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WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/STRZEGOM

Postawić siatkarską 
kropkę nad „i”

Studio Espresso
z Piotrem 
Starczukowskim

Temat tygodnia 15 lat 
Wałbrzycha w Europie 

Czas na bitwę

REKLAMA	 R0331/19

REKLAMA	 R0332/19

REKLAMA	 R0333/19

sport str. 22

hobby str. 20

rozmowa str. 3

wydarzenia str. 6

JEDYNA TAKA OFERTA
W WAŁBRZYCHU!

ul. Broniewskiego 73, Wałbrzych, tel. 515-751-711
oddziały: ul. Papieża Jana Pawła II 14, Kamienna Góra,

Tel. 75 717 58 37, kom. 508 731 012
ul. Klasztorna 5, Dzierżoniów,

Tel. 74 810 83 06, kom. 508 731 017

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ BANKOWĄ! 
WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ,

MINIMUM FORMALNOŚCI!

BRAKUJE CI GOTÓWKI? 
3000 zł i tylko dowód osobisty

DECYZJA W 15 MINUT!

PRACA w Niemczech
 sortowanie surowców wtórnych

 demontaż RTV i AGD
 rozładunek paczek kurierskich
 pracownik usług komunalnych

dla kobiet i mężczyzn
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REMAX Sp. z o.o., 
Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro) 

tel.: 727 010 114, 74 663 82 93
www.remax-praca.pl Premie do 150 EUR !

Oblężenie festiwalowej
twierdzy Książ!

Choć książańskie mury w swej historii nie przeżyły żadnego oblężenia, to zamkowe Festiwale Kwiatów i 
Sztuki napisały ją na nowo. Blisko czterdzieści pięć tysięcy gości odwiedziło naszą perłę regionu w strefie 
biletowej, a szacuje się, że drugie tyle bawiło się na przedzamczu.

Aż trudno uwierzyć, że serialowa „Twierdza Szyfrów” przetrwała oblężenie XXXI Festiwalu Kwiatów i Sztuki, 
który rozpoczął się 30 kwietnia, a zakończył 3 maja. By swobodnie dostać się na tę jakże oryginalną florystycz-
ną imprezę, trzeba było pojawić się na terenie parkingu przy stadninie koni tuż po godzinie 8:00 rano. Kilka 
godzin później korek do wjazdu z jednej strony Wałbrzycha sięgał Palmiarni, z drugiej zaś Świebodzic – istny 
najazd.

Więcej strona 4, fotorelacja Michała Jabłońskiego strona 17

autor: Michał Jabłoński –dron.walbrzych.pl, facebook.com/mjablonski.fotografia

Uwaga już w tym numerze! Strony 11-14!

INFORMATOR WAŁBRZYSKICH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Sponsor:
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PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.”  - Ignacy Krasicki

Jarosław Kowalczyk

MAJ

MAJ

MAJ

13

14

12

Imieniny:
Antonina, Beatrycze

Międzynarodowy Dzień
Kierowcy Zawodowego

Imieniny:
Franciszek, Ignacy,
Miranda
Dzień bez Śmiecenia

Imieniny:
Dominik, Pankracy

Europejski Dzień Walki
z Czerniakiem

Imieniny:
Maria, Roberta, Serwacy

Imieniny:
Bonifacy, Maciej

Dzień Farmaceuty

Imieniny:
Izydor, Nadzieja, Zofia

Święto Polskiej Muzyki i Plastyki

Imieniny:
Szymon

Dzień Straży Granicznej

10:00 – Uroczystości pod pomnikiem Ułanów Legii 
Polsko- Włoskiej w Szczawnie-Zdroju
11:00 - IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA- Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu
14:30 - Świerszczykowy Klub Książkowy – spotkania 
dla dzieci – Filia Biblioteki Nowy Glinik Wałbrzych
19:00 - IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA- Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu
19:00 - Koncert symfoniczny - Święto Narodowe 3 
Maja – Filharmonia Sudecka
20:15 - Kabaret skeczów męczących – Filharmonia 
Sudecka

10:30 – Przemarsz rekonstruktorów ulicami Szczaw-
na-Zdroju – Bitwa pod Strugą
11:00 - Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Filia Bi-
blioteki Piaskowa Góra – Wałbrzych
15:00 – Inscenizacja Bitwy pod Strugą – Pola pod po-
mnikiem Ułanów Legii Polsko- Włoskiej w Szczawnie-
-Zdroju
16:30 – Bitwa pod Strugą – Zwiedzanie obozu rekon-
struktorów – Pałac Struga
17:00 - koncert „Roztańczona majówka” - SOK Rynek 44 
-Świdnica
18:00 - KRUK KRUKOWI – Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych 
19:00 - BABA DZIWO - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
19:00 - Koncert RAZ, DWA, TRZY – Filharmonia Sudecka

8:00 - Warsztaty fotograficzne dla dzieci (12-15 lat) w 
ramach projektu „Kulturalne inspiracje” - WOK Stara 
Kopania Wałbrzych
16:00 – Dyskusyjny klub książki – Filia Biblioteki Pia-
skowa Góra Wałbrzych
16:00 - Młodzi Cyfrowi – turniej gry komputerowej 
dla młodzieży – Filia Biblioteki Sobiecin Wałbrzych
16:30 – Klub Czytających Rodzin – Filia Biblioteki 
Podzamcze – Wałbrzych
16:30 – Bajkowy klub malucha - Franklin – Filia Bi-
blioteki Podzamcze – Wałbrzych
18:00 - Spektrum przedstawia: „Wielkie piękno” 
(2013), reż. P. Sorrentino - sala teatralna Świdnickiego 
Ośrodka Kultury, Rynek 43 -Świdnica

16:00 – Dyskusyjny klub książki – Filia Biblioteki Pia-
skowa Góra – Wałbrzych
16:00 - Popołudnie z zagadką – Filia Biblioteki Sobię-
cin – Wałbrzych
19:00 - CYNKOWI CHŁOPCY - Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu

10:00 - Salonik Literacki – pokaz prezentacji Pałace, 
zamki Wałbrzycha i okolic - Filia Biblioteki Nowy Gli-
nik Wałbrzych
11:00 – OCH, EMIL! – Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych 
17:00 - Seans pod Atlantam - Dział Zbiorów Audio-
wizualnych, Śródmieście Biblioteka pod Atlantami – 
Wałbrzych
17:00 - Turcja – oczami grotołaza – Filia Biblioteki Pia-
skowa Góra Wałbrzych
18:00 - Wieczory z Kinem Rosyjskim: „Aelita” (1924) – 
Galera Fotografii Rynek 44 Świdnica
20:00 - Adam Van Bendler: „Światło w tunelu” (Stand-
-up) - Klub Bolko – Świdnica

10:00 - Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój – Jedlina-
-Zdrój
12:30 – OCH, EMIL! – Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych
16:00 - DOM– Teatr Lalki i Aktora Wałbrzych
18:00 - BABA DZIWO - Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu

9:00-13:00 - Pielgrzymka na Górę Chełmiec - WOK 
Wałbrzych ul. Piasta 

„Głównym celem akcji jest uzbieranie pięćdziesięciu tysięcy złotych”

www.30minut.pl
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Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek

16OC 15OC 11OC 11OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Kiedy zacząłeś biegać i dlacze-
go?

Przygodę z bieganiem zaczą-
łem około cztery lat temu. Głów-
nym powodem było zrzucenie 
zbędnych kilogramów masy ciała 
i poprawienie swojej kondycji fi-
zycznej.

Czym jest dla ciebie bieganie?
Bieganie jest dla mnie olbrzy-

mią dawką energii, takie ładowa-
nie akumulatora na kolejny dzień.

Ile razy w tygodniu poświę-
casz czasu na treningi?

Biegam cztery razy w tygodniu, 
plus wykonuje jeden trening ogól-
norozwojowy z grupą biegową 
#wawrzynteam, na który serdecz-
nie zapraszam w każdy wtorek o 
godz:18:30 na Hali Lekkoatletycz-
nej w Wałbrzychu. Systematyczne 
treningi są bardzo ważne.

Jak zachęcisz do biegania tych, 
którzy chcą zacząć, a nie potrafią 
się zmobilizować?

Organizowane są przez różne 
grupy biegowe wspólne treningi. 
Jestem przekonany, że na pewno 
w grupie biegowej przede wszyst-
kim na początku jest raźniej.

Co trzeba robić, trenując bie-
ganie, aby uniknąć kontuzji?

Trenując bieganie trzeba 
słuchać własnego organizmu i 
postępować zgodnie z zalece-

niami trenera, wtedy unikamy nie-
potrzebnych kontuzji.

Czy do biegania potrzebny 
jest specjalny sprzęt?

Na pewno potrzebne są wygod-
ne buty i dużo dobrego humoru. 
Ważna jest systematyka, by móc 
cieszyć się każdym przebiegnię-
tym kilometrem.

Co to jest akcja Biegające 
Anioły Hospicjum i kto jest jej ini-
cjatorem?

Akcja dla Wałbrzyskiego Hospi-
cjum #BiegajaceAniołyHospicjum 
jest organizowana po to, by zwró-
cić większą uwagę na potrzeby 
tej placówki. Głównym inicjato-
rem całej akcji jest Piotr Kowzan, 
wolontariusz Hospicjum. Warto 
zaznaczyć, że już kwestowaliśmy i 
kwestujemy w czasie imprez w re-
gionie.

Jak będzie wyglądał start bie-
gu do Kołobrzegu?

Start biegu zaplanowany jest 
na 24 maja 2019 o godzinie 9:00 
spod Starej Kopalni, gdzie wszyst-
kich serdecznie zapraszam. Będzie 
możliwość pokonania części trasy 
wraz z Aniołami, wyprowadzając 
nas z miasta Wałbrzycha.

Jak będzie przebiegała trasa 
biegu i czas trwania?

Na cały dystans założyliśmy so-
bie czas 50 godzin, a biegniemy 
przez Lubin, Gorzów Wielkopolski 
i do Kołobrzegu.

Jak można wspierać hospi-
cjum poprzez akcję?

Głównym celem akcji jest uzbie-
ranie pięćdziesięciu tysięcy złotych 
poprzez wpłaty https://zrzutka.pl/
taaj73 oraz podczas kwestowania z 
puszkami Hospicjum na imprezach 
biegowych w okolicy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

CAR DRIVE
AUTO SERVICE

NOCLEGI
„CARDRIVE”

BLACHARSTWO
LAKIERNICTWO

• naprawy powypadkowe
• lakierowanie pojazdów
• konserwacja nadwozi
• renowacja i polerowanie  

    lakieru

MECHANIKA
POJAZDOWA

• naprawy silników
• układy hamulcowe
• układy wydechowe
• zawieszenia
• rozrządy
• sprzęgła 

Oferta noclegów pracowniczych w Wałbrzychu.
Kontakt 665 045 933

ul. Noworudzka 16 - rondo przy wyjeździe na Jedlinę-Zdrój/
Zagórze Śląskie/Kłodzko

W naszym obiekcie dysponujemy pokojami 2,3,4 lub 6 osobo-
wymi. Pokoje są w pełni wyposażone. Dla naszych gości dostęp-
ne jest bezpłatne WI-FI Przy budynku znajduje się przystanek 
komunikacji miejskiej, w bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest 
stacja benzynowa i sklepy spożywcze. Ceny ustalane są indywi-
dualnie w zależności od ilości osób do zakwaterowania.

Koszt noclegów dla jednej osoby na miesiąc 450 złotych
58-308 Wałbrzych  ul. Noworudzka 16

665 045 933, 74 300 37 77 



Studio Espresso gościło w Restauracji pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z byłym kierowcą rajdowym, twórcą i szkoleniowcem „Bezpiecznego Kierowcy” rozmawiał Paweł Szpur

z Piotrem Starczukowskim

www.30minut.pl

Piątek, 10 maja 2019 Rozmowa 3Nakład łączny
w maju 67 000 egz.

od 16 lat 
razem z Wami

Zobacz Studio Espresso:  

facebook.com/studio.espresso.official 

 www.youtube.com

W dalszej części wywiadu 
dowiecie się Państwo, na czym 
polega akcja „Bezpieczny Kie-
rowca”, w której bezpłatnie 
od czternastu lat przeszkolono 
ponad dwa i pół tysiąca kie-
rowców. Akcja ta jest jedyną 
w swoim rodzaju w skali kraju. 
Dowiecie się Państwo również, 
jak wyglądają ćwiczenia, które 
wykonywane są podczas szko-
lenia.

Pełen wywiad można obej-
rzeć na stronie
facebook.com/studio.espresso.official 

REKLAMA	 R0336/19

Szukasz gotówki?
My ją dla Ciebie 
znajdziemy!

74 666 88 99 
74 663 80 30

Kredyty i pożyczki ponad 30 fi rm

ul. 1 Maja 4 (ok. 50m od Rynku)
ul. Broniewskiego 69 (w mrówkowcu obok baru Małgosia)

Po pożyczkę przyjdź do Fines

WIELE POŻYCZEK - JEDNO MIEJSCE

Zanim przejdziemy do rozmowy 
na temat „Bezpiecznego Kierowcy”, 
powiedz, jak to się stało, że w swoim 
życiu zainteresowałeś się sportami 
motorowymi?

Zaczęło się od nart. Jeżdżę na nar-
tach w górach naszego rejonu. Wów-
czas, żeby dojechać na narty, trzeba 
było jechać samochodem, nie było 
możliwości tak jak dziś - autobusem. 
Jako młody człowiek sam prowadzi-
łem samochód, jeżdżąc na narty. To 
zauważył mój przyjaciel i wspólnik 
Daniel, który kiedyś powiedział „To 
jest nieprawdopodobne, ty jedziesz, 
mówisz, auto ślizga się i lata po tej 
całej drodze, a ty bez najmniejszego 
problemu sobie z tym radzisz. Mu-
sisz wystartować w rajdach”. I tak się 
zaczęło. Wystartowaliśmy wspólnie 
w rajdach popularnych, tak zwanych 
KJ-ach. Kolejno: w Wałbrzychu, w 
Świdnicy, a następnie w całym rejo-
nie. Później zdobyliśmy tytuł Mistrza 
Polski Amatorów w swojej klasie i 
przesiedliśmy się do bardziej zawo-
dowego samochodu.

Tu ci przerwę. Były wówczas róż-
ne samochody: Cinquecento, Micry.

Nawet Tico.

To jak z nimi było? Kupowałeś 
samochód, musiałeś zrobić klatkę, 
wymienić silnik?

Teraz tak to się odbywa, że sport 
amatorski jest na wpół zawodowy. 
Wtedy wystarczyło mieć jakikolwiek 
samochód, orzeszek na głowę, czyli 
kask i można było w takim rajdzie wy-
startować. Teraz tez można takie rady 
znaleźć.

W Skandynawii tak się ścigają.
Tak, ale to były takie rajdy typu 

„pojeździjmy wokół śmietnika, po-
ścigajmy się na placyku wokoło 
słupków”. Niemniej jednak, to była 
świetna szkoła, świetna nauka w 
przygotowaniu do rajdów zawodo-
wych. Tam wyszły umiejętności, które 
miałem, czyli predyspozycje do pro-

wadzenia samochodu. Umiejętności 
to za dużo powiedziane.

Możemy to porównać do predys-
pozycji do uprawiania sportu.

Tak jak predyspozycje do uprawia-
nia dyscypliny sportowej. W tym przy-
padku - do sportów motorowych. 
Okazało się, że dobrze mój przyjaciel 
zauważył, że w tym kierunku mogę 
podążać. To była słuszna decyzja, bo 
od razu zacząłem odnosić sukcesy.

Pierwszy samochód, którym jeź-
dziłeś to...?

Pierwszy samochód to było Cin-
quecento. W międzyczasie jeden start 
Tico, którego nie zapomnę, bo tam 
udało mi się postawić ten samochód 
na dwóch kołach i dojechać do mety. 
Natomiast były też fordy Ka i to były 
fajne samochody. Dobre na te zawo-
dy między pachołkami po placach. 
Zwinne, szybkie samochody, które 
dawały dużo, dużo frajdy.

Jeździliście później w pewnym 
teamie. Jak on się nazywał?

Udało nam się namówić pana 
Jerzego Mazura, osobę najbardziej 
związaną z rajdami i najbardziej uty-
tułowaną w regionie w motospor-
tach. To było niesamowite... móc z 
taką osobą współpracować i czerpać 
z jej doświadczenia. I tak zrobiliśmy, 
namówiliśmy Pana Mazura na utwo-
rzenie teamu. To stworzyło ogromne 
możliwości, chociażby takie, że na 
jednym z rajdów na odcinku testo-
wym miałem dachowanie. Następ-
nego dnia wystartowałem w rajdzie 
tym samochodem. To było miękkie 
dachowanie, które zakończyło się w 
rzece. Samochód był poobijany. To 
właśnie ta grupa i mobilizacja tych 
osób pozwoliły na wykonanie „prze-
szczepów” części z różnych samo-
chodów. Całą noc czternaście osób 
pracowało, bym mógł kolejnego dnia 
wystartować. To była znana akcja. 
Wystartowałem i odwdzięczyłem się 
wygraniem tego rajdu.

Często mówisz o bezpieczeń-
stwie. Ściganie się na torze różni 
się od rajdów, w których ty brałeś 
udział. Jak zapewnić bezpieczeń-
stwo?

W motosportach chodzi o pręd-
kość, o ciągnięcie tej adrenaliny. Tak 
właśnie jest w rajdach - największą 
adrenalinę powoduje prędkość. W 
rajdach samochodowych dochodzi 
jeszcze pewien element ryzyka. Ry-
zyka zawiązanego z bardzo zmienną 
nawierzchnią, po której startujemy, z 
bardzo zmiennymi warunkami. W wy-
ścigach jest to bardziej subtelne. W 
wyścigach mogą mieć wpływ opony, 
zmęczenie zawodnika, również waga 
samochodu, która się zmniejsza wraz 
ze spalanym paliwem. Tu warunki w 
tej skali są zmienne. Natomiast, w raj-

dach jest zupełnie inaczej. Nas może 
zaatakować deszcz, który zmieni dro-
gę w błotnistą. Nas może zaskoczyć 
to, że wjedziemy na zupełnie suchych 
oponach na mokrą od deszczu na-
wierzchnię i jesteśmy daleko od ser-
wisu, nie mogąc zmienić tych opon. 
Może na drogę spaść kamień - trzeba 
go wtedy ominąć. Po prostu dużo in-
nych, przeróżnych sytuacji. Wjeżdża-
jąc w zakręt, tor jazdy może okazać 
się zupełnie inny niż zaplanowaliśmy.

Dlatego potrzebny jest pilot przy 
rajdach?

Tak, pilot dlatego, że przejazdy 
dróg, po których jeździmy bywają 
dwukrotne, najwyżej trzykrotne. Nie 
da się poznać drogi w stu procentach. 
Dlatego teraz używa się bardzo czę-

sto kamer do nagrywania przejazdu. 
Pilot czyta trasę jak mapę.

To jak zapewnić bezpieczeństwo 
kibicom?

Motosporty są ryzykowne na każ-
dym poziomie i w każdej formule. 
Jest to ryzykowne i dla zawodników, 
i dla oglądających. Można stać bar-
dzo daleko od jadących pojazdów, aż 
tu nagle pojawia się zawodnik, który 
walczy o sekundy i mierzy się z rożny-
mi przeciwnościami - na przykład je-
dzie na przebitej oponie i fragmenty 
felgi rozpryskują się na boki, lecąc po 
kilkaset metrów. Nie da się wszystkich 
sytuacji przewidzieć. Dlatego najważ-
niejsze jest świadome dostrzeganie 
tego ryzyka. Starać się to ryzyko zmi-
nimalizować. Ale od czasów, kiedy 
ja startowałem do dzisiejszego dnia, 
zmieniło się bardzo dużo na korzyść.

Kiedy wpadłeś na pomysł, by 
stworzyć Bezpiecznego Kierowcę i 
szkolić kierowców?

Chciałem podzielić się umiejęt-
nościami, które nabyłem na rajdach. 
W tamtych czasach trudno było o 
taką wymianę z innymi kierowcami, 
nadal się mnie boją (śmiech). Oczywi-
ście, my kierowcy za kierownicą, uwa-
żamy się za najlepszych i nieomyl-
nych, ale tak nie jest. Do tego nakłonił 
mnie również przyjazd Japończyków, 
którzy budowali fabrykę Toyoty. Z 
nimi podzieliłem się umiejętnościa-
mi, ponieważ oni chcieli jeździć tutaj 
bezpiecznie. Dodatkowo, trafili na 
zmienne klimatyczne. Była śliska na-
wierzchnia i sroga zima. Pokazałem 
im „co i jak” i tak nawiązała się współ-
praca. Jej owocem jest „Bezpieczny 
Kierowca”, czyli akcja w której propa-
gujemy bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego - co roku pod innym hasłem.

Dziękuję za rozmowę.
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński
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Oblężenie festiwalowej twierdzy Książ!
Oprócz wspaniałego kiermaszu, na którym można było kupić wszystko - od biżuterii po ceramicz-

ne deski do krojenia - nie brakowało też i innych, głównych atrakcji.

Bajkowe komnaty dla małych i 
dużych

Za wystrój najpiękniejszej sali 
Zamku Książ w Wałbrzychu, czyli 
Sali Maksymiliana, odpowiedzial-
na była Marta Kondzielnik ze Sto-
warzyszenia Florystów Polskich. 
Pozostałe komnaty także zdobiły 
piękne kompozycje kwiatowe. I 
tu ciekawostka - po raz pierwszy 
florystyczne dekoracje pojawiły 
się na wszystkich kondygnacjach 
udostępnionych do zwiedzania. 
Na szczególną uwagę zasługiwa-
ła - naszym redakcyjnym zdaniem 
-umieszczona na trzecim piętrze 
instalacja „Tajemniczy ogród”, bę-
dąca ścieżką multisensoryczną. 
Dzieciom i rodzicom największą 
frajdę sprawiły wizyty w apar-
tamentach, w których odbywa-
ły się warsztaty florystyczne dla 
najmłodszych gości Festiwalu 
(malowanie, zdobienie itp.) Nie-
samowite wrażenie na turystach 

i miłośnikach flory wywarła także 
największa w Polsce narodowa wy-
stawa bonsai oraz ekspozycja zbroi 
i kuźni japońskiego płatnerza.

 
Makieta podziemi
Ważnym elementem tegorocz-

nej edycji Festiwalu (ale też i no-
wum) było zaprezentowanie pub-
liczności makiety podziemi Zamku 
Książ, które udostępniono do zwie-
dzania w październiku ubiegłego 
roku. To model ukazujący labirynt 
podziemnych korytarzy wydrążo-
nych pod zamkiem w latach 1944-
45. Makieta w skali 1:87 powstawa-
ła przez 130 dni, a jej twórcą jest 
utalentowany wałbrzyski artysta, 
grafik, modelarz - Tomasz Maroń-
ski. Warto zaznaczyć, że w ramach 
promocji Festiwalu, w poprzedza-
jący go weekend, na tory Dolnego 
Śląska wyjechał specjalny „zielony 
wagon” Kolei Dolnośląskich. Dzięki 
współpracy przewoźnika i Zamku 

Książ w Wałbrzychu, jeden z wago-
nów został bardzo bogato udeko-
rowany roślinami.

Poprosiliśmy o podsumowa-
nie Festiwalu Panią Prezes, Annę 
Żabską. Oto co usłyszeliśmy: 
Dziękujemy wszystkim turystom 
odwiedzającym Zamek w czasie 
Festiwalu Kwiatów. Szczególne po-
dziękowania należą się florystom, 
którzy stworzyli przepiękne kom-
pozycje kwiatowe, wystawcom i 
całemu zespołowi Zamku Książ, 
który czuwał nad sprawnym prze-
biegiem tej największej imprezy 
na Dolnym Śląsku. Warto również 
wspomnieć o naszych partnerach 
i sponsorach: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Dolnośląskiego, 
Fabryka czekolady Śnieżka, Tau-
ron, Koleje Dolnośląskie, Agrecol, 
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 
Victoria, Avalanche+ Roses, SIGMA 
International (Poland), Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Dzięki nim 
udało nam się stworzyć wyjątko-
we wydarzenie w Polsce, w którym 
uczestniczyła rekordowa liczba 
osób. 

Podczas XXXI Festiwalu Kwia-
tów i Sztuki zaprezentowało się 
250 wystawców, hodowców roślin, 
artystów, wytwórców produktów 

regionalnych i rękodzielników. Po 
tak wielkim przedsięwzięciu Za-
mek Książ wymagał gruntownego 
posprzątania. - Musieliśmy być 
gotowi na następny dzień, więc 
całe porządki odbywały się w nocy 
i nad ranem - podkreśliła Prezes 
Żabska.

PAS/OSA

Radny Anatol Szpur skutecznie interweniował
w sprawie montarzu oświetlenia wiaty przystankowej

Radny Anatol Szpur podczas
akcji Czysty i Zielony Wałbrzych

Podsumowanie działania radnego Anatola Szpur w miesiącu kwiecień:
- na początku kwietnia interweniowałem w sprawie napra-

wy muru ogrodzenia przy Armii Krajowej 29, teren pomnika 
przyrody - Magnolii;

- naprawiono nawierzchnię chodnika przy ulicy Strzegom-
skiej, o co również zabiegałem;

- uczestniczyłem w  Kongresie Małych i Średnich Miast „EU-
ROPA MAŁYCH OJCZYZN”. Znamienici goście, samorządowi 
włodarze i wymiana doświadczeń. Cieszę się, że mogłem być 
świadkiem tego wydarzenia.

Gratulacje dla organizatorów: Roman Szełemej, Związek 
Miast Polskich, Wałbrzych Moje Miasto, Komisja Europejska w 
Polsce;

- 27 kwietnia wraz z mieszkańcami ulicy Przywodnej brali-
śmy udział w akcji „Czysty i zielony Wałbrzych”, podczas której 
posprzątaliśmy teren, zbierając kilkadziesiąt worków śmieci 
oraz posadziliśmy drzewa i krzewy;

- służby miejskie wyburzyły nienadające się do eksploatacji 
komórki przy ulicy 11-go Listopada 60-62. Zabiegałem o to 
wiele miesięcy;

- skutecznie interweniowałem w sprawie usunięcia rupieci 
w podwórku ulicy Armii Krajowej 26 a i b, które pozostały po 

akcji „Wywalamy graty z chaty”;
- zainstalowano oświetlenie wiaty przystanków przy Armii 

Krajowej 30, o które zabiegałem juz pod koniec ubiegłego roku.
Anatol Szpur

/AnatolSzpur /anatolszpur.official

www.AnatolSzpur.pl/AnatolSzpur.official



Promocja 5
www.30minut.pl

Nakład łączny
w maju 67 000 egz.

od 16 lat 
razem z Wami

Piątek, 10 maja 2019

REKLAMA	 R0339/19



6 Temat tygodnia /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 10 maja 2019

Tak głosowali nasi czytelnicy w ankiecie internetowej:
Czy Wałbrzych dobrze wykorzystał

15 lat w Unii Europejskiej ? 

TAK
78%

NIE
22%

15 lat Wałbrzycha w Europie
W tym roku mija 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kiedy otwierały się granice, zni-

kały szlabany, mało kto mógł wówczas przewidzieć, jak nasz kraj, w tym - i Wałbrzych - skorzysta na 
owym związku. Pieniądze, które popłynęły do miasta przez ostatnie 15 lat pod postacią zrealizowa-
nych projektów są trudne do policzenia, bo nikt od tamtego czasu nie prowadził oficjalnej statystyki 
pozyskanych środków.

Choć Miasto Wałbrzych obcho-
dząc Rok Unii Europejskiej pokazuje 
zrealizowane projekty i kwoty dota-
cji, to skupia się w większości na „na-
macalnych”, własnych działaniach. A 
Wałbrzych to nie tylko gmina i urząd 
oraz podległe mu jednostki, któ-
re pozyskują środki. Wałbrzych to 
również organizacje pozarządowe, 
firmy, szkoły czy wspólnoty mieszka-
niowe. Wszędzie tam przez ostatnie 
lata trafiały dotacje ze środków unij-
nych pod postacią realizacji najprze-
różniejszych projektów. I gdybyśmy 
chcieli szczegółowo przeanalizować 
rok po roku, gdzie i jakie pieniądze 
z unii znalazły się w Wałbrzychu, to 
pewnie nie wystarczyłoby piętnastu 
stron wydania gazety, żeby to pod-
sumować. Wszystko, co można zro-
bić, to trzymać się szacunków.

Ale cofnijmy się w czasie. Jest 
1 maja 2004 roku. Polska wchodzi 
do Unii Europejskiej. Unii, w której 
funkcjonuje zasada subsydiarności, 
oznaczająca pomoc krajom człon-
kowskim Unii Europejskiej. Mówiąc 
wprost: Unia podejmuje działania 
tylko w przypadkach, które nie 
mogą zostać zrealizowane dosta-
tecznie efektywnie na poziomie 
państwa członkowskiego. A uprasz-
czając znaczenie tej zasady: Unia 
Europejska wspiera rozwój Państw 
Unii i kieruje tam programy i środki 
finansowe tak, aby mogły się szyb-
ko rozwijać i dogonić pod każdym 
względem - czy to społecznym, fi-
nansowym, edukacyjnym - inne kra-
je członkowskie. Wiązało się z tym 
jedno: do Polski popłynęły pienią-
dze z budżetu Unii.

Na początku nie było jednak tak 
kolorowo i efektywnie. Wałbrzych, 
wtedy jeszcze miasto bez statutu 
prawa grodzkiego, grało w zupełnie 
innej lidze niż miasta o podobnej 
wielkości w Polsce. Biuro do spraw 
europejskich położone było z dala 
od ratusza. Pamiętamy konferen-
cje prasowe, na których zarzucano 
ówczesnym władzom odrzucenie 
wniosku o unijną dotację, bo ktoś 
źle zaznaczył zakładkę w interneto-
wym generatorze projektów. Dziś 
już poszło to wszystko w niepamięć. 
Ale początki, chociażby w organi-
zacjach pozarządowych, doskonale 
pamięta Grzegorz Kruszyński z Fun-
dacji Edukacji Europejskiej: - Obser-
wuję działalność wałbrzyskich orga-
nizacji pozarządowych w zasadzie 
już od połowy lat 90, czyli prawie 25 

lat. Prace w NGO-sach zacząłem już 
w 1993 roku. Zanim jeszcze Polska 
przystąpiła do Unii Europejskiej. W 
Wałbrzychu działały organizacje po-
zyskujące środki i realizujące różno-
rodne projekty społeczne. Tuż przed 
2004 realizowane były tzw projekty 
przedakcesyjne, mające m.in przy-
gotować Polaków do wejścia do Unii 
Europejskiej. W dużej mierze kon-
centrowały się na edukacji europej-
skiej, tj. edukacji o strukturach Unii, 
o zasadach działania itp. Kilka takich 
projektów w latach 2002 - 2004 zre-
alizowała również Fundacja Edukacji 
Europejskiej.

Jak to działa?
Fundusze europejskie dzielone 

są przez różne instytucje od pozio-
mu ministerstwa poprzez urzędy 
zlokalizowane w województwach. 
Instytucji i mechanizmów jest bar-
dzo dużo w zależności od podmio-
tów, które się o nie ubiegają. Ale 
jak pokazała historia piętnastu lat, 
warto mieć wpływ na to, kto dzieli i 
rozlicza środki. I tak w 2012 roku po-
wstała inicjatywa Aglomeracji Wał-
brzyskiej, której celem jest uspraw-
nienie dostarczania mieszkańcom 
usług publicznych. W konsekwencji 
umożliwiło to powołanie nowej in-
stytucji pośredniczącej, jaką są Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne 
Aglomeracji Wałbrzyskiej. Jak za-
uważa sam jej inicjator, prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej: - Moż-
na przyjąć, że bez powołania Aglo-
meracji Wałbrzyskiej i ZIT AW nawet 
połowa z blisko 1 mld zł środków ja-
kie już zostało zaabsorbowane przez 
Aglomerację Wałbrzyską nigdy by 
nie trafiło do naszych mieszkańców. 
Znaczenie ZIT jest ogromne - powo-
łanie tej instytucji zagwarantowało 
dopływ środków UE do każdej gmi-
ny Aglomeracji Wałbrzyskiej. Małe 
gminy nigdy nie byłyby w stanie 
samodzielnie zawalczyć w trudnych 
konkursach o środki unijne, mając 
za konkurenta np. Wrocław czy Leg-
nicę. To spowodowało, że powoli 
rozwój takich miejscowości jak Głu-
szyca, Jedlina Zdrój, czy Nowa Ruda 
wyraźnie przyspieszył.

Skorzystał rodzimy biznes
Rozwój Wałbrzycha i regionu 

to również środki na wsparcie lo-
kalnych firm. Doskonale o tym wie 
prezes zarządu Funduszu Regionu 
Wałbrzyskiego Robert Jagła. - Unia 
Europejska dała przede wszystkim 
nowe możliwości finansowania dla 

przedsiębiorców, w skutek czego 
wzmocniona została aktywność 
inwestycyjna istniejących podmio-
tów gospodarczych oraz proces 
zakładania i rozwijania działalno-
ści gospodarczej. Przez sektor MŚP 
wdrożone zostały projekty inwesty-
cyjne prowadzące między innymi 
do zwiększenia innowacji. Solidny 
zastrzyk wsparcia finansowego z 
budżetu Unii mocno rozwinął na-
szą regionalną gospodarkę. Na co 
wykorzystywały firmy środki finan-
sowe? Wsparcie finansowe naj-
częściej przeznaczane było na cele 
inwestycyjne oraz zakup środków 
trwałych. Przedsiębiorcy kupowali 
najczęściej specjalistyczne maszy-
ny i urządzenia produkcyjne, środ-
ki transportu, nieruchomości lub 
grunty. Każdy wniosek o wsparcie 
finansowe traktujemy bardzo in-
dywidualnie. Pozwalamy rozwijać 
skrzydła przedsiębiorcom, słucha-
my ich potrzeb. Jesteśmy otwarci 
na innowacyjne pomysły. Dlatego 
udzieliliśmy pożyczek m. in. na za-

kup dwóch replik dział armatnich 
wraz z wyposażeniem i strojem ar-
tylerzysty, wysokiej klasy fortepian, 
ogromny telebim LED składający 
się z 82 mniejszych ekranów, buty 
kangoo pozwalające na treningi fit, 
sauny odchudzające, specjalistycz-
ny samochód do przewozu zwierząt 
z ogrodów zoologicznych, totem 
mutlimedialny 3D. Sfinansowaliśmy 
także realizację średniowiecznego 
grodu rycerskiego, boiska do tenisa 
ziemnego, szkółki narciarskiej, czy 

pokoi typu escape room - wymienia 
prezes Jagła.

Szkoła równa się Europa
Fundusze europejskie to również 

edukacja. Wałbrzyskie szkoły także 
odniosły sukcesy w pozyskiwaniu 
europejskich pieniędzy. Katarzyna 
Nieć – dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w 
Wałbrzychu zauważa, że: dzięki fun-
duszom unijnym dzisiejsza szkoła 
zawodowa kształci na europejskim 
poziomie, w pracowniach wyposa-
żonych w nowoczesny sprzęt. Moja 
szkoła pozyskała sprzęt gastrono-
miczny i informatyczny na kwotę 
ponad 3 milionów. Wszystkie sale 
lekcyjne zostały wyposażone w 
nowoczesny sprzęt multimedialny, 
a tablica i biała kreda odeszły do 
lamusa. Ale to nie wszystko. Dzię-
ki projektom unijnym uczniowie 
mogli podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe na dodatkowych kur-
sach np. barmańskim, baristycznym, 
kelnerskim. Sfinansowane zostały 
dodatkowe zajęcia wyrównawcze 
i te rozwijające zainteresowania. 
Uczniowie brali udział w projektach, 
targach, wycieczkach, zajęciach 
specjalistycznych, płatnych stażach 
zawodowych. Również nauczyciele 
korzystali z zajęć, szkoleń i prak-
tyk zawodowych. Obecnie w mojej 
szkole równolegle prowadzonych 
jest 5 projektów unijnych, które 
wzbogacają ofertę szkoły i czynią 
ją atrakcyjną dla młodych ludzi. Z 
ciekawostek dodam, że w tym roku 
szkoła pozyskała gastronomiczną 
drukarkę 3D i zaczynamy szkolenia 
dla klas gastronomicznych.

Lepszy wizerunek miasta
Wałbrzych to też wspólnoty 

mieszkaniowe. One również sku-
tecznie pozyskiwały środki przy 
współpracy z zarządcami. Jak pod-
sumowuje Marcin Sidor, zarządca 
nieruchomości z firmy Sidom:

- Nasza firma w poprzednim 
okresie programowania 2007-2013 
pozyskała dla siedmiu wspólnot 
środki o łącznej wartości 750 ty-
sięcy złotych, czyli średnio 100 dla 

wspólnoty. Pozwoliło to na wykona-
nie remontów elewacji i dachów. Z 
kolei w okresie 2014- 2020 jesteśmy 
w trakcie realizacji trzynastu projek-
tów. Wartość dotacji dla tych projek-
tów to 3 miliony złotych, co średnio 
stanowi 230 tysięcy dla wspólnoty. 
Tu, oprócz dachów i elewacji, mamy 
większy zakres wykonanych prac. To 
dodatkowo remonty klatek czy wy-
miany instalacji. Wszystkie budynki 
zlokalizowane są w obszarze rewitali-
zacji, na czym niewątpliwie korzysta 
wizerunkowo miasto Wałbrzych.

Unia plus mieszkańcy
Ale fundusze unijne to rewitali-

zacja tkanki społecznej. To wsparcie, 
którego bezpośrednimi beneficjen-
tami są mieszkańcy miasta i regionu. 
Jak zauważa Waldemar Weihs, prezes 
Fundacji Merkury, a zarazem ekspert 
w tym sektorze: - Wałbrzyskie orga-
nizacje pozarządowe należą w na-
szym województwie do najbardziej 
aktywnych w pozyskiwaniu środków 
unijnych na realizację projektów spo-
łecznych. Realizując partnerskie pro-
jekty, organizacje wspierają projekty 
edukacyjne szkół, tworzą i prowadzą 
przedszkola, kluby integracji społecz-
nej, budują kompleksowe rozwiąza-
nia dla osób niepełnosprawnych oraz 
wprowadzają na rynek pracy osoby 
bezrobotne i nieaktywne zawodowo. 
Tylko dzięki pieniądzom z Unii Euro-
pejskiej mogliśmy rozwijać ekonomię 
społeczną i być liderami rozwiązań 
krajowych. Roczne budżety kilku wał-
brzyskich organizacji realizujących 
takie działania przekraczają razem 
kwotę 40 mln zł. Ta liczba pokazuje 
skalę profesjonalizmu organizacji 
wałbrzyskich. I nie byłoby to możliwe 
bez wsparcia ze strony UE.

15 lat Wałbrzycha w Unii Europej-
skiej udowadnia, że w każdym sek-
torze pozyskane środki pozwoliły na 
ogromny skok cywilizacyjny. Patrząc 
na takie inwestycje, jak Stara Kopal-
nia, żłobki, zakup autobusów czy 
remonty kamienic, doposażenia szpi-
tali, nie wspominając o ruszającej bu-
dowie obwodnicy, warto skłonić się 
do głębszej refleksji: gdzie dziś byłby 
Wałbrzych, gdyby nie to wsparcie? 
Warto przede wszystkim pomyśleć 
o tych wszystkich osobach pracu-
jących przy funduszach unijnych. O 
tych, którzy piszą projekty, pozyskują 
środki, przyznają dotacje, realizują je i 
rozliczają. Trzeba mieć olbrzymią wie-
dzę, determinację i zaparcie. To dzięki 
nim Wałbrzych i region zmienił swoje 
oblicze w ciągu ostatnich piętnastu 
lat. Wszystkim Wam ogromnie dzię-
kujemy!

Paweł Szpur
gazeta@30minut.pl

Tym artykułem rozpoczynamy 
cykl „15 lat Wałbrzycha w Europie”.

foto:
SIDOM Zarządzanie Nierucho-

mościami
Krzysztof Kaczmarek konkurs fo-

tograficzny „FotoWałbrzych”
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GODNA POLECENIA OPIEKA NAD SENIOREM
DOOM „BIAŁY ORZEŁ” W SOKOŁOWSKU 

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku to przyjazna placówka specjalizująca się w opiece nad 
osobami starszymi, a także po zabiegach operacyjnych, urazach, zawałach, chorobach nowotworowych. Jest to idealne miejsce dla 
osób dorosłych wymagających opieki osób trzecich, bezpieczeństwa medycznego oraz ceniących sobie jakość usług opiekuńczych 
na najwyższym poziomie.

Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł” w Sokołowsku zaprasza na 
pobyty długoterminowe i krótkoterminowe już od 7 dni (opieka nad bliskimi na okres urlopu, 
wyjazdu).

Dolnośląski Ośrodek Opieki  Międzypokoleniowej „Biały Orzeł”
ul. Parkowa 5, 58-351 Sokołowsko  

tel. 48 74 845 82 40
kom. 660 679 538

e-mail: doom@sanatoria-dolnoslaskie.pl
www.sanatoria-dolnoslaskie.pl 

DOOM „Biały Orzeł” posiada 95 miejsc w pokojach 1,2,3 osobowych o wysokim standardzie wyposażonych w łazienki i TV. Na terenie obiektu znajduje 
się Ogród Zimowy, własna kuchnia serwująca 4 posiłki dziennie, a także wymagane stanem zdrowia diety. Zapewniamy możliwość skorzystania z kon-
sultacji lekarskich, logopedycznych i psychologicznych, terapii zajęciowej oraz muzykoterapii.
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Wałbrzych
Chcą zmienić podwórko
Władze miasta Wałbrzycha chcą 
stworzyć modelowe podwórko 
w dzielnicy Nowe Miasto. Mowa 
o terenie położonym pomiędzy 
budynkami ulic Paderewskiego, 
Chopina oraz Placu Powstańców 
Warszawy. W tym celu prezydent 
miasta wraz ze współpracowni-
kami zorganizowali spotkanie z 
mieszkańcami, których ta spra-
wa dotyczy. Na specjalnie przy-
gotowanej wizualizacji zapre-
zentowali odnowione miejsce z 
placem zabaw, ławeczkami, zie-
lenią i mała architekturą. Pomysł 
jednak budzi kontrowersje, gdyż 
zakłada on brak miejsc parkingo-
wych. Obecnie na tym podwórku 
mieszkańcy okolicznych kamie-
nic parkują swoje pojazdy.

Krzeszów 
Przed nami zjazd motocykli
Już w najbliższą niedzielę 12 
maja o godzinie 12:00 w Pocy-
sterskim Opactwie w Krzeszowie 
odbędzie się VI Zjazd Motocyklo-
wy i Wielki Piknik Patriotyczny. 
Zanim uczestnicy dotrą do celu, 
spotkają się o godzinie 10:00 
w Kamiennej Górze na rynku. 
Stamtąd wspólną paradą moto-
cyklową na kwadrans przed je-
denastą wyruszą do Krzeszowa. 
Uroczysta Msza Święta w Perle 
Baroku za ojczyznę oraz w inten-
cji motocyklistów rozpocznie się 
o godzinie 12:00. Po niej wystar-
tuje piknik, koncerty oraz wido-
wiska artystyczne. Na uczestni-
ków będą czekały liczne stoiska i 
atrakcje, również dla dzieci.

Budynek ten ma ponad stu siedemdziesięcioletnią historię. Decyzję o wpisaniu 
obiektu na listę zabytków podjęła Dolnośląska Konserwator Zabytków. O uratowanie 
obiektu walczyli pracownicy Fundacji Ochrony Zabytków Techniki Śląska. Natomiast 
jego właścicielem jest PKP S.A. Nieruchomości, które twierdzą, że nie posiadają od-
powiednich środków nawet na częściowy remont budynku. Remontu budynku wy-
strzega się również Urząd Gminy w Jaworzynie. Ważne jest to, że ten jeden z najcen-
niejszych zabytków architektury  kolejowej nareszcie został objęty ochroną prawną. I 
właśnie ochrona prawna sprawia, że rozebranie go będzie trudne. Mimo, iż sam wło-
darz Jaworzyny Śląskiej widzi potencjalne walory tego obiektu, to nie ukrywa faktu 
braku funduszy na rewitalizację obiektu.

red

33-letni mężczyzna został przywieziony karetką 4 maja 
w godzinach rannych na Szpitalny Oddział Ratunkowy 
szpitala Latawiec w Świdnicy.
Wówczas wykonano badania, w tym RTG klatki piersiowej. Pa-
cjent skarżył się na bóle w klatce piersiowej - najprawdopodob-
niej został wcześniej uderzony konarem drzewa. Około godziny 
trzynastej trzydzieści opuścił szpital, czekając na badania. Ciało 
pacjenta znaleziono 5 maja na tyłach placówki szpitala. Prokura-
tura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie narażenia pacjenta 
na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, poprzez nie-
udzielenie należytej pomocy medycznej oraz dopuszczenie do 
opuszczenia przez mężczyznę szpitala.

red

Zabytkowy dworzec Śmierć przy szpitalu

Walim pamiętał
Na Kwaterze Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Walimiu 

odbyła się uroczystość 74 rocznicy zakończenia II wojny 
światowej.

Ten szczególny dzień uczczenia pamięci poległych, walczą-
cych o wolność w czasie II wojny światowej, w tym roku uświet-
niony został obecnością Żołnierzy Wojska Polskiego z 10 Bryga-
dy Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. W uroczystości udział 
wzięli kombatanci: Józef Gabryjelewski oraz Kazimierz Wiś-
niowski, a także przedstawiciele gmin Powiatu Wałbrzyskiego i 
mieszkańcy Gminy Walim. Uroczystości prowadził emerytowany 
oficer Straży Granicznej, por.SG. rez. Dariusz Szmulik. Jednostki 
samorządu Gminy Walim oraz przybyli goście złożyli wiązanki 
kwiatów pod tablicą pamiątkową.

red

Choć jest doszczętnie wyeksplorowany i popada w ruinę, to został wpisany na 
listę zabytków. Mowa o budynku Dworca PKP w Jaworzynie Śląskiej. 
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Wałbrzych
Śp. dr Henryk Maciąg
– zasłużony
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
Wałbrzycha radni podjęli uchwałę 
nadającą pośmiertnie tytuł „Za-
służony dla Miasta Wałbrzycha” 
doktorowi Henrykowi Maciągowi. 
Przypominamy, że doktor Maciąg 
zmarł pięć lat temu. Był specja-
listą w kierunku chirurgii onko-
logicznej. Współtworzył oddział 
onkologii w wałbrzyskim Specjali-
stycznym Szpitalu im. dra A. Soko-
łowskiego i był jego ordynatorem, 
wdrażał nowatorskie rozwiązania z 
zakresu leczenia onkologicznego. 
W ostatniej drodze towarzyszyło 
mu liczne grono wałbrzyszan i pa-
cjentów wdzięcznych za uratowa-
nie życia.

Wałbrzych/Region
Bombowa matura
Więcej powodów do stresu mieli 
tegoroczni maturzyści. Wszystko 
za sprawą alarmów bombowych 
w regionie, w tym w Wałbrzychu. 
O próbie spacyfikowania tego-
rocznych matur Centralne Biuro 
Śledcze Policji wiedziało już na 
tydzień przed ich terminem. Jed-
nak sprawę tę potraktowało jako 
„niskie zagrożenie”. Pierwotnie w 
dniu 6 maja informowano o moż-
liwości podłożenia ładunku w II 
Liceum Ogólnokształcącym w 
Wałbrzychu. Jednak informacja ta 
została później zdementowana. 
Natomiast drugiego dnia matur in-
formacje o bombie otrzymały ko-
lejne cztery wałbrzyskie placówki. 
Matury na szczęście odbyły się bez 
większych zakłóceń.

EKO Kawiarenka Jak śniadanie to tylko
w Szczawnie-Zdroju!Kawiarenki obywatelskie stają się powoli symbolem miejsca 

dysputy publicznej mieszkańców naszego miasta. Ostatnimi czasy 
ich systematycznym organizatorem jest Biuro Rewitalizacji i Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Najlepiej w towarzystwie dużej ilości sąsiadów. I tak właśnie 

ma być w najbliższą sobotę 11 maja na ulicy Sienkiewicza w 
uzdrowisku. 

Tematy poruszane w kawia-
renkach za każdym razem są inne. 
Ostatni dotyczył spraw ekologii, 
zwłaszcza w dobie rozpoczęcia wal-
ki Wałbrzycha z wszechobecnym 
plastikiem. Czy warto dbać o naszą 
planetę? Czy wiemy w jaki sposób 
o nią dbać? Czy w codziennym ży-
ciu zwracamy uwagę na otaczającą 
nas przyrodę? Czy postawa pro-
ekologiczna jest również w nas? 
Właśnie na takie pytania próbowali 
odpowiedzieć uczestnicy ostatnie-
go spotkania przy kawie. Do dysku-
sji w temacie ekologii zaproszono 
pracowników Biura Rewitalizacji i 
Planowania Przestrzennego Urzę-
du Miejskiego w Wałbrzychu oraz 
specjalnych gości - panią Justynę Pi-
wońską z EKOSFERY i panią Agniesz-
kę Więckiewicz-Mączka, kierownik 
Referatu Infrastruktury Komunalnej 
UM w Wałbrzychu. Rozmowy peł-
ne emocji towarzyszyły przez całe 
spotkanie. Wszyscy, co do jednego, 

byli zgodni, że na początek wystar-
czy jeden gest, mały krok, by dbać 
o naszą planetę. Mieszkańcy zwra-
cali uwagę na kwestie porządkowe 
i praktyczne działania: że należy 
wrzucać papierki do kosza zamiast 
na chodnik, segregować śmieci, ko-
rzystać z miejskiej komunikacji, na 
zakupy zabierać torbę wielokrotne-
go użytku. Aby nie tylko oszczędzać 
prąd, ale również dbać o ekologię, 
powinno się gasić zbędne świat-
ło, wyciągać ładowarkę z gniazdka 
zaraz po naładowaniu baterii, a ro-
biąc zakupy - wybierać produkty w 
szklanych opakowaniach. Na koniec 
eko-miłośnicy wystosowali taką oto 
publiczną odezwę: „Apelujemy! Ucz-
my się szanować Ziemię i jej poma-
gać! Ona się nam odwdzięczy!” Ka-
wiarenka obywatelska miała miejsce 
w Cafe Sztygarówka w Starej Kopalni 
- Centrum Nauki i Sztuki.

PAS

Działacze lokalnego stowarzy-
szenia Kocham Szczawno-Zdrój 
rozpoczynają nowy sezon sąsiedz-
kich śniadań. Śniadań, na których 
pojawia się zawsze duża rzesza 
mieszkańców. To nie tylko wspól-
ny posiłek urozmaicony ciekawymi 
daniami, w tym - tortem, ale prze-
de wszystkim doskonała okazja do 
budowania więzi sąsiedzkich. W 
tym roku zorganizowaniem tego 
kulinarnego przedsięwzięcia zajęli 
się Piotr Cugowski i Urszula Dąbrow-
ska. To oni przygotowali zwycię-
ski projekt i otrzymali wsparcie na 
aktywizację mieszkańców swojej 
miejscowości w najnowszej edycji 
Dolnośląskich Małych Grantów. A to 
oznacza również, że przybyłych na 
śniadanie czeka moc dodatkowych 

atrakcji. Dzieci przejadą się retro 
taksówką, którą poprowadzi Domi-
nik Małkowski. Będą gry sąsiedzkie, 
a wśród nich warcaby i bierki. Waż-
ny punkt imprezy stanowi ponadto 
konkurs wiedzy o Sienkiewiczu. Jeśli 
ktoś zechce zapozować do portre-
tu, to może trochę się zdziwić, albo 
roześmiać, bo jego twórcą będzie 
karykaturzysta, który pojawi się w 
Szczawnie od 11.30 do 13.00. Czy 
lubicie ”Pana Wołodyjowskiego”? 
Ci, co już zapomnieli o tej posta-
ci, staną przed szansą, by ją sobie 
przypomnieć dzięki czytaniu na głos 
fragmentu książki. Na koniec spali-
my spożyte kalorie, bo w programie 
zapowiedziany jest krótki spacer uli-
cą z przewodnikiem. 

Zeszłoroczne plenerowe śnia-
dania odbiły się szerokim echem 
wśród mieszkańców. Za każdym ra-
zem pojawiało się na nich coraz wię-
cej gości. Często okazywało się, że w 
końcu po kilku latach osoby miesz-
kające dosłownie obok siebie, po raz 
pierwszy mogły ze sobą zwyczajnie 
porozmawiać. Te spotkania to rów-
nież okazja do wsłuchania się w 
opinię mieszkańców na temat tego, 
co należy poprawić w uzdrowisku, 
aby żyło się lepiej. Działacze stowa-
rzyszenia Kocham Szczawno-Zdrój 
wielokrotnie bowiem skutecznie 
interweniowali w rozwiązywaniu lo-
kalnych problemów. 

PAS

18 maja - BOLESŁAWIEC
19 maja - WROCŁAW

20 maja - LUBIN i GŁOGÓW
21 maja - WAŁBRZYCH



INFORMATOR WAŁBRZYSKICH 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

informator, który trzymacie w rękach to efekt współ-
pracy wałbrzyskich szkół technicznych i branżowych: 
Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Zespołu Szkół 
Politechnicznych „Energetyk”. Powstał w ramach inicja-
tywy „Zawodowy strzał w 10!”, wychodząc tym samym 
naprzeciw Waszym potrzebom.
Dzisiaj stoicie przed ważnymi i trudnymi pytaniami: Którą 
szkołę wybrać? Jaka ścieżka zawodowa będzie dla mnie 
właściwa? Co chcę w przyszłości robić? Rozumiemy, że 
przed Wami czas trudnych wyborów, pełen niepewności                 
i rozterek, a możliwości wyboru są aż trzy: liceum ogól-
nokształcące, technikum i branżowa szkoła I stopnia.
Wałbrzyskie szkoły techniczne i branżowe są nowoczes-
ne, doskonale wyposażone i kształcą dla potrzeb lokal-
nego rynku pracy, na którym obecnie brakuje fachow-

ców we wszystkich branżach gospodarki. Warto więc 
zastanowić się i rozważyć - może właśnie ten wybór. 
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!

13 maja rusza
ELEKTRONICZNA REKRUTACJA 2019!!
Od 13.05 do 25.06 kandydaci rejestrują się w systemie 
elektronicznym http://edu.um.walbrzych.pl i składają 
on-line wniosek o przyjęcie do szkoły. Ustalają priorytety 
co do kolejności wyboru szkoły i konkretnego kierunku 
oraz składają papierowe podanie tylko w szkole pierw-
szego wyboru.
Od 21.06 do 27.06 kandydaci uzupełniają elektronicznie 
wniosek o wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia 
szkoły i wyniki uzyskane na egzaminie ósmoklasisty lub 

gimnazjalisty. Następnie dostarczają do szkoły pierwsze-
go wyboru wymagane dokumenty: świadectwo ukoń-
czenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ós-
moklasisty lub gimnazjalisty, kartę zdrowia, 2 zdjęcia legi
Do 28.06 szkoły rekrutujące weryfikują złożone w syste-
mie wnioski kandydatów oraz dostarczone przez nich 
dokumenty.
16.07 komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podają 
do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifiko-
wanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
Od 26 lipca kandydaci nieprzyjęci do wybranych przez 
siebie szkół składają dokumenty do placówek prowa-
dzących rekrutację uzupełniającą, która jest prowadzona 
poza systemem elektronicznym.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!

Wspieramy szkolnictwo branżowe i naukę zawodów

Jesteśmy  największym producentem podzespołów Toyoty w Europie. Produkujemy silniki, skrzynie biegów oraz przekładnie hybrydowe do najpopularniejszych europejskich 
modeli Toyoty. W naszej fabryce zlokalizowanej w Wałbrzychu zatrudniamy obecnie łącznie ponad 1700 osób. Od początku funkcjonowania naszej firmy współpracujemy z 
Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND

Praktyki zawodowe
Co roku organizujemy praktyki dla wybranej grupy uczniów kierunku mechatronika, 
podczas których uczniowie pod okiem naszej kadry realizują typowe zadania Działu 
Utrzymania Ruchu.

Pomoce dydaktyczne
Nasze produkty -  skrzynie biegów oraz silniki oraz przekazane przez nas samochody 
(Aygo, Avensis) służą szkole jako pomoce dydaktyczne. 

Wizyty w fabryce
Uczniowie szkoły regularnie odwiedzają fabrykę poznając proces produkcji silników 
i skrzyń biegów oraz unikalny system produkcyjny Toyoty. 

Projekty zagospodarowania przestrzeni
Uczniowie kierunku architektura krajobrazu w ramach zajęć praktycznych przygoto-
wują koncepcje zagospodarowania przestrzeni dla projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, które są finansowane przez Funduszu Toyoty „Dobre po-
mysły zmieniają nasz świat”.



2 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a  www.zs5.walbrzych.pl  tel. 74 846 74 74

Mecenasi: Patronat:



3 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29   www.zs7.walbrzych.pl  tel. 74 842 36 18

Mecenasi: Patronat:



4 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5  www.zsee.walbrzych.pl  tel. 74 842 60 08

Mecenasi: Patronat:
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Rozmowa z Urszulą Trzyna, wiceprezes Wałbrzych International Production Sp. z o.o.
Mało kto wie, ale w Wałbrzychu 

szyje się odzież dla wielkich świa-
towych marek. Jaka jest historia 
Państwa firmy?

Wałbrzych International Pro-
duction jest znanym na całym świe-
cie producentem odzieży wierzch-
niej, który od ponad 60 lat prężnie 
rozwija się w sektorze odzieżowym. 
Nasza firma znana była wcześniej 
pod nazwą „Rafio” i jako jeden z 
największych polskich producen-
tów odzieży mundurowej i płasz-
czy, wpisała się na trwałe w historię 
naszego miasta. Dzięki doskonałej 
jakości, firma od wielu lat współ-
pracuje ze znanymi światowymi 
markami. Obecnie w naszej firmie 
produkowane są wyroby dla takich 
koncernów jak Hugo Boss, Tommy 
Hilfiger, Calvin Klein, Giacomo Conti. 
Fundamentem istnienia firmy przez 
kilkadziesiąt lat jest najwyższa ja-
kość, niezawodność, nowoczesny 
park maszynowy, a przede wszyst-
kim wykwalifikowana kadra.

Państwa firma nawiązała współ-
pracę z Zespołem Szkół nr 5 przy 
ulicy Ogrodowej w Wałbrzychu, 
tworząc nowy kierunek - Technik 
Przemysłu Mody. Skąd taka decy-
zja?

Tradycja szycia jest na trwałe 
wpisana w historię Wałbrzycha i jest 
mocno ugruntowana w naszym mie-
ście. Wciąż istnieje wiele zakładów, 
które szyją i obecnie jest ogromne 
zapotrzebowanie na pracowników z 
wykształceniem odzieżowym. Firmy 
z całego świata chcą współpracować 
ze specjalistami w Polsce.

Uważamy, że dziś ogromnym wy-
zwaniem jest kultywowanie tradycji 

szycia w mieście Wałbrzych i prze-
kazanie jej następnym pokoleniom. 
Przez kilkanaście ostatnich lat nie 
kształcono w tym kierunku.

Jako firma od wielu lat działająca 
w branży mody, znani jesteśmy ze 
swoich płaszczy na całym świecie, a 
jednocześnie bardzo mocno zako-
rzeniona i związana z miastem Wał-
brzych. Chcemy wspierać edukację 
młodego pokolenia. Udział naszej 
firmy w kształceniu daje możliwość 
przekazania młodzieży praktycznej 
wiedzy, dostęp do najnowszych 
technologii, która da im szansę roz-
woju i znalezienia dobrej pracy w 
przyszłości. Chcemy wyedukować 
specjalistów branży mody, którzy 
będą kultywować tę tradycję w Wał-
brzychu, stawiamy sobie to jako jed-
no  z największych wyzwań firmy.

Jakie predyspozycje powinna 
mieć młoda osoba chcąca zostać 
technikiem przemysłu mody?

To kierunek dla osób lubiących 
twórczą pracę, z pasją i głową peł-
ną pomysłów, ale branża mody w 
rzeczywistości oferuje bardzo róż-
norodne zawody, które można do-
pasować do swojej osobowości i 
zainteresowań. Każdy może znaleźć 
coś dla siebie. Na przykład osoby 
kreatywne i twórcze to przyszli pro-
jektanci i designerzy; osoby precy-
zyjne i dokładne – to konstruktorzy, 
operatorzy systemów CAD oraz 
krawcy; osoby mające zdolności 
analityczne to przyszli technolo-
dzy, kierownicy zespołów, liderzy. 
Mile widziani są ci, którzy chcą rea-
lizować własne projekty – to zawód 
plus pasja. Jeżeli rodzice widzą, że 
ich dziecko ma w sobie takie pre-

dyspozycje, powinni zastanowić się, 
czy nie warto wskazać mu takiego 
kierunku dalszego kształcenia przy 
wyborze szkoły średniej.

Wróćmy na chwilę do współpra-
cy z Zespołem Szkół nr 5. Na czym 
ona polega?

W 2018 roku wspólnie z Zespo-
łem Szkół nr 5 w Wałbrzychu utwo-
rzyliśmy nowy kierunek - technik 
przemysłu mody, który nasza spółka 
Wałbrzych International Production 
objęła swoim patronatem. Przed-
mioty ogólnokształcące odbywają 
się w szkole, natomiast przedmioty 
zawodowe teoretyczne i praktycz-
na nauka zawodu - co jest rzadkoś-
cią, prowadzona są na terenie na-
szej spółki. Dzięki temu uczniowie 
mają szansę już od początku nauki 
w technikum, zdobywać praktycz-
ną wiedzę z zakresu kroju i szycia, 
konstrukcji i stylizacji, materiało-
znawstwa i wielu innych ciekawych 
przedmiotów. To też szansa bezpo-
średniego kontaktu z rzeczywistą 
produkcją, modelami, współuczest-
niczenie w funkcjonowaniu firmy. 
Młodzież ucząca się na tym kierunku 
uczestniczy w różnych inicjatywach, 
projektach, uczy się planowania, 
realizacji działań marketingowych i 
sprzedażowych marki odzieżowej. 
Ważne jest również to, że ucznio-
wie, poza realizowaniem progra-
mu nauczania, mają możliwość 
poznania organizacji pracy firmy 
produkcyjnej, dostępu do wiedzy 
i doświadczenia wykwalifikowanej 
kadry, dostępu do nowoczesnego 
parku maszynowego firmy odzie-
żowej, która współpracuje z takimi 
światowymi markami jak Hugo Boss, 

Tommy Hilfiger, Calvin Klein czy Gia-
como Conti.

Co czeka absolwenta, który 
skończy szkołę o kierunku technik 
przemysłu mody pod patronem 
Państwa firmy?

Praca w branży mody daje mnó-
stwo możliwości, gdyż oferuje wiele 
ciekawych i różnorodnych zawodów 
tj. projektant, konstruktor odzieży, 
technolog, krawiec, operator syste-
mów CAD.

Obserwując młodych ludzi wi-
dzimy w nich ogromny potencjał, 
to często osoby bardzo świadome, 
tworzące swój własny styl i wyraża-
jące siebie poprzez modę. Dla takich 
osób nauka i praca w branży mody 
to ogromna szansa na 
rozwój, samorealizację 
i ciekawą przyszłość. 
Dzisiaj firmy w Polsce 
i na całym świecie po-
szukują specjalistów z 
branży mody, dlatego 
namawiamy młodych 
ludzi, żeby wybrali 
kierunek Technik Prze-
mysłu Mody w ZS nr 5 
w Wałbrzychu i wyko-
rzystali swoją szansę 
nauki i pracy w naszej 
firmie. Moda to przecież 
nie tylko ubrania, to 
branża obuwnicza, do-
datki, akcesoria, deko-
racje wnętrz, produkcja 
tkanin, dodatków itd. 
rozpoczęcie edukacji 
na kierunku Technik 
Przemysłu Mody daje 
ogromne i różnorodne 

możliwości dalszego rozwoju po 
ukończeniu szkoły.

Zostań technikiem mody! Do 
kogo jest kierowane to hasło?

To hasło kierujemy do uczniów III 
klas gimnazjum i VIII klas szkół pod-
stawowych, w szczególności ich ro-
dziców i opiekunów. W najbliższych 
kilkunastu dniach właśnie przed 
nimi jest bardzo ważny życiowy 
wybór – szkoły, oraz kierunku, a co 
się z tym wiąże - perspektywy życia 
zawodowego, który da im szansę na 
ciekawą pracę, pełną pasji i satysfak-
cji.

Dziękujemy za rozmowę.
T.S.
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Co ćwierka w sieci...
Michał Dworczyk

Kancelaria Prezydenta

Stara Kopalnia

Roman Szełemej

Edward Szewczak

Koleje Dolnośląskie

Wałbrzyska SSE

Muzeum Porcelany

MICHAŁ DWORCZYK SZEF KANCELARII PREMIERA

@prezydentpl

@Stara_Kopalnia

@RomanSzelemej

@edoszewczak EDWARD SZEWCZAK RZECZNIK UM WAŁBRZYCHU

@KolejeD

@WalbrzyskaSSE

@MuzeumWalbrzych

06:13 - 7 maj 2019

03:39 - 7 maj 2019

07:01 - 4 kwi 2019

05:17 - 4 maj 2019

08:57 - 5 maj 2019

22:55 - 5 maj 2019

03:31 - 30 kwi 2019

09:28 - 5 maj 2019

Polacy byli ofiarami II wojny światowej, dlatego nie jesteśmy nikomu nic winni 
w tej kwestii. Tzw. ustawa 447 nie rodzi dla naszego państwa żadnych skutków 
prawnych. Można tylko ubolewać, że niektórzy próbują cynicznie wykorzystywać 
ten temat.

Polska wspierała, wspiera i będzie wspierać aspiracje Gruzji w sprawie przynależ-
ności do #NATO oraz #UE – podkreślił #PAD podczas konferencji prasowej po spot-
kaniu z Prezydent @Zourabichvili_S. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć edukacyj-
nych, która jest przeznaczona dla dzieci w każdej kategorii wiekowej. 
szczegóły na stronie : https://starakopalnia.pl/oferta-edukacyjna/ …

Problemy systemu ochrony zdrowia zdominują debatę publiczną na lata! Brawo 
@KEuropejska  za podjęcie tematu !  Potrzebna jest jeszcze mocna deklaracja ws 
#6,8 % ! Kryzys kadrowy niestety pogłębia się niezależnie od nakładów.

Udało mi się przebiec 31,42 km i spalić 2222 kalorii zanim dogonił mnie Adam 
Małysz. Wings For Life to genialny bieg, który w tym roku ukończyło 81.496 uczest-
ników na całym świecie. @redbullpolska #WingsForLifeWorldRun #wingsforlife 
#WorldRun

45 000 odsłon zyskała nasza strona internetowa podczas długiego weekendu 
majowego!
Turyści z całej Polski chcą zwiedzać @Dolny_Slask, a my za sprawą różnych po-
łączeń chcemy im to ułatwiać! Dziękujemy, że tak chętnie korzystacie z naszych 
możliwości! Miłego dnia!

Przedsiębiorco chcesz http://m.in . dowiedzieć się jak rząd wspiera inwestycje firm 
z sektora #MŚP? Jeśli tak, to zapraszamy Cię na spotkanie pn. #PSI. Program wspar-
cia przedsiębiorców. 
14.05.2019 r.  CWK w #Opole 10:00-15:00 https://bit.ly/2ZUgBcS  #WSSE

Dziękujemy Państwu za liczne odwiedziny podczas #majówka2019. Mamy na-
dzieję, że wizyta w @WalbrzychMM była dla Państwa wspaniałym przeżyciem. Ży-
czymy Państwu bezpiecznego powrotu do domu i zapraszamy ponownie. 
#muzeumporcelanywwałbrzychu #dolnyśląsk #Wałbrzych

Piątek, 10 maja 2019

Wałbrzych, ul. Długa 48, 
tel: 74 886 86 86
Oddział Legnica, ul. Nowodworska 49, tel: +48 600 582 210

SKUPUJEMY:
• złom stalowy   • metale kolorowe 

DODATKOWO SKUPUJEMY: akumulatory, silniki elektryczne, 

narzędzia skrawające, matryce, węgliki spiekane. www.gmpl.pl
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sekund
Wałbrzych
WORD dla Policji
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Wałbrzychu przekazał 
zestaw trzech nowoczesnych ka-
sków oraz skórzanych rękawic wał-
brzyskiej policji. Będą one służyć 
motocyklistom z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu podczas służb 
realizowanych na terenie naszego 
miasta oraz powiatu wałbrzyskie-
go. Przekazanie sprzętu odbyło 
się w siedzibie WORD-u. Policjanci 
będą teraz używać kasków firmy 
NOLAN N100 oraz skórzanych rę-
kawic w trakcie patroli na motocy-
klach. Ma to znacznie poprawić ich 
komfort pełnienia służby.

Wałbrzych
Pożarowa majówka
Późnym wieczorem trzeciego maja 
wałbrzyscy strażacy musieli inter-
weniować i ugasić pożar altany na 
terenach ogródków działkowych 
powyżej ulicy 11-go Listopada w 
dzielnicy Stary Zdrój. Interwencja 
strażaków była skuteczna, dzięki 
czemu udało się ugasić pożar. To 
najwidoczniej podpalaczom nie 
wystarczyło, gdyż kilka godzin 
później strażacy znów interwenio-
wali, gasząc pożar altany w sąsied-
nim miejscu. Należy nadmienić, że 
z miejscem terenu działkowego 
sąsiaduje gęsto porośnięty las na 
masywie Ptasiej Kopy. Niewiele 
brakowało do tragedii.

Region
Trzynastka wypłacana
W maju na konta emerytów wpły-
nie więcej. Wszystko za sprawą 
jednorazowego świadczenia pie-
niężnego, czyli tak zwanej trzy-
nastej emerytury. Wałbrzyski ZUS 
szacuje, że wypłaci ją blisko 247 
000 świadczeniobiorcom. Jego wy-
sokość to 1100 zł brutto, przy czy 
wartość netto „na rękę” najczęściej 
wyniesie 888 zł. Inaczej będzie tyl-
ko w przypadku renty rodzinnej 
pobieranej przez kilka uprawnio-
nych osób (np. wdowa i osierocone 
dziecko). Przysługuje wtedy jedno 
świadczenie pieniężne podzielo-
ne na równe części dla wszystkich 
uprawnionych. Najważniejsze jest 
to, że na trzynastą emeryturę nie 
trzeba składać wniosku.

Boguszów-Gorce
Pożar w altanie
Wieczór piątego maja nie należał 
do szczęśliwych dla mężczyzny, 
który najprawdopodobniej zasnął 
w płonącej altanie na ogródkach 
działkowych w Boguszowie-Gor-
cach. Około 21:00 Straż Pożarna 
została wezwana do pożaru tra-
wiącego altanę. Rozmiar pożaru 
przybrał na wielkości, gdyż objął 
on sąsiadującą altanę. W tym cza-
sie strażacy poszukiwali również 
domniemanej osoby poszkodowa-
nej. Odnaleźli około sto metrów od 
pożaru mężczyznę, który chłodził 
porażone ciało w strumieniu. Po-
szkodowanym zajęli się ratownicy 
medyczni. Został on przewieziony 
do szpitala. Natomiast na miejscu 
zdarzenia odnaleziono butle z ga-
zem, w których uszkodzone były 
zawory. To było najprawdopodob-
niej przyczyną pożaru.

XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu
fotorelacja Michała Jabłońskiego /mjablonski.fotografia/

/dron.walbrzych.fotografia/

Fotorelacja Michała Jabłońskiego na naszej redakcyjnej stronie www.facebook.com/Tygodnik30Minut/ dotarła do ponad 45 000 osób. Dziękujemy !
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Balonowe głuszyckie niebo
Na głuszyckim niebie zobaczyć można było piękne widowisko balonów, które 3 maja wystartowały 

z boiska sportowego w Głuszycy w ramach piątej edycji Międzynarodowych Zawodów Balonowych.
W rywalizacji wzięła udział czo-

łówka światowego środowiska 
balonowego. Osoby, które uczest-
niczyły w wydarzeniu i którym 
sprzyjało szczęście, mogły wyloso-
wać aż sześć darmowych lotów ba-
lonem, a na najmłodszych czekali 
animatorzy zabaw oraz plenerowe 
atrakcje.

„Majówkę” otworzył koncert 
Głuszyckiej Orkiestry Dętej pod 
batutą kapelmistrza Eugeniusza 
Lecia. Na scenie zagościli mali arty-
ści - „Pirueciki” oraz „Gwiazduchy” - 
dwie grupy taneczne prowadzone 
przez Jadwigę Kostkiewicz- Sch-
webs. Ponadto piękne występy 
wokalne zaprezentowały: Alek-

sandra Harasimowicz, Magdalena 
Jelewska,  Milena Smusz oraz Mar-
celina Popik, dzieci przygotowane 
przez trenera śpiewu Radosława 
Zychala. Imprezę uświetnił rów-
nież koncert Chóru Seniorów Re-
noma, działającego przy CK-MBP 
w Głuszycy. Gwiazdą wieczoru była 
znana wokalistka muzyki tanecz-
nej - Etna, której występ rozgrzał 
publiczność pomimo majowego 
ataku ochłodzenia.

Warto wspomnieć, że organi-
zowany w dniach 2-5 maja V IBF 
zaszczycili swoją obecnością uty-
tułowani piloci z całego świata, 
m.in. rekordziści świata Ellie Dun-
nington z UK, Andy Cayton z USA 

oraz czterokrotny mistrz świata 
Wilhelm Eimers z Niemiec. Przybyli 
także piloci z Czech, Francji, Sło-
wacji, Niemiec, USA i Wielkiej Bry-
tanii oraz z różnych stron Polski. O 
baloniarstwie ciekawie opowiadali 
głuszyckiej publiczności obecni na 
boisku piloci wraz z Krzysztofem 
Zapartem ze Świdnickiego Klubu 
Balonowego. Można było też to-
warzyszyć załogom balonowym 
w kolejnych etapach przygotowań 
do lotu balonem.

Organizatorem festiwalu był 
Świdnicki Klub Balonowy i jego 
założyciele: Marzena i Krzysztof 
Zapart – pilot, który zajął czwarte 
miejsce  w mistrzostwach świata 

oraz ustanowił drugi balonowy 
wynik na świecie oraz kilka rekor-
dów Polski, w tym 3526 km oraz 
69:12 godzin.

Wydarzenie objęli patronatem: 
Wojciech Murdzek Poseł na Sejm 
RP, Cezary Przybylski Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego, Da-
riusz Kucharski Burmistrz Dzierżo-
niowa, Roman Głód Burmistrz Głu-

szycy, Adrianna Mierzejewska Wójt 
Gminy Nowa Ruda. Sponsorzy: 
Powiat Wałbrzyski, PAFAL Grupa 
Apator, Stado Ogierów Książ, Kan-
celaria Prawna Budnik Posnow& 
Partnerzy, DZT Service&Heat. Wpi-
suje się ono w kalendarz imprez 
kulturalno-sportowych Powiatu 
Wałbrzyskiego w roku 2019.

red

Majówkowa kopalnia 
Tegoroczną Majówkę Stara Kopalnia rozpoczęła pod koniec kwiet-

nia. W poniedziałkowy wieczór 29 kwietnia w Klubie Montownia 
wystąpił Wojtasik Jazz Band w swoim najbardziej ekskluzywnym 
składzie. Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem i mimo 
deszczowej aury przyciągnął sporą publiczność.

Na 1 maja odbył się Rodzinny 
Dzień Europejski. O godzinie 12.00 
na placu przed Sztygarówką  uro-
czyście odśpiewano Hymn Unii 
Europejskiej „Oda do radości” w 
obecności prezydenta Wałbrzycha 
dr Romana Szełemeja. Do godziny 
17.00 można było skorzystać z wielu 
atrakcji przygotowanych zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Odby-
ły się liczne warsztaty, m.in. tworze-
nia czako, wypału Raku, koło garn-
carskie, tworzenie portretu w trzech 

krokach. Mieliśmy też dmuchańce, 
watę cukrową i popcorn bez limi-
tu, a także śmieszne zdjęcia w fo-
tobudce. Dodatkowo prowadzono 
warsztaty z robotyki organizowane 
przed Kidstech, a na scenie anima-
torki zapraszały dzieci do wspól-
nej zabawy i konkursów z super 
nagrodami. Nie zabrakło również 
smacznych posiłków, które serwo-
wały foodtrucki. O 15.00 tradycyjnie 
miał miejsce „WORK it OUT – Dzień 
Kultury Przemysłowej”, czyli występ 

taneczny promujący dziedzictwo 
industrialne Starego Kontynentu.

Nocne zwiedzanie zakończone 
biesiadą górniczą to nowa opcja w 
majówkowej ofercie SK, która, po-
dobnie jak poprzednie wydarzenia, 
spotkała się z bardzo pozytywnym 
odbiorem i dużym zainteresowa-
niem. Uczestnicy zeszli do podziemi 
wyposażeni w specjalny sprzęt, aby 
pod czujnym okiem przewodników-
-górników wykonywać górnicze 
prace. Następnie odbyła się biesia-
da górnicza wraz z poczęstunkiem 
i muzyką na żywo, podczas której 
przewodnicy przedstawiali trady-
cje górnicze obowiązujące podczas 
biesiad, jak również śpiewano gór-
nicze piosenki.

4 maja upłynął pod hasłem Moc 
Maszyn. Tradycyjnie można było 
obejrzeć pojazdy specjalistyczne, 

auta zabytkowe, Mercedesy i mo-
tocykle. W tym roku pojawiły się też 
nowe atrakcje, czyli tor carrera prze-
znaczony dla sześciu zawodników, 
trzy stacje symulatora wyścigowe-
go oraz zmiana koła na czas. Na 
najmłodszych uczestników czekały 
dmuchańce, animacje oraz różno-
rodne warszta-
ty, a także gra 
w maszynowni. 
Na zakończenie 
dnia

w Klubie 
Montownia wy-
stąpił zespół 
Linia Nocna, 
który swoją mu-
zyką wprowa-
dził publiczność 
w luźny, majowy 
klimat.

Podczas majówki dużym po-
wodzeniem cieszyła się także trasa 
zwiedzania – chętnych do obejrze-
nia Starej Kopalni turystów nie bra-
kowało, a wyjścia z przewodnikami 
odbywały się co 20-30 minut.

red
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Czas
na bitwę!!!

Czytelnia 30 minut: „Metoda Montessori w domu”

„Hej chłopcy, bagnet na broń”! I choć to utwór z innej epoki hi-
storycznej, to idealnie pasuje do tego, co nas czeka w najbliższy 
weekend. Bitwa pod Strugą! A właściwie jej rekonstrukcja.

Obchody tego wydarze-
nia zaplanowano już na 10 i 
11 maja. Te wszystkie atrakcje 
związane z dwieście dwunastą 
rocznicą bitwy na Czerwonym 
Wzgórzu zostały przygotowane 
dzięki współpracy Gminy Stare 
Bogaczowice, Miasta Szczaw-
no - Zdrój, Pałacu Struga, Towa-
rzystwa Miłośników Szczawna 
- Zdroju oraz Miasta Wałbrzych. 
Zanim wojsko pojawi się na polu 
walki, dzień przed rekonstruk-
cją ,10 maja w piątek o godzinie 
12:00, odbędzie się uroczysty 
apel pod pomnikiem Ułanów Le-
gii Nadwiślańskiej. Jednak to, na 
co wszyscy czekają, będzie miało 
swój finał w sobotę. O 10:30 sta-
niemy się świadkami uroczyste-
go przemarszu rekonstruktorów 
ulicami Szczawna-Zdroju, który 
zakończy się przy Hali Spacero-
wej w sercu uzdrowiska.

O 15:00 rozpocznie się bitwa, 
której miejsce wyznacza pole 

przed pomnikiem Ułanów Legii 
Nadwiślańskiej. Organizatorzy 
zapowiadają, że inscenizacja ma 
być jeszcze lepiej przyprowadzo-
na niż w latach ubiegłych. Warto 
przyjść i zobaczyć ten spektakl 
na żywo. Specjalnie dla widzów 
zostanie wyłączona z ruchu jed-
na nitka obwodnicy Szczawna-
-Zdroju, a droga pomiędzy 
uzdrowiskiem, a pomnikiem 
zostanie wyłączona z ruchu. Po 
bitwie o 16:30 do obozu rekon-
struktorów zaprasza gospodarz - 
Pałac Struga. To będzie wisienka 
na torcie całego widowiska. Chy-
ba już bardziej nie musimy prze-
konywać do przybycia na biwak 
historyczny.

Warto zaznaczyć, że w rekon-
strukcji wydarzeń weźmie udział 
blisko setka osób z różnych kra-
jów, w tym Czech i Niemiec.

PAS

Bitwa upamiętnia pierwszą potyczkę ułanów pułku Legii Polsko-Wło-

skiej z wojskiem pruskim na Śląsku. Odbyła się ona dnia 15 maja 1807 

roku na polach pomiędzy wsiami Szczawienko i Struga. W potyczce tej 

280 ułanów polskich pobiło znacznie liczniejsze jednostki pruskie pod 

dowództwem majora Losthina. Ułani przypuścili szarżę na pruską kawa-

lerię, którą rozbili i zmusili do odwrotu.

Metoda Montessori w domu autorstwa Delphine Gilles Cotte to druga publikacja Wydawnictwa RM w zakresie tej nietypowej pedagogiki. I należy się z tego faktu cie-
szyć, bo oto w nasze ręce trafia wspaniały, niezwykle praktyczny przewodnik po zabawach i aktywnościach, które nie dość, że uczą, to jeszcze sprawiają dzieciom ogromną 
frajdę! A nam – rodzicom nie uszczuplają portfela.

Przydatny okazuje się już sam 
wstęp, zawierający wskazówki 
dotyczące organizacji przestrzeni 
w duchu szkoły Montessori oraz 
podstawy założeń tej metody – 
idealny zbiór wiadomości dla po-

czątkujących, świeżo upieczonych 
mam i tatusiów.

Rekwizytami, jak zwykle, są 
przedmioty codziennego użytku 
lub takie, które skrywają się na 
dnie niemal każdej szuflady: pla-
stikowe butelki, sznurki, taśma 
klejąca, koc, sznurówki, gwoździe, 
ramki, klamerki, słoiki, gumki, kos-
metyczka, młynek do kawy itp. 
Wobec powyższego, nie musimy 
się obawiać, że na plastyczne ma-
teriały wydamy krocie.

Przygotowując zestaw dydak-
tyczny Montessori, pamiętajmy, 
by dostosować go nie tyle do wie-
ku naszej pociechy (dzieci rozwija-
ją się w różnym tempie, w związku 
z czym ilość lat nie jest miarodaj-
nym kryterium), ile raczej do ro-
dzaju umiejętności, jaką chcemy, 
aby maluch w danym momencie 
opanował, choć – ze zrozumiałych 
względów – nie wszystkie akceso-
ria i artykuły odpowiadające 6-lat-

kowi, nadadzą się dla „roczniaka”. 
I tego powinnyśmy /powinniśmy 
być świadome/i.

I tu kolejna niespodzianka! Po-
dzielone na 8 kategorii rozdziały 
znacznie ułatwiają czytelnikowi 
znalezienie właściwych, warszta-
towych zajęć z zakresu DIY. Oto 
ich tytuły: Ćwiczenia wstępne, W 
codziennym życiu, Nalewanie i 
przesypywanie, Wrażenia zmysło-
we, Sortowanie, Szczypce, Kolory, 
W ogrodzie.

Przejrzysty spis treści pozwala 
zaoszczędzić więc czas i daje moż-
liwość szybkiego odszukania po-
trzebnych informacji, tworzących 
wraz z ilustracjami, spójną, logicz-
ną całość – poradnik/kompen-
dium dla nowoczesnych i świado-
mych wartości edukacji rodziców/
opiekunów.

Hasłowo ułożone zagadnienia 
przyciągają już od pierwszych 
stron: Mój domek, Noszenie tacy, 

Naprawianie swoich błędów, Do-
bre maniery to tylko niektóre pro-
pozycje tematów – jak widać –  z 
wielu dziedzin.

Wśród 80 gier, rozwijających 
wzrok, słuch, smak, węch, inte-
lekt, wyobraźnię, koordynację i 
motorykę małą, znajdziecie m.in. 
takie „perełki” jak: spacer senso-
ryczny boso, poszukiwanie skar-
bu, sortowanie guzików, sadze-
nie roślin, pudełko zagadkowych 
przedmiotów czy kółko i krzyżyk.

Myślicie, że to koniec? Nic po-
dobnego! Ta książka „tryska” krea-
tywnymi pomysłami.

Sięgając po nią, dowiecie się 
również, jak pomóc dziecku wy-
konać: warzywnik, leśny fresk, 
hotel dla owadów, magiczny 
magnes, stracha na wróble, jab-
łkowego ludzika, domek dla lalek, 
makijaż bądź zorganizować wy-
stawę z przedmiotów o tej samej 
barwie.

Prawda, że brzmi niezwykle?
Z metodycznego punktu wi-

dzenia cenne jest też to, że przy 
opisach poszczególnych zadań, 
sformułowano ich cele. Odpo-
wiedź na pytanie  „po co coś ro-
bię” wydaje się kluczowa zarów-
no dla rodzica-nauczyciela, jak i 
małego ucznia. Obydwie strony 
otrzymują od razu zwrotny ko-
munikat: wiedzą, czemu dana 
czynność im służy, co zyskują, an-
gażując się w nią.

Pozycję dodatkowo urozma-
icają: wypowiedzi dzieci, przed-
szkolanek oraz cytaty Marii Mon-
tessori w tłumaczeniu Katarzyny 
Skawran. Do naszych ulubionych 
należy ten:

„NASZE DZIECI CHCĄ ODKRY-
WAĆ ŚWIAT. DAJMY IM KLUCZ DO 
TYCH POSZUKIWAŃ.”

Zachęcamy do lektury! Cena 
24.99 zł.
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Teatralne LAST MINUTE

PROMOCYJNA SOBOTA DLA STARSZYCH /
CAŁA NIEDZIELA DLA NAJMŁODSZYCH

Festiwal Reżyserii Filmowej 2019

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Intrygująca Burgundia
Rytmiczna Prawia
W Teatrze Dramatycznym prze-

dłużamy majówkowe podróże!
W weekend 10 – 12 maja zapra-

szamy na wycieczkę pełną gorących 
wrażeń do Królestwa Burgundii i do 
Kraju Prawii*. Przed nami spotkanie 
z IWONĄ, KSIĘŻNICZKĄ BURGUNDA 
i BABĄ-DZIWO! W wyjątkowej, last-

-minutowej ofercie można zdobyć 
bilet na dwa spektakle w cenie 36 
złotych!

Majówkowe LAST MINUTE obej-
muje IWONĘ w piątek o 19:00 i  BABĘ 
(do wyboru) w sobotę o 19:00 lub 
niedzielę o 18:00.

Specjalna cena biletów 36 zło-
tych na dwa spektakle obowiązuje 

tylko na przedstawienia IWONA, 
KSIĘŻNICZKA BURGUNDA i BABA-
-DZIWO, promocja trwa od 10 do 12 
maja.

*Fakultatywna wycieczka z PRZE-
WODNIKIEM na 20 minut przed roz-
poczęciem spektakli!

WIĘCEJ O SPEKTAKLACH Z 
OFERTY:

Witold Gombrowicz
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUN-

DA
Gramy DWA RAZY 10 maja w pią-

tek, o godz. 11:00 i 19:00 na Dużej 
Scenie.

Zapraszamy na wycieczkę do 
Burgundii ogarniętej chaosem po-
jawienia się nietypowej, kwestionu-
jącej wszystko postaci. Dość szybko 
orientujemy się, że to intrygujące 
królestwo, rządzi się szorstkimi pra-
wami. Kim w tej krainie jest Iwona i 
dlaczego tak bardzo wszyscy chcą, 
żeby jej – w ich świecie – nie było?

W mnogości interpretacji teatral-
nych Iwona była już każdym. Dziś 
„IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA” 
to spektakl o wielkiej potrzebie em-
patii i poszukiwaniu tożsamości. To 
pytanie o to, dlaczego Polska, jak ka-
raś, staje dziś ością w gardle.

Reżyseria: Grzegorz Jaremko
Obsada: Sara Celler-Jezierska, 

Karolina Gibki [g], Joanna Łaganow-
ska, Rozalia Mierzicka [g], Irena Sie-
rakowska, Bożena Wydrowska [g], 
Włodzimierz Dyła [g], Jakub Sasak 
[g], Dariusz Skowroński, Czesław 
Skwarek

Spektakl podwójnie nagrodzony 
na XIII Międzynarodowym Festiwa-
lu Gombrowiczowskim w Radomiu: 
najlepsza reżyseria – Grzegorz Ja-
remko i najlepsza rola kobieca – Ro-
zalia Mierzicka jako Królowa Małgo-
rzata.

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU: 110 
MINUT (z przerwą)

Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska

BABA-DZIWO
Gramy 11 maja (sobota) o godz. 

19:00 i 12 maja (niedziela) o godz. 
18:00 na Scenie Kameralnej.

Wycieczkę kontynuujemy w 
państwie Prawii. To kraj, którym 
rządzi nieprzewidywalna dyktator-
ka Valida Vrana, serwująca swoim 
poddanym coraz bardziej absurdal-
ne ustawy. W oparach śmiechu i ilu-
zjonistycznej gry powoli nadchodzi 
w Prawii przewrót. Zanim jednak 
nastąpi, Prawianie muszą znosić 
obecność swojej śmiesznej dykta-
torki, która bez pukania, jak matka, 
włazi im do sypialni w najmniej od-
powiednim momencie.

Kim jest tytułowa BABA-DZIWO: 
dyktatorką czy jej główną przeciw-
niczką, matką czwórki dzieci czy 
dziewczyną uciekającą od przymu-
sowego macierzyństwa? Czy histo-
ria lubi się powtarzać? Wyprawa w 
farsowy świat Prawii w zupełności 
odpowie na te pytania.

Ten najnowszy hit Szaniawskiego 
gramy ostatni raz w tym sezonie!

Reżyseria i choreografia: Domini-
ka Knapik

Obsada: Angelika Cegielska, 
Sara Celler-Jezierska, Dorota Furma-
niuk, Magdalena Jaworska [g], Irena 
Wójcik, Mateusz Flis, Michał Kosela, 
Wojciech Świeściak, ze specjalnym 
udziałem Prof. Krystyny Duniec

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU: 95 
MIN (bez przerwy)

Spektakl bierze udział w V edycji 
Konkursu na Inscenizację Dawnych 
Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka 
Żywa”.

osa

W najbliższy weekend Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu zaprezentuje 
aż trzy przedstawienia. 11 maja, w 
sobotę o godz. 18.00 zapraszamy 
widzów od 10. roku życia na spektakl 
KRUK KRUKOWI w reż. Przemysława 
Jaszczaka, z biletami w promocyjnej 
cenie 14 zł dla wszystkich. Spektakl 
opowiada o życiu kruków, do których 
harmonijnego i sielankowego świata 
niepostrzeżenie wkrada się wrogość i 
nieufność. Okazuje się bowiem, że ist-
nieją Kruki lepszej i gorszej kategorii, a 
o ich losie może zadecydować nawet 
to, jakie noszą imiona. Swoiste podzia-
ły mają bardzo destrukcyjny wpływ na 
ich relacje. Tego chaosu najbardziej 
nie mogą zrozumieć najmłodsi, m. in. 
młody Tano, który próbuje zmierzyć 
się z nieznaną siłą zamętu, a tym sa-
mym skłania się ku walce o przyjaciół. 
Przedstawienie w metaforyczny spo-
sób odwołuje się do różnych wyda-

rzeń historycznych, poruszając przy 
tym temat dyskryminacji i fanatyzmu. 
Historia opowiedziana jest m.in. za 
pomocą teatru cieni oraz teatru ruchu 
– całości towarzyszą układy choreo-
graficzne i piosenki, okraszone współ-
czesną elektroniką.

Wszystkie wszędobylskie i cie-
kawe świata dzieci od 3. roku życia 
zapraszamy 12 maja o godz. 12.30 
na spektakl OCH, EMIL! w reż. Lecha 
Chojnackiego. Przedstawienie po-
wstało na podstawie znanej powieści 
Astrid Lindgren EMIL ZE SMALAN-
DII, opowiadającej o przygodach ra-
dosnego, rezolutnego i odważnego 
chłopca, marzącego o tym, by stać się 
dorosłym. Niesforny Emil nieustannie 
zaskakuje swoją rodzinę nowymi po-
mysłami. Chce być żołnierzem, „szyb-
kobiegaczem”, „wszystkozjadaczem”, 
strażakiem, lekarzem… OCH, EMIL! 
to spektakl, w którym nie brakuje ży-

wego tempa, wpadających w ucho 
piosenek, a przede wszystkim dobrej 
zabawy, dzięki czemu może być wspa-
niałą rozrywką dla całej rodziny.

Najmniejsze dzieci, tzw. najnaje 
(do 3. roku życia) zapraszamy tego 
samego dnia na godz. 16.00 na spek-
takl DOM, podczas którego wspól-
nie będziemy budować nasz dom 
– świat. Nie zabraknie zabaw związa-
nych z ruchem i rytmem, działań pla-
stycznych, dźwięków. Będzie można 
oglądać, dotykać, wąchać, doświad-
czać. Wspólne budowanie domu od-
będzie się w Teatrze na Małej Scenie.

BILETY na spektakle:
KRUK KRUKOWI – 14 zł (dzieci i do-

rośli)
OCH, EMIL!– 16 zł (dzieci), 19 zł (do-

rośli)
DOM – 20 zł (dzieci i dorośli)
KASA BILETOWA TEATRU tel. 74 

666 73 41 – czynna jest we wtorki, 

czwartki i piątki od godz. 8.30 do 
11.30 oraz w weekendy na godzinę 
przed spektaklem.

KUP BILET ON-LINE – bilety.teatr-
lalek.walbrzych.pl

osa

Kochasz Polskie Kino? To wydarzenie jest dla ciebie!
W dniach 1-7.06.2019 Stara Kopalnia będzie gościć w swych progach Festiwal Reżyserii Filmowej. Jest to już 12. edycja tego wyda-

rzenia.
W programie zaplanowanych jest 

mnóstwo filmowych atrakcji. Już 02 
czerwca 2019 o godzinie. 16.00 film 
konkursowy „Wilkołak” reż. Adrian 
Panek. O godzinie 19.00 „Podróż do 
Buenos Aires” – czyli monodram w 
wykonaniu Gabrieli Muskały. Z kolei 
03 czerwca o godzinie 11.00 Eduka-

cja Filmowa Młodzieży - spotkania z 
artystami, a o 16.00 film konkursowy 
„Fuga” reż. Agnieszka Smoczyńska. 
Tego samego dnia o 19.00 - „Nie lu-
bię Pana, panie Fellini” – monodram 
w wykonaniu Małgorzaty Bogdań-
skiej. Następnie 04 czerwca o 11.00 
kolejna Edukacja Filmowa Młodzieży 

- spotkania z artystami, a po nich o 
16.00 film konkursowy „Zimna woj-
na” reż. Paweł Pawlikowski. Tego 
dnia o 19.00 „Sceny dla dorosłych, 
czyli sztuka kochania” – to spektakl 
komediowy z udziałem Piotra Gą-
sowskiego, Katarzyny Skrzyneckiej, 
Magdaleny Margulewicz i Jakuba 

Przebindowskiego. 05 czerwca o go-
dzinie 12.00 w Wałbrzyskim Ośrodku 
Kultury spotkanie z Bronisławem 
Cieślakiem, odtwórcą roli głównej w 
serialu „07 zgłoś się”. Godzina 16.00 
to projekcja film konkursowego „53 
wojny” w reż. Ewy Bukowskiej.

Na terenie Starej Kopalni odbę-
dzie się: Uroczysta Gala Otwarcia, 
którą poprowadzi Sonia Bohosiewicz 
wraz z Michałem Koterskim, Eduka-
cja Filmowa Młodzieży, spotkania 
z reżyserami oraz Gala Zamknięcia, 
którą poprowadzą w duecie Małgo-
rzata Kożuchowska oraz Janusz Cha-
bior. Bilety na Galę Otwarcia, Galę 
Zamknięcia oraz karnety są dostęp-
ne w kasie Starej Kopalni.

Szczegółowy program znajduje 
się pod adresem: http://festiwalrezy-
serii.com/

red

 Fot. K. Lemańska. Scena z przedstawienia „Dom”



22 Sport
www.30minut.pl/Tygodnik30minut

Piątek, 10 maja 2019

sekund
Akademiczki grają
o podium Mistrzostw
Polski
Po kilkunastodniowej przerwie 
piłkarki AZS-u PWSZ powraca-
ją do walki o podium Ekstraligi 
kobiet. Przed nami ostatnia od-
słona sezonu, a więc pięć spot-
kań w grupie mistrzowskiej. Na 
początek rywal, który wydaje 
się, iż jest w zasięgu wałbrzy-
szanek. Mowa o ekipie z Łodzi, z 
którą zmierzymy się w sobotnie 
przedpołudnie na stadionie przy 
ulicy Ratuszowej. W rundzie za-
sadniczej podopieczne trenera 
Jasińskiego dwukrotnie pokona-
ły UKS SMS 2:1 oraz 1:0 i choć w 
rozgrywkach Pucharu Polski ry-
walki okazały się lepsze od aka-
demiczek, to walczące o podium 
wałbrzyszanki nie mogą sobie 
pozwolić na stratę punktów. 

Ekstraliga kobiet
XXIII kolejka
Sobota – 11 maja, godz. 11:
AZS PWSZ Wałbrzych – UKS SMS 
Łódź 

Napierw Orzeł,
potem Sokół...
… padły łupem piłkarzy Górnika. 
W minionym tygodniu wałbrzy-
szanie pokonali na wyjeździe 
Orła Prusice 3:1, aby następnie 
już przed własną publicznością 
rozprawić się z Sokołem Mar-
cinkowice (2:0). Mimo niezłych 
występów, a przede wszystkim 
zasłużonych wygranych, biało-
-niebiescy wciąż okupują 2. 
miejsce ze stratą 7 punktów do 
prowadzącego w tabeli – Śląska 
II Wrocław. W najbliższej odsło-
nie chłopcy Fojny zagrają na wy-
jeździe z autsajderem ligi – Nysą 
Kłodzko. O zlekceważeniu ostat-
niego zespołu rozgrywek nie 
może być jednak mowy – dość 
napisać, iż jesienią nasi zaledwie 
zremisowali u siebie z kłodzką 
drużyną 1:1. Początek jutrzejsze-
go rewanżu o godzinie 17. 

Orzeł Prusice - Górnik Wał-
brzych 1:3 (0:2)
Bramki: 0:1 Damian Chajewski 
(27), 0:2 Dariusz Michalak (43 
- rz.k.), 1:2 Krzysztof Ostrowski 
(55), 1:3 Mateusz Sawicki (85)
Górnik: Jaroszewski, Michalak, 
Orzech, Smoczyk, Krzymiński, 
Rytko, Borowiec (62 Krawczyk), 
Chajewski, Tragarz (82 Młodziń-
ski), Sawicki (88 Niedźwiedzki), 
Allan (78 Dec)

Górnik Wałbrzych – Sokół Mar-
cinkowice 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Dariusz Michalak 
(32), 2:0 Allan De Paula (69)
Żółte kartki: Michalak - Górnik 
oraz Magusiak, Szydło - Sokół
Górnik: Jaroszewski, Micha-
lak, Orzech, Smoczyk, De Paula 
(82 Rodziewicz), Chajewski (82 
Krawczyk), Rękawek (46 Bogacz), 
Borowiec (46 Młodziński), Krzy-
miński, Sawicki, Tragarz (76 So-
biesierski). Trener: Jacek Fojna

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię: Mateusz
Nazwisko: Ropiak
Data urodzenia:
28 marca 2003
Pseudonim sportowy: Gruby 
Klub: ZLKS Zagłębie Wałbrzych 
(zapasy)
Największy dotychczasowy 
sukces?
Moim największym sukcesem jest 
zdobycie przed kilkoma dniami Mi-
strzostwa Polski juniorów młodszych. 
W tym roku wywalczyłem również Pu-
char Polski.
Dlaczego Zagłębie?
Wybrałem Zagłębie Wałbrzych, bo to klub z fajną sportową historią. 
Kto jest Twoim idolem sportowym?
Moim idolem jest Damian Janikowski, który w 2012 roku wywalczył brą-
zowy medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a ponadto jest reprezentan-
tem naszego województwa, gdyż walczył w barwach Śląska Wrocław.  
Jakie masz plany po zakończeniu sportowej przygody?
W moim przypadku jest zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o planach 
po zakończeniu sportowej przygody, gdyż jestem jeszcze młodym zawod-
nikiem. Na pewno jednak chciałbym pozostać przy zapasach, aby promo-
wać ten piękny sport. 

Postawić siatkarską kropkę nad „i”

Nowe wyzwania Madziary i Grzeleckiego

Z Wałbrzycha na olimpiadę w Tokio?

A konkretnie zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w turnieju finałowym o awans do II ligi. To cel niepokonanych w obecnym se-
zonie siatkarek Chełmca Wodociągów, które dzisiaj w Hali Wałbrzyskich Mistrzów rozpoczynają ostatnią i najważniejszą odsłonę tego-
rocznych rozgrywek. 

Zdobywca czterech tytułów mistrzowskich na przestrzeni dwóch ostatnich sezonów Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Pol-
ski Bartłomiej Madziara połączy siły z Bartoszem Grzeleckim, aby powalczyć o najwyższe trofea w zmienionej formule wyścigów Endu-
rance. Pierwszy start w najbliższy weekend w Poznaniu. 

O podopiecznych trenera Marka 
Olczyka wielokrotnie pisaliśmy w 
trwającym sezonie, zawsze w entu-
zjastycznym tonie. Nie bez powodu 
jednak, gdyż wałbrzyszanki całko-

wicie zdominowały rozgrywki Piko 
Sport Dolnośląsko-Lubuskiej III Ligi 
Kobiet, aby w ćwierćfinale zmagań 
o awans do II ligi pokonać zespół z 
Jastrzębia-Zdroju, a w kwietniu wy-

grać turniej półfinałowy w stolicy 
kraju. Nie dziwi zatem nasz opty-
mizm w kontekście rozpoczyna-
jących się dzisiaj zawodów w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów, które wyło-
nią dwie najlepsze drużyny imprezy. 
Drużyny, które w przyszłym roku 
zagrają na wyższym szczeblu. Nie-
wątpliwym atutem Chełmca Wodo-
ciągów będzie występ przed własną, 
gorącą publicznością, która, mamy 
nadzieję, będzie świadkiem histo-
rycznego triumfu lokalnej drużyny. 
Zapraszamy zatem do kibicowania 
naszym paniom przypominając, iż 
wstęp na mecze wałbrzyszanek jest 
bezpłatny. 

Finałowy turniej o awans do II ligi 
siatkarek

Program zawodów – Hala Wał-
brzyskich Mistrzów

Piątek – 10 maja:
godz. 18.30: Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych - SAN-Pajda Jarosław
godz. 20.30: Nike Ostrołęka - Po-

prad Stary Sącz
Sobota – 11 maja:
godz. 14.00: SAN-Pajd Jarosław - 

Poprad Stary Sącz
godz. 17.00: Chełmiec Wodociągi 

- Nike Ostrołęka
Niedziela – 12 maja:
godz. 11.00: SAN-Pajda Jarosław - 

Nike Ostrołęka
godz. 14.00: Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych - Poprad Stary Sącz

fot. użyczone (Fabian Kurzawiński)
Bartomiej Nowak

Jedną z najważniejszych zmian 
na nadchodzący sezon w polskich 
wyścigach samochodowych jest 

wydłużenie rywalizacji w wyści-
gach długodystansowych z jednej 
do dwóch godzin, z dodaniem 

obowiązkowej zmiany kierowców. 
Madziara triumfował w swojej kla-
sie podczas dwóch poprzednich 
edycji cyklu, aby w sezonie 2019 
utworzyć załogę z Bartoszem Grze-
leckim, który ostatnie dwa sezony 
spędził rywalizując w pucharze 
318is Cup PL.

- Bardzo się cieszę, że wyścig 
długodystansowy został wydłużo-
ny do dwóch godzin, bo to dodaje 
elementu strategicznego. Wyścig 
godzinny był niczym przedłużony 
sprint, w którym każdy atakował 
od początku do końca. Będę ści-
gać się wspólnie z Bartkiem Grze-
leckim, z którym jesteśmy już po 
testach oraz wspólnym starcie w 
6-godzinnym wyścigu w Moście. 
Mamy takie samo tempo, zatem li-
czę, że będziemy konkurencyjni w 
tym sezonie - powiedział Madziara. 

Obaj kierowcy będą zmieniać 
się za kierownicą BMW 320d przy-

gotowanego przez podpoznański 
warsztat Precision Sport Service. 
Auto wzorowane na mistrzow-
skim aucie z wyścigów WTCC za-
debiutowało w ubiegłym sezonie 
i pomogło Madziarze zdominować 
rywalizację zarówno w wyścigach 
sprinterskich jak i rywalizacji go-
dzinnej.

Poza startami w zawodach 
Endurance, Madziara zamierza 
bronić tytułu mistrzowskiego w 
wyścigach sprinterskich WSMP. 
Podobnie jak w minionym sezo-
nie, kalendarz składać się będzie z 
pięciu weekendów wyścigowych 
– podczas każdej rundy odbędą 
się dwa wyścigi sprinterskie oraz 
jeden długodystansowy. Pierwsze 
zmagania zaplanowano na najbliż-
szy weekend na Torze Poznań.

(red)

Maja Włoszczowska będzie jed-
nym z uczestników, a zapewne i 
największą gwiazdą jutrzejszej edy-
cji zawodów Pucharu Polski MTB 
„Górale na Start” w Wałbrzychu. Za-
wodów, które w tym roku uzyskały 
międzynarodową rangę UCI C1 i 
są jednym z etapów kwalifikacji do 
przyszłorocznych Igrzysk Olimpij-
skich w Tokio. 

Park imienia Jana III Sobieskiego 
w centrum Wałbrzycha będzie jutro 
areną jednych z najważniejszych 
w kraju zawodów w kolarstwie 
górskim. Nasza impreza uzyskała 
bowiem kategorię UCI C1, dzięki 
czemu jest drugim pod względem 
rangi wyścigiem w Polsce, a dla wie-
lu jej uczestników zarazem okazją 
do zdobycia punktów w rankingu 
światowym, które mogą się okazać 
przepustką do Igrzysk Olimpijskich 
Tokio 2020. 

Jak poinformowali organizatorzy 
z KKW Nexelo Wałbrzych, swój start 
w zmaganiach zapowiedzieli „góra-
le” z 6 krajów, a o randze zawodów 
najlepiej świadczy fakt, iż na trasie 
zobaczymy Maję Włoszczowską, nie-
kwestionowaną królową kolarstwa 
górskiego w Polsce, wicemistrzynię 
olimpijską z Rio de Janeiro. W naj-

liczniejszych wyścigach możemy się 
spodziewać nawet 100 kolarzy, a na 
wszystkich, którzy jutro zdecydują 
się odwiedzić Park Sobieskiego cze-
kać będzie Rockgardenie Nexel (w 
godzinach 12 – 15.45), a więc strefa 
kibica z muzyką i komentarzem „na 
żywo”. 

Puchar Polski MTB „Górale na 
Start”

Program zawodów
Wałbrzych, Park im. Jana III Sobie-

skiego
Piątek – 10 maja:
godz. 16.00 – 18.00: trening
godz. 15.00 – 19.00: zgłoszenia
Sobota – 11 maja:
godz. 8.00 – 12.00: zgłoszenia
godz. 9.00: wyścigi dodatkowe 

dla amatorów
godz. 10.00: wyścigi w katego-

riach żak, żakini, młodzik i młodzicz-
ka

godz. 11.00: wyścig w kategorii 
junior młodszy

godz. 12.20: wyścigi w kategorii 
juniorka młodsza, juniorka oraz Elita 
kobiet

godz. 14.05: wyścigi w kategorii 
junior oraz Elita mężczyzn

godz. 15.45: wyścigi dla dzieci
godz. 16.45: ceremonia dekoracji



WYCIECZKI:
Czeski Raj 18.05
Małopolska 3 dni 24-25.05
Energylandia 1.06
Zoo Safari 2.06

pozostałe na stronie:
www.omnibus-szczawno.pl

zapisy telefoniczne
tel. 667 424 680

SKUP AUT
ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH
Tel. 888 700 086 

SKUP AUT 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 
- ZA GOTÓWKĘ 

TEL.696-473-695

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 

Problem
z alkoholem?
Wszywanie

esperalu
TEL. 74 841 54 66

Nie trać czasu
na sprawdzanie ofert

Kredyty bankowe
pozabankowe

Radzimy sobie
z brakiem zdolności

728765048

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO

KREDYTY
Gotówkowe, konsolidacyjne

CHWILÓWKI na dowód

POŻYCZKI bez BIK
Wałbrzych Al. Wyzwolenia 3/2

Tel. 74 663 15 25

CHCESZ DOROBIĆ !!!!!!
Poszukuję emerytów, 

rencistów do sprzątania 
banku. Praca 1 godz. lub 
1,5 godz. dziennie rano 
lub popołudniu. Umowa 

zlecenie – 14,70 zł brutto/
godz. Praca od zaraz.

Tel. 507 031 015

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 10.05.2019  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Skup 
nieruchomości 

za gotówkę 
(również zadłużone) 

Tel. 603 836 336

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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USŁUGI

(7) SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHEN-
NE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

(14) HYDRAULIK – pełen zakres re-
montów (montaży) instalacji wodno – 
kanalizacyjnych, gazowych, centralnego 
ogrzewania. Wymiana (montaż) kotłów 
centralnego ogrzewania. Tel. 506 754 
379

(7): HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO I GAZ, tel. 506 206 102

(7) MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM 
TEL. 607 218 533

(30): Montaż i ustawianie anten sa-
telitarnych w najlepszej cenie i w 
najkrótszym czasie Tel. 606 937 229

(7) Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. Na-
prawa FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok gwaran-
cji na usługę. Czynne od 9 - 17 w sobotę 
do 13 793-10-10-22 lub 74-660-38-43

(7) Naprawy sprzętu radiowo- telewi-
zyjnego, wszystkie firmy, gwarancja, do-
jazd do klienta. Kontakt: 505874992, 74 
841 25 40

(7) PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

(19) KOMPUTERY,LAPTOPY - SER-
WIS-NAPRAWA Całodobowo tel. 726-
005-726 tanio, szybko, profesjonalnie 
Wałbrzych ul. Słowackiego 5, www.
speed24h.info

(1): MARSAT – MONTAŻ ANTEN 
SATELITARNYCH, tel.  607 454 261

(4) POŻYCZKA NA DOWÓD. Bez 
zaświadczeń, minimum formalności. Za-
dzwoń: 712 276 001

PRACA

(7) Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Polsce 
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 , 
e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ

(3) Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

SPRZEDAM

(7) Sprzedam lokal użytkowy dwupo-
ziomowy, 90m2, lokalizacja Podzamcze 
ul. Hetmańska 1, Wałbrzych, tel. 502 
308 696

(5) Sprzedam działki budowlane (każda 
1500m2) w pełni uzbrojone pod zabu-
dowę jednorodzinną lub bliźniaczą w 
Wałbrzychu przy ul. Orkana 103, Po-
niatów. Tel. 600 851 189

Fotowoltaiczne wytwarzanie prądu
od montażu aż po uruchomienie

Łączna cena za 1 kWp od 4500 zł brutt o

Zadzwoń
INLAND Piotr Lech tel. 725 113 777

Boisz się podwyżek prądu? 
Korzystaj z energii słonecznej!
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