 
wobec bezskuteczności. Prze-
prowadzenie egzekucji nie jest 
jednakże bezwzględnie koniecz-
ne, gdy z okoliczności sprawy 
wynika jednoznacznie, że gdyby 
wszczęto egzekucję byłaby ona 
bezskuteczna. Wiedzę o sytu-
acji majątkowej skazanego sąd 
nabywa przez cały tok postępo-
wania karnego, z różnych źródeł. 
Mogą to być np. wyjaśnienia 
skazanego znajdujące się w ak-
tach sprawy, czy też wywiady 
policji lub kuratora sądowego.

Zamiany kar sąd może do-
konać także w przypadku, gdy 
zamienił karę grzywny na prace 
społeczno- użyteczne, ale skaza-

ny uchylał się od wykonania tej 
kary. Zamiany kary grzywny na 
karę zastępczą pozbawienia wol-
ności sąd może orzec bezpośred-
nio, również w przypadku, gdy 
ustali, że wykonanie zastępczej 
kary prac społeczno-użytecznych 
nie jest możliwe np. z powodu 
ograniczenia możliwości wyko-
nywania pracy z uwagi na stan 
zdrowia �zycznego lub psychicz-
nego, a także, gdy zachodzi nie-
celowość takiej zamiany.

Jaki jest przelicznik kary 
grzywny na zastępczą karę po-
zbawienia wolności? Przepisy 
przewidują, że dwie stawki 
dzienne grzywny odpowiada-
ją jednemu dniu zastępczej 
kary pozbawienia wolności. W 
przypadku, gdy grzywna zo-
stała określona kwotowo na 
jeden dzień zastępczej kary 
pozbawienia wolności, jest on 
równoważny kwocie ustalonej 
przez sąd, przy czym kwota 
ta musi mieścić się w wideł-
kach od 20 zł do 4000 zł. Przy 
orzekaniu zastępczej kary po-
zbawienia wolności sąd jest 
zobowiązany do zachowania 
odpowiedniej proporcji po-
między karą zastępczą, a wy-
miarem orzeczonej grzywny.

Żonkilowa kwesta
- Żonkilowe Pola Nadziei już 
kwitną - przywróćmy błękit 
nieba nad Ukrainą. Wlejmy 
nadzieję w serca tych, którzy 
tam pozostali. Zapraszamy 
wszystkich, którzy chcą mieć 
swój udział w przywracaniu 
gasnącej nadziei i rozwieszaniu 
błękitu nad Ukrainą do wzięcia 
udziału w specjalnym wyda-
niu „ Żonkilowej kwesty”. Zo-
stań naszym wolontariuszem 
lub wesprzyj akcję datkiem! W 
tym roku cel akcji to wsparcie 
hospicjum w Wałbrzychu oraz 
Miejskiego Hospicjum we Lwo-
wie – mówi Renata Wierzbicka 
z Polskiego Towarzystwa Opie-
ki Paliatywnej w Wałbrzychu. 
Żonkilowa kwesta zostanie 
przeprowadzona w Wałbrzy-
chu i gminach powiatu wał-
brzyskiego 24 kwietnia 2022 r.

(RED)

Przewoźnik 
zrezygnował
- Od 20.04.2022 r. wykonaw-
ca odstąpił od wykonywania 
usługi transportu publiczne-
go na linii Walim – Jugowice 
- Zagórze Śląskie – Świdnica. 
Niezwłocznie poinformujemy o 
transporcie zastępczym – infor-
muje Gmina Walim.

(RED)

Zmiana trasy 
linii 18
Mieszkańcy Szczawna – 
Zdroju, którzy podróżują 
autobusami linii nr 18, 
będą musieli korzystać 
z nowego przystanku na 
ulicy Mickiewicza. - W 
związku z przebudową ulicy 
Lipowej w Szczawnie-Zdro-
ju informujemy o wstrzy-
maniu realizacji zadań 
przewozowych przez plac 
Wolności i ulice Skłodow-
skiej oraz Lipową. W związ-
ku z powyższym, autobusy 
linii 18 będą kursowały trasą 
biegnącą ulicą Mickiewicza 
w Szczawnie-Zdroju. Nowy 
przystanek autobusowy 
został utworzony w zatoce 
przystankowej przy nieru-
chomości 49A-C (Rezyden-
cja Klonowa). Rozkład jazdy 
autobusów linii nr 18 nie 
ulegnie zmianie, ponieważ 
czasy odjazdów z nowego 
przystanku będą zgodne z 
czasami odjazdów z przy-
stanku zlokalizowanego 
przy pl. Wolności – informu-
je Zarząd Dróg, Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wał-
brzychu.

(RED)

Prawo w pigułce: do więzienia 
za niezapłaconą grzywnę

Dokonując zamiany kar 
sąd nie może wymierzyć za-
stępczej kary pozbawienia 
wolności na okres powyżej 12 
miesięcy. Nie może też prze-
kroczyć górnej granicy kary 
pozbawienia wolności, którą 
zagrożony jest czyn, za popeł-
nienie którego można zostać 
skazanym. Jeżeli zaś popeł-
niony czyn nie był w ogóle 
zagrożony karą pozbawienia 
wolności, sąd może wymierzyć 
zastępczą karę pozbawienia 
wolności maksymalnie do 6 
miesięcy.

Na postanowienie w przed-
miocie zamiany kary grzywny 
na karę pozbawienia wolności 
przysługuje zażalenie.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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- Zapraszam na wyjątko-
we, podwójne wydarzenie: 
koncert w nurcie CosmoRetro-
-SynthEthno oraz India India 
– Foto opowieść pełna mu-
zyki – mówi Marek Dańczak, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej - Centrum Kultury 
w Boguszowie – Gorcach.

Muzyczno -  fotogra�czna 
opowieść została zaplanowa-
na na 23.04.2022 r. Początek 
o godz. 17.00 w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej - Centrum 
Kultury przy pl. Odrodzenia 4 w 
Boguszowie – Gorcach. Wstęp 
jest bezpłatny. - Zespół Tara 
Gayan tworzy troje interdyscy-

plinarnych artystów: Agnieszka 
Mendel, Maciej Hanusek i Mi-
chał Brańka. Ich twórczość in-
spirowana jest myślą dalekow-
schodnich muzyków, poetów 
i �lozofów, no i pobrzmiewa 
kinem drogi - sami kochają 
włóczęgi po świecie. Zgoto-
wany przez Tara Gayan koktajl 

Tara Gayan w Boguszowie - Gorcach

konkurs redaktor Jacek Nizin-
kiewicz powiedział o nich, że 
“(…) to nowa jakość na pol-
skim rynku i własna ścieżka 
muzyczna, a nie kłanianie się 
trendom”. Trwający około 60 
minut koncert zespołu Tara 
Gayan – “Indian Stories” to 
porywająca muzyczna podróż, 
będąca zapisem barwnej tu-
łaczki po Indiach – pełnej za-
pachów i dźwięków; kolażem 
napotkanych pieśni, melodii, 
przemyśleń, a także niezliczo-
nych westchnień nad poezją i 
�lozo�ą Dalekiego Wschodu. 
Z kolei „India India - Foto opo-
wieść pełna muzyki” to wyda-
rzenie dopełniające muzyczną 
część wieczoru, w którym bę-

dzie można usłyszeć opowieści 
o trzech szalonych i pełnych 
przygód wyprawach w głąb in-
dyjskich krain.  A były to chwila-
mi perypetie wręcz sensacyjne 
- od aresztu i próby wrobienia 
naszej bohaterki w przemyt 
narkotyków, po odkrycie w niej 
inkarnacji bogini Durgi w cza-
sie Kumbha Mela, najważniej-
szego święta hinduizmu, które 
w tamtym czasie w Haridwarze 
zgromadziło 16 milionów piel-
grzymów. O tym czego można 
doświadczyć podróżując przez 
6 miesięcy w kraju Kama Sutry, 
opowie frontmanka zespołu 
Tara Gayan, Agnieszka Mendel 
– wyjaśnia Marek Dańczak.

(RED)

brzmieniowy wymyka się klasy-
�kacji istniejących gatunków – 
Milo Kurtis powiedział, że „Tara 
Gayan to muzyka kosmiczna”, 
a oni sami de�niują swój styl 
jako: CosmoRetro-SynthEthno. 
Niedawno wygrali plebiscyt 
na najlepszą piosenkę w Ra-
dio Nowy Świat, a prowadzący 

24 kwietnia o godz. 19.00 
w Teatrze Zdrojowym w 
Szczawnie Zdroju odbędzie 
się koncert „Wolność, Ko-
cham i Rozumiem”, który jest 
wyrazem solidarności spo-
łeczności Szczawna-Zdroju 
oraz dolnośląskich artystów 
z narodem Ukraińskim.

Na scenie szczawieńskiego 
teatru wystąpi kilkunastu ar-
tystów z całej Polski, zjedno-
czonych wokół wrocławskiej 
Sceny pod Regałem, prowa-
dzonej przez Michała Hadasi-
ka. Muzycy wykonają piosenki 
wolnościowe oraz zaprezen-
tują teksty wielkich poetów, 
którzy zawsze przestrzegali 
przed działaniami wojennymi, 
szukając nadziei i ratunku w 
tworzeniu niezapomnianych 
dzieł literackich i muzycznych. 
Będą kompozycje z tekstami 
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha 
Młynarskiego, Jaromira Noha-
vicy, Włodzimierza Wysockie-
go, Josifa Brodskiego, Grzego-
rza Tomczaka, zespołu 5 nizz’a 
oraz wielu innych. Piosenki 

będą przedzielone tekstami 
poetów: Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Josifa Brodskiego, 
Juliana Tuwima i innych.

- Ten spektakl muzyczno-
-literacki na długo pozostanie 
w Państwa pamięci, a gest so-
lidarności z Waszej strony na 
zawsze zostanie zapamiętany 
przez naszych gości z Ukrainy. 
Zapraszamy na wydarzenie z 
całymi rodzinami, przyjaciółmi, 
kolegami i znajomymi z pracy. 
Podczas wydarzenia odbędzie 
się specjalna zbiórka pieniężna 
na rzecz najmłodszych uchodź-
ców zza wschodniej granicy. 
Również część dochodów z 
koncertu zostanie przeznaczo-
na na ten szczytny cel. Pokaż-
my solidarność i wesprzyjmy 
słuszną sprawę, kupując bilety 
– cegiełki  w cenie 60 zł i 70 zł. 
Do zobaczenia 24 kwietnia o 
19.00 w Teatrze Zdrojowym im. 
H. Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju – zaprasza Mirosław 
Kowalik, dyrektor szczawień-
skiego teatru.

(RED)

Zagrają dla uchodźców
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• Zamieszkają 
w strażnicy
- Niebawem część uchodźców 
z Ukrainy, którzy znaleźli schro-
nienie w Gminie Mieroszów, 
będzie mogła zamieszkać także 
w budynku po byłej strażnicy 
Straży Granicznej w Golińsku. 
Gmina Mieroszów sukcesyw-
nie remontuje segmenty bu-
dynku, dostosowując do celów 
mieszkalnych i turystycznych. 
W chwili obecnej najpilniejszą 
potrzebą jest wsparcie naszych 
sąsiadów zza wschodniej gra-
nicy – podkreśla Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

• Nie tylko gospel
W dniach 8, 9 oraz 10 lipca 
w Mieroszowie odbędzie się 
ósma edycja Festiwalu im. 
Włodka Szomańskiego „Nie 
tylko gospel”. - Serdecznie za-
praszamy do wzięcia udziału w 

konkursie wokalnym o statuet-
kę „Szomola”, który odbędzie 
się w ramach festiwalu. Regu-
lamin oraz kartę zgłoszenia na 
konkurs można pobrać pod 
poniższym linkiem https://cutt.
ly/sD6BCkH - mówi Elżbieta 
Szomańska, dyrektor festiwalu.

• Dużą czcionką
– Dziękujemy KSS Bartnica 
za możliwość rozszerzania 
oferty bibliotecznej – mówi 
Igor Ho�man, dyrektor Miero-
szowskiego Centrum Kultury. 
- Dzięki wsparciu KSS Bartnica, 
Biblioteka Publiczna w Miero-
szowie mogła dokonać zakupu 
książek z dużą czcionką oraz 
audiobooków. Bardzo dzięku-
jemy za wieloletnią współpra-
cę oraz możliwość rozszerzania 
oferty bibliotecznej dla na-
szych czytelników.

(RED)

Raport 
z Gminy Mieroszów

Koleje Dolnośląskie ponow-
nie uruchomiły sezonowe po-
łączenia do czeskiego Adršpa-
chu. Malownicza trasa, która 
cieszy się dużą popularnością, 
będzie dostępna dla podróż-
nych do jesieni. A od 30 kwiet-
nia będzie można dojechać po-
ciągiem do Trutnova.

Adršpach, położony w Gó-
rach Stołowych, znajduje się 
zaledwie kilka kilometrów od 
polsko-czeskiej granicy. Pierw-
sze pociągi Kolei Dolnośląskich 
wyjechały na tę trasę w 2018 
roku, a pilotażowy projekt tak 
spodobał się mieszkańcom 
województwa, że sezonowe 

połączenia stały się obowiąz-
kowym punktem letniego roz-
kładu jazdy. Co roku pociągi 
Kolei Dolnośląskich inaugurują 
sezon na tej trasie w kwietniu.

– Dla wielu osób może to 
być ciekawa alternatywa na 
spędzenie czasu z bliskimi w 
towarzystwie natury – podkre-

Pociągiem do Adrspachu

Gmina Czarny Bór do�-
nansuje remonty zabytków, 
które znajdują się na jej ob-
szarze.

Wójt Gminy Czarny Bór 
Adam Górecki z księdzem 
proboszczem Piotrem Sałagą 
podpisali umowę o udzielenie 
dotacji celowej na do�nanso-
wanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót bu-
dowlanych przy zabytku. Pie-
niądze zostaną przeznaczone 
na odbudowę schodów wiodą-
cych na dawny cmentarz przy-
kościelny w Witkowie. Gmina 
na tę inwestycję przekaże 20 
000 zł, a prace budowlane mają 
potrwać do końca listopada 
2022 roku. Kolejna dotacja ce-
lowa, tym razem w wysokości 
40 000 zł została udzielona na 

do�nansowanie remontu wie-
ży Kościoła pod wezwaniem 
Chrystusa Króla w Borównie. 
Pieniądze zostaną przekazane 
Para�i NSPJ w Czarnym Borze 
na podstawie umowy, którą 
wójt gminy podpisał z księ-
dzem proboszczem Ryszardem 
Pitą. Do�nansowany z budże-
tu Gminy Czarny Bór zostanie 
także remont budynku pała-
cowego Zakładu Lecznictwa 
Odwykowego dla Osób Uzależ-
nionych od Alkoholu w Czar-
nym Borze. Dotacja w kwocie 
15 000 zł została udzielona na 
podstawie umowy zawartej 
przez wójta gminy z Markiem 
Zawadą - dyrektorem Zakładu 
Lecznictwa Odwykowego w 
Czarnym Borze.

(RED)

Remonty zabytków

śla Bartłomiej Rodak, rzecznik 
Kolei Dolnośląskich.

Pociągi do czeskiego Ad-
ršpachu będą odjeżdżać z 
Wrocławia Głównego w każ-
dy weekend, do wrześniowej 
korekty rozkładu jazdy. Sama 
podróż nie potrwa dłużej niż 
dwie i pół godziny, a cena bile-
tów normalnych nie przekracza 
27 zł. Dolnoślązacy będą mogli 
skorzystać z dwóch połączeń 
regionalnego przewoźnika – 

porannego oraz popołudnio-
wego, ponieważ pociągi KD 
będą odjeżdżać z Wrocławia za-
równo o 7:15, jak i 15:50. Pocią-
gi powrotne z czeskiej miejsco-
wości zaplanowane są na 10:45 
oraz 18:45. Podróżni z Dolnego 
Śląska mają możliwość skorzy-
stania z połączenia m.in. na 
stacjach w Jaworzynie Śląskiej, 
Świebodzicach, Wałbrzychu, 
Boguszowie – Gorcach, Unisła-
wiu Śląskim i Mieroszowie. Co 
ważne, w przypadku zakupu 
biletów „tam i z powrotem”, 
bilet jest ważny przez dwa dni, 
czyli do Adršpachu można się 
wybrać w sobotę i wrócić ko-
lejnym pociągiem w niedzielę.

Od 30 kwietnia pasażerowie 
będą mieć również możliwość 
odwiedzenia miasta Trutnov 

w Republice Czeskiej. Trzy pary 
połączeń relacji Sędzisław – Ka-
mienna Góra – Kralovec zosta-
nie wydłużonych do Trutnova, 
a na stacji Sędzisław pociągi 
skomunikowane zostaną z po-
łączeniami z kierunku Wrocła-
wia i Jeleniej Góry.

(KD)
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Reprezentanci klubów 
petanque z Aglomeracji Wał-
brzyskiej zdominowali mię-
dzynarodową rywalizację w 
Turnieju Petanque w Stolinie 
w Czechach.

16 kwietnia 2022 r. w Stoli-
nie zagrały 42 dublety, w tym 
6 dwuosobowych zespołów 
z Polski, które w komplecie 
zakwali�kowały się do fazy 
play-o�. Zwyciężyła druży-
na złożona z reprezentantów 
dwóch klubów: Hubert Ma-
ciejewski z SRS Dęby Wał-
brzych i Wojciech Krzykała z 

KSP Jedlina - Zdrój, III miejsce 
zajęli Edward Sera�n i Daniel 
Siara z KSP Jedlina – Zdrój. IV 
miejsce wywalczyli Grzegorz 
Kawczyński i Arkadiusz Gar-
dat z Boguszowa-Gorc, na VI 
miejscu uplasowali się Beata 
Urbaniak i Kazimierz Urba-
niak SRS Dęby Wałbrzych, na 
X miejscu Dawid Matuszewski 
i Wioleta Kawczyńska z Bogu-
szowa-Gorc, a na XIII miejscu 
zawody ukończyli Jerzy Siara z 
KSP Jedlina i Ryszard Kowalski 
BK Dzierżoniów.

(BU, fot. SRS)

Polacy najlepsi 
w Czechach

Głuszycka Grupa Teatral-
na „Po godzinach” zaprasza 
na premierę nowego spek-
taklu. 23 kwietnia 2022 r. o 
godz. 18.00 w sali widowi-
skowej Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy wystawiona 
będzie sztuka „Słoneczna 5” 

w reżyserii Roberta Delegie-
wicza.

Spektakl „Słoneczna 5” jest 
próbą odzwierciedlenia prze-
mian społecznych i ekono-
micznych transformacji ustro-
jowej w pierwszej połowie lat 
90-tych w Polsce. Wątki spo-
łeczno-polityczne przeplatają 

się z intrygami miłosnymi oraz 
wątkiem kryminalnym. Poru-
szona jest także kwestia uza-
leżnień.

- Widowisko, będące mie-
szanką komedii i tragedii, jest 
słodko-gorzkim obrazem lo-
kalnej społeczności Głuszycy i 
regionu wałbrzyskiego na tle 

Mimo deszczowej i wietrz-
nej pogody, w Zagórzu 
Śląskim odbyła się inaugu-
racja sezonu rowerowo-bie-
gowego, którą zorganizo-
wała amatorska drużyna 
sportowa Sowie Team.

W tym roku trasa imprezy 
przebiegała fragmentami tras 
„Rowerowej 500”, a zakończe-
nie odbyło się w zamku Grod-
no w Zagórzu Śląskim. Każdy 
uczestnik wydarzenia otrzymał 
pamiątkowy komin sporto-
wy, a w zamku na wszystkich 
uczestników czekało ognisko, 

gorąca zupa, kawa i herbata 
oraz domowy chleb ze smal-
cem i wiele słodkości. Dodatko-
wą atrakcją był występ zespołu 
The Kopels oraz loteria, w któ-
rej główną nagrodą był tablet.

– Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękujemy za udział 
w imprezie oraz zapraszamy 
do aktywności na trasach „Ro-
werowej 500”. Sezon o�cjalnie 
uważamy za otwarty i zapra-
szamy do Gminy Walim – mówi 
Roman Sidor, współorganiza-
tor wydarzenia.

(AM)

Aktywnie z Sowie Team

Głuszycka premiera teatralna przemian, które nie pozostały 
bez wpływu na życie jednostek. 
Spektakl jest już trzecią odsło-
ną losów lokalnej społeczno-
ści, jednak - w odróżnieniu od 
dwóch poprzednich - nie zo-
stał opatrzony tytułem „Ziemia 
Obiecana Włókniarzy”. Będzie 
to bowiem odmienne od dwóch 
poprzednich spektakli wido-
wisko, choć autor scenariusza 
i jednocześnie reżyser przed-
stawienia, Robert Delegiewicz, 

na pewno pozostanie wiernym 
swojej stylistyce i zachowa kilka 
charakterystycznych dla cyklu 
cech. Jednak pełnię wiedzy na 
ten temat, posiądą widzowie 
dopiero na premierze, na którą 
serdecznie zapraszamy już 23 
kwietnia – zapowiada Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Głuszycy. Rezer-
wacja miejsc prowadzona jest 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-19.00 pod numerem 
telefonu 503 102 817. Bilety 
kosztują 10 zł, a ich sprzedaż 
prowadzona jest w pokoju in-
struktorów w CK-MBP w wyżej 
wymienionych terminach.

(AGM)
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Zapaśnicy ZLKS Zagłębie Wałbrzych z mistrzostw Polski do lat 20, 
które odbyły się w Raciborzu, przywieźli dwa medale. Jakub Miś został 
wicemistrzem kraju w kategorii do 55 kg, natomiast Mateusz Kaczor 
wywalczył brązowy medal w wadze do 63 kg. Obaj medaliści byli 
jedynymi reprezentantami Zagłębia w stawce 123 zawodników z 43 
klubów.

(RED, fot. ZLKS)

Górnik Wałbrzych sensa-
cyjnie przegrał we własnej 
hali z AZS AGH Kraków 85:92 
w pierwszym meczu ćwierć�-
nału play o� I ligi koszyka-
rzy. Gra toczy się do trzech 
zwycięstw.

Górnik, który po sezonie 
zasadniczym zajął 2 miejsce 

w I lidze, był zdecydowanym 
faworytem konfrontacji z kra-
kowianami, którzy do ostatniej 
kolejki musieli martwić się o 
miejsce w fazie play o� i – osta-
tecznie zajęli 7 lokatę. W sezo-
nie regularnym wałbrzyszanie 
dwukrotnie pewnie zwyciężyli 
krakowskich akademików (w 

Falstart Górnika budowali swoją przewagę. Nie 
przeszkodziła im w tym prze-
rwa na żądanie szkoleniowca 
biało – niebieskich, bo jego 
podopieczni przez około 4 
minuty razili indolencją strze-
lecką. Na 4 minuty i 40 sekund 
przed syreną kończącą zawo-
dy AZS AGH prowadził 81:74, 
ale po punktach Jakóbczyka 
na minutę i 42 sekundy przed 
końcem podstawowego czasu 
gry, było już tylko 82:86, lecz 
krakowianie nie pozwolili ode-
brać sobie zwycięstwa.

Drugie spotkanie tych dru-
żyn, które zostało rozegrane 
w środę, zakończyło się po za-
mknięciu tego wydania. Teraz 
rywalizacja przeniesie się do 
Krakowa, gdzie 23 i ewentu-
alnie 24 kwietnia zostaną ro-
zegrane dwa spotkania. Jeśli 
żadnej z drużyn nie uda się 
wygrać obu meczów i będzie 
remis 2:2, to decydujące starcie 
zostanie rozegrane 27 kwietnia 
w Wałbrzychu. Zwycięzca w 
pół�nale spotka się ze zwycięz-
cą z pary Kotwica Kołobrzeg – 
WKK Wrocław (pierwszy mecz 
wygrali wrocławianie 66:65) 
i na tym etapie gra toczyć się 
będzie do 3 zwycięstw w takim 
samym układzie spotkań (2-2-
1), czyli pierwszy dwumecz od-
będzie się na parkiecie wyżej 
sklasy�kowanej drużyny. Jeśli 
podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego uporają się 
z krakowianami, to pierwsze 
dwa mecze pół�nałowe ro-
zegrają w hali Aqua Zdrój w 
dniach 30 kwietnia – 1 maja, 

trzecie i ewentualne czwarte 
spotkanie odbędą się w hali 
rywala 7 maja i ewentualnie 
8 maja, a jeśli one nie wyłonią 
zwycięzcy, to �nalistę pozna-
my w decydującym starciu, 
które zostanie rozegrane 11 
maja w Wałbrzychu.

Przegrani pół�naliści w 
dniach 14 maja i 18 maja ro-
zegrają dwumecz o 3 miejsce 
w I lidze, natomiast zwycięzcy 
spotkają się w wielkim �nale. 
Do wyłonienia mistrza I ligi, 
który tym samym wywalczy 
awans do ekstraklasy, potrzeb-
ne będą 3 zwycięstwa. W �nale 
rywalizacja będzie toczyła na 
takich samych zasadach, jak 
we wcześniejszych rundach. 
Pierwsze dwa mecze zostaną 
rozegrane 14 i 15 maja w hali 
zespołu wyżej sklasy�kowane-
go po sezonie zasadniczym, 
trzeci i ewentualnie czwarty 
mecz odbędą się 21 i 22 maja, 
a jeśli potrzebny będzie piąty 
mecz, to zostanie on rozegrany 
25 maja u wyżej rozstawionego 
przeciwnika.

(RED)

Górnik Wałbrzych - AZS AGH Kraków 
85:92 (16:26, 23:20, 26:20, 20:26)
Górnik: Durski 19, Dymała 13, Jakóbczyk 
12, Zywert 11, Pabian 9, Niedźwiedzki 
8, Malesa 7, Cechniak 6, Kruszczyński, 
Ratajczak.
Pozostałe wyniki pierwszych spotkań 
I rundy play o�: Kotwica Kołobrzeg – 
WKK Wrocław 66:65, AZS Politechnika 
Opole – GKS Tychy 73:80, Sokół Łańcut 
– Dziki Warszawa 83:80.

Krakowie 91:64 oraz 90:75 w 
Wałbrzychu), ale we wtorko-
wym spotkaniu, które inau-
gurowało rywalizację o awans 
do ekstraklasy, od początku 
mieli problemy. Pierwszą kwar-
tę przegrali 16:26, ale dwie 
kolejne wygrali 23:20, 26:20 
i na ostatnią odsłonę wyszli 
przegrywając 65:66. Czwartą 
ćwiartkę Górnik rozpoczął od 
punktów Krzysztofa Jakóbczy-
ka i Damiana Cechniaka, ale 

Szymon Pawlak, który do 10 ko-
lejki był w ekipie z Wałbrzycha, 
zdobył dla krakowian 3 punkty 
z linii rzutów wolnych. Kolejna 
seria gospodarzy, po tra�e-
niach Jana Malesy i Kamila Zy-
werta dała im znów prowadze-
nie 74:69 i mogło się wydawać, 
że sytuacja została opanowa-
na. Niestety, podopieczni tre-
nera Łukasza Grudniewskiego 
przestali tra�ać, a akademicy 
szybko odwrócili wynik i od-

Medale zapaśników
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Rozmowa z Igorem Le-
wandowskim, świebodzicza-
ninem, który karierę piłkar-
ską rozpoczynał w Baszcie 
Wałbrzych, a w tym sezonie 
zadebiutował w drużynie 
Miedzi Legnica, która jest li-
derem I ligi.

Jako 20-letni wychowanek 
Akademii Piłkarskiej Miedzi, 
w rundzie wiosennej zade-
biutowałeś w I lidze. Patrząc 
tylko na to, ile lat jesteś zwią-
zany z Miedzią, można po-
wiedzieć: w końcu!

Igor Lewandowski: - Bardzo się 
cieszę, że udało mi się zade-
biutować w pierwszej druży-
nie Miedzi na poziomie pierw-
szoligowym. W ten sposób 
zrealizowałem jeden z celów, 
które postawiłem przed sobą 
przychodząc do klubu. To dla 
mnie bardzo mocny bodziec 
to dalszej ciężkiej pracy.

Ten debiut ma też wyjątko-
wy smak z tego względu, że 
miał miejsce w drużynie li-
dera rozgrywek, więc w nie-
przypadkowym zespole.

- Zdecydowanie jest to spore 
wyróżnienie, gdy debiutuje 
się od razu w najmocniejszej 
drużynie w I lidze. To natu-
ralne, że jest o to trudniej w 

tak mocnym zespole. Dlate-
go tym bardziej cieszę się, że 
trener dał mi szanse. Liczę na 
to, że dzięki ciężkiej pracy na 
treningach, będę pojawiał się 
na boisku częściej.

W zespole nie brakuje do-
świadczonych zawodników. 
Nawet takich, którzy grali o 
najważniejsze europejskie 
trofea. Do tego trener Woj-
ciech Łobodziński, mający 
ponad dwadzieścia wystę-
pów w pierwszej reprezen-
tacji Polski. Jest się od kogo 
uczyć i na kim wzorować.

- To dla mnie świetna opcja, 
że mogę podpatrywać takich 
zawodników na treningach. 
Wiadomo, że ich umiejęt-
ności są na bardzo wysokim 
poziomie. Od każdego z bar-
dziej doświadczonych piłka-
rzy mogę czerpać i podpatry-
wać coś pod kątem własnej 
gry, co zresztą później staram 
się wykorzystywać na boisku.

Przez lata gry w zespołach 
młodzieżowych, a później 
drugiej drużynie, związany 
byłeś ze Szkołą Mistrzostwa 
Sportowego Miedź Legnica. 
To połączenie nauki ze spor-
tem pomogło w przygotowa-
niu do kariery seniorskiej?

- Na pewno gra w klubowej 
akademii, w połączeniu z na-
uką w SMS Miedź bardzo po-
mogła mi w rozwoju. Dzięki 
temu od początku wszystko 
miałem odpowiednio po-
układane i spokojnie mogłem 
łączyć naukę ze sportem. Mia-
łem czas na jedno i drugie, 
przez co w stu procentach 
skupiałem się na swoim roz-
woju. Cieszę się, że otrzyma-
łem taką możliwość od klubu, 
dzięki czemu mogłem podą-
żać w dobrym kierunku.

Jesteś chłopakiem z naszego 
regionu, absolwentem SMS 
Miedź Legnica. Poleciłbyś 
młodym chłopcom, którzy dzi-
siaj zastanawiają się nad swo-
ją przyszłością, połączenie tre-
ningów w klubowej akademii 
z nauką w SMS Miedź?

- Zdecydowanie polecam 
taką drogę młodym piłka-
rzom. SMS daje znakomitą 
perspektywę rozwoju, po-
zwalającą na spokojne po-
łączenie nauki z treningami. 
Dzięki temu można też szlifo-
wać swoje umiejętności tak, 
by tra�ć do profesjonalnych 
rozgrywek w piłce seniorskiej.

Coraz więcej chłopaków 
z Akademii Miedzi dobija 

SMS Miedź pomogła mi w rozwoju

się do pierwszego zespo-
łu. Część młodych graczy z 
zagranicy też przechodziło 
przez drugą drużynę. To po-
mogło Ci w adaptacji w dru-
żynie?

- Przechodząc z rezerw do 
pierwszej drużyny z wieloma 
zawodnikami już się znałem, 
bo wcześniej z nimi treno-
wałem czy rozgrywałem me-
cze. Dlatego ta adaptacja w 
zespole przebiegła bardzo 
szybko. Poza tym jestem 
związany z Miedzią od wielu 
lat, więc już wcześniej znałem 
większość graczy. To na pew-
no mi pomogło.

W drugim zespole Miedzi 
debiutowałeś już w run-

dzie wiosennej sezonu 
2017/2018. Można więc po-
wiedzieć, że doświadczenie 
w seniorskiej piłce masz już 
kilkuletnie.

- Rzeczywiście, z drużyną 
rezerw jestem związany już 
bardzo długo. Debiutowa-
łem, gdy trenerem drugiego 
zespołu był obecny asystent 
trenera pierwszej drużyny Ra-
dosław Bella. Miałem wtedy 
16 lat, więc trochę czasu już 
minęło. Musiałem się od tego 
momentu trochę napraco-
wać, by tra�ć do pierwszego 
zespołu. Byłem jednak cierpli-
wy, sumiennie pracowałem i 
to zaowocowało tym, że teraz 
jestem w drużynie I ligi i do-
staję coraz więcej szans.

Są tutaj też inni gracze, któ-
rzy debiutowali u trenera 
Belli albo znają się z rezerw 
z trenerem Łobodzińskim. 
Dla młodych piłkarzy to 
duży plus, że wiecie czego 
mogą oczekiwać szkole-
niowcy? 

- Na pewno było mi łatwiej 
przejść z rezerw do pierwsze-
go zespołu z tego względu, 
że wcześniej prowadził moją 
drużynę trener Radosław Bel-
la, a później trener Wojciech 
Łobodziński. Znali mnie i in-
nych zawodników z boiska, 
więc mieli na nas inne spoj-
rzenie. Wiedzieli czego mogą 
od nas wymagać i na co nas 
stać.

(MKS)
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Sprzedam mieszkanie w Głuszycy, 
3 pokoje. Pierwsze piętro do re-
montu 109,70 m2. Cena 169 tys. zł

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 120 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
210 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(remiza strażacka) o pow. 1200m2 
w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.
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Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

ZATRUDNIĘ 
DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 
SAMOCHODOWEGO

TEL. 696 473 695 

USŁUGI

(2) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

(2) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i 
maszyn parowych, a także syreny 
strażackie. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(2) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

NIERUCHOMOŚCI

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

Profesjonalny 
montaż 

nawiewników 
do okien PCV. 

Tel. 508 39 38 35.

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY

ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875

www.facebook.com/maximus.walbrzych

Jedlina-Zdrój
ul. Kłodzka 29d
tel.: 781 454 045
czynne: pn-pt 8:00-20:00, sob 8:00-14:00

WULKANIZACJA
KLIMATYZACJA

Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

KUPIĘ 
KAŻDE 

MIESZKANIE 
ZA GOTÓWKĘ

TEL. 723 453 267

Sprzedam nieuzbrojoną 
działkę budowlaną 
- 900 m kw., przy trasie 
Wałbrzych – Świdnica. 

Przy trasie 379, blisko strefy 
ekonomicznej. 

Możliwość podziału.

Tel. 661 298 122 
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• Ogłoszenia okolicznościowe  • Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi

w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590
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