
IS
SN

: 1
73

00
87

8

BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY
REKLAMA R0203/21

14 MAJA 2021, NR 844
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

N
A

KŁ
A

D
 D

O
 1

6 
00

0 
EG

ZE
M

PL
A

RZ
Y

wydarzenia str. 7

#stopplastik#stopplastik

BeatyfikacjaBeatyfikacja
Prymasa Tysiąclecia Prymasa Tysiąclecia 

temat tygodnia str. 6

czytaj więcej strony 11-14!

INFORMATOR WAŁBRZYSKICH
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Sponsor:

Otwarcie Domu Seniora
Jeszcze nie tak dawno w bu-

dynku przy ulicy Andersa 162 A 
zlokalizowana była szkoła. Teraz 
w wyremontowanym obiekcie 
powstał Dom Pomocy Społecz-
nej „Dom Seniora - Biały Kamień”. 
To chyba najbardziej wymowny 
obraz stanu sytuacji jakiej jeste-
śmy świadkami i z jaką musimy 
się zmierzyć – starzenie się spo-
łeczeństwa.

Po długich miesiącach remont 
wreszcie dobiegł końca. Nowy Dom 
Pomocy Społecznej "Dom Seniora - 
Biały Kamień" przy ulicy Andersa 162 
A już od dłuższego czasu był przygo-
towany dla swoich podopiecznych. 
Warto nadmienić, że wykończenie 
obiektu zostało przeprowadzone 
przy zastosowaniu nowoczesnych 
norm, co pozwala przyjąć do placów-
ki również osoby z niepełnospraw-
nościami. Najważniejszych zmian 
architektonicznych i funkcjonalnych 
dokonano wewnątrz obiektu. Chodzi-
ło o to, by miejsce przystosować do 
nowej funkcji. W związku z zabytkową 
i charakterystyczną fasadą budynku, 
pozostawiono go w nienaruszonej 
postaci. W ciągu najbliższych 5 lat w 
Domu Seniora zamieszka 30 osób, 
dla których przygotowano pokoje na 

pierwszych dwóch piętrach budynku. 
DPS jest placówką pobytu dla osób 
w podeszłym wieku oraz dla tych ze 
stwierdzonymi chorobami somatycz-
nymi. - To miejsce, w którym w kom-
fortowych warunkach pensjonariusze 
będą mieszkać i otrzymywać pomoc 
personelu, ale także pobliskiej wspól-
noty religijnej. Pierwsi mieszkańcy 
pojawili się już w tym tygodniu. Tym 
bardziej cieszy nas to, że udało się 

zrealizować inwestycję w tak szybkim 
czasie - mówi Prezydent Wałbrzycha, 
Roman Szełemej. Gmina Wałbrzych 
zainwestowała w realizację inwesty-
cji około 3,5 miliona złotych, z czego 
blisko 2,8 miliona złotych pochodzi z 
dofinansowania z Unii Europejskiej. 
Całość projektu to koszt ponad 6,5 
miliona złotych.

JZ/PAS
Foto: Gmina Wałbrzych

Zostań szóstym zawodnikiem!
"Razem po awans!" Pod ta-

kim hasłem koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych zapraszają w 
najbliższy weekend na finałowe 
mecze numer 3 i 4 finału Suzuki 
1 Liga Mężczyzn z Czarni Słupsk. 
Przyjdź pod Aqua-Zdrój do stre-
fy kibica i zostań szóstym zawod-
nikiem!

W finałowej rywalizacji z Grupą 
Sierleccy-Czarnymi Słupsk jest remis 
1:1. Biało-Niebieskim do awansu do 
Energa Basket Liga potrzebne są dwie 
wygrane! Plan gry w weekend to 15 
maja, sobota – godzina 19:00 oraz 16 
maja, niedziela – godzina 17:00. Ko-

szykarze zapraszają do kibicowania 
- transmisja ze spotkania będzie do-
stępna na telebimie, ustawionym na 
płycie boiska piłkarskiego przy ulicy 
Ratuszowej tuż za halą Aqua-Zdrój. 

Uwaga - limit kibiców w strefie z tele-
bimem to 250.

Cały Wałbrzych trzyma kciuki!
PAS

Foto: Bartłomiej Nowak  
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Prezesem Sudeckiego Klubu Pszczelarza Polanka w Wałbrzychu.
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14
PIĄTEK

Imieniny:
Eryka, Aleksandry, Feliksa

Międzynarodowy
Dzień Muzeów

MAJ

18
WTOREK

Imieniny:
Bonifacego, Macieja

Dzień Farmaceuty

 Imieniny:
Izydora, Nadziei, Zofii

Zimna Zośka, czyli św. Zofia

MAJ

19
ŚRODA

MAJ

20
CZWARTEK

,,Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści
dwoma małymi.”

David Lloyd George

MAJ

15
SOBOTA

Imieniny:
Iwo, Urbana, Iwony

Dzień Mycia Samochodów

Imieniny:
Kolumby, Bernardyna

Światowy Dzień Pszczół

Imieniny:
Szymona

Dzień Straży Granicznej

MAJ

16
NIEDZIELA

11:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
19:00-23:00  Noc Muzeów w Starej Kopalni w Wał-
brzychu.
20:00 Stream online ,,Rita” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).
20:30-22:00 Nocne Zwiedzanie Zamku Książ w Wał-
brzychu.

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
19:00 Stream online ,,Orfi” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
20:30 Stream online ,,Orfi” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych). 10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 

Śląsku (otwarta przestrzeń).
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
19:00 Stream online ,,Mensch” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
20:00 Stream online ,,Przyszedł mężczyzna do ko-
biety” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
20:00  Stream online ,,Przyszedł mężczyzna do ko-
biety” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (otwarta przestrzeń).
11:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
18:00 Stream online ,,Rita” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
20:00 Stream online ,,Rita” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
12OC 16OC 15OC 15OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Sławomira, Weroniki

Międzynarodowy Dzień 
Telekomunikacji

MAJ

17
PONIEDZIAŁEK
11:00-17:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.
19:00 Stream online ,,Mensch” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
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W 2017 roku ONZ uchwali-
ło dzień 20 maja Światowym 
Dniem Pszczoły. 

Dlaczego postanowio-
no upamiętnić to "święto" 
dopiero dosłownie kilka lat 
temu?

Nareszcie ważna instytucja 
dostrzegła znaczenie pszczoły 
miodnej w środowisku natu-
ralnym. A przypomnę, że jesz-
cze 10 lat wcześniej pszczoły 
w wielu krajach na całym świe-
cie masowo ginęły. Mówiono 
wtedy o CCD. To syndrom ma-
sowego ginięcia pszczół. A i u 
nas na przestrzeni lat też się 
zdarzały sytuacje, kiedy to nasi 
pszczelarze zgłaszali zjawisko 
pustych uli. A ile było sytuacji 
kiedy to po latach dowiady-
wałam się, że ktoś stracił całą 
pasiekę! Nikt nie chce mówić o 
swojej porażce.

Czy Państwa organizacja 
w szczególny sposób świętu-
je to wydarzenie?

W tym czasie dla pszczela-
rzy w pasiekach zaczyna się 
ogrom pracy. To okres kiedy 
nasze owady potrzebują wytę-
żonej opieki i czasu. Pszczela-
rze właśnie w miesiącach wio-
senno-letnich poprzez swoją 
pracę najbardziej angażują się 
w ochronę pszczół i troskę o 
swoje podopieczne. Dwa lata 
temu świętowaliśmy utworze-
nie pasieki "na naszym" Teatrze 
Dramatycznym. Inicjatywa wy-
szła od dyrekcji Teatru a my - 
pszczelarze ją podchwyciliśmy. 
W tym czasie zostało zorgani-
zowane dla wszystkich miesz-
kańców Wałbrzycha i okolic 
spotkanie z pszczelarzami. 
Każdy kto chciał, mógł zasięg-
nąć fachowej wiedzy na temat 
pszczelarstwa. Pamiętam, to 
była wspaniała celebracja tego 
święta. Dodam tylko, że jeszcze 
w Wałbrzychu będzie głośno o 
pszczołach. My - pszczelarze 
chcemy, aby o tych pożytecz-
nych owadach mówiono i to 
pozytywnie.

Około 15 lat temu mieli-
śmy "zespół masowego gi-
nięcia pszczoły miodnej",

który największe żniwa 
zebrał w USA. Dlaczego tak 
ważne jest, by rolnicy

przestali używać pestycy-
dów?

Jak wspomniałem wcześ-
niej, syndrom CCD dziesiąt-
kował pasieki i tak jak Pan re-
daktor podkreśla -  najwięcej 
w USA. Problem ten jest zło-
żony. To nie tylko pestycydy 
(chemizacja rolnictwa), ale 
również pasożyty, wirusy, bak-
terie. Ogólnie choroby pszczół. 
Można powiedzieć, że pszczoły 
to swoisty bioreaktor. Od pe-
stycydów tak szybko nie odej-
dziemy w rolnictwie. Co więcej, 
świat idzie do przodu, chemiza-
cja postępuje a nasze pszczoły 
będą zmuszone bardzo szybko 
ewoluować i przystosowywać 
się chociażby do GMO, co nie 
jest takie proste. Z opryskami 
jest tak. Należy przestrzegać 
pewnych zasad, które to każ-
dy rolnik, sadownik, ogrodnik 
winien znać. Proszę sobie wy-
obrazić, że wystarczy jedna 
nieodpowiedzialna decyzja z 
opryskiem w roli głównej i już 
mamy tzw. podtrucia lub ma-
sowy pomór pszczół. Tu wcho-
dzi ludzka głupota, ignorancja 
przepisów, ale i prowizoryczne 
oszczędności.

Dlaczego tak ważne jest 
dla człowieka utrzymanie 
dużej populacji pszczół? 

Ponad 70 procent gatunków 
roślin potrzebuje zapylenia 
przez pszczoły lub inne owa-
dy. Tu przychodzi mi na myśl 
pewna korelacja. Pszczelarz 
– rolnik. Światły rolnik wie, że 
dzięki współpracy z pszczela-
rzem będzie miał wyższy plon 
a tym samym osiągnie więk-
szy przychód. Podobnie jest z 
sadownikami, działkowiczami. 
Im więcej pszczół, tym większa 
skuteczność zapylenia.

Jakiego wsparcia potrze-
buje Państwa organizacja, 
by skutecznie zwiększać

ilość populacji pszczół?
Oczywiście finansowego, 

ze specjalnym uwzględnie-
niem dla początkującego 
pszczelarza. Powrót wsparcia z 
WFOŚiGW.

Dziękuję za rozmowę 

Rozmawiał Paweł Szpur 



Dom Pomocy Społecznej Biały Kamień w Wałbrzychu już otwarty

Miejsce to przyjmie 30 seniorów, którzy wyma-
gają stałej opieki. Dom powstał w zabytkowym 
budynku starej szkoły i przeszedł pełny remont. 
Liczę, że spełni oczekiwania i potrzeby swoich 
mieszkańców. 

Otwarcie DPS Biały Kamień 
W poniedziałek, 10 maja uczestniczyłem w otwar-

ciu nowego Domu Pomocy Społecznej Biały Kamień. 
Budynek, w którym powstał DPS to miejsce dawnej 
szkoły podstawowej przy ul. Andersa 162a. Jednak w 
środku zupełnie nie przypomina już placówki eduka-
cyjnej, ponieważ został gruntownie wyremontowa-
ny, aby spełnić wszelkie potrzeby przebywających 
w nim gości. Kluczowe było upodobnienie go w jak 
największym stopniu do normalnego domu, aby 
mieszkanie w nim nie odbiegało od życia codzienne-
go. Tak więc mamy dobrze wyposażone pokoje wraz 
z łazienkami i odpowiednie sale rehabilitacyjne. Z 
zewnątrz budynek nie zmienił się,  ponieważ jest to 
obiekt zabytkowy.

Pierwsi goście 
Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej zostaną 

osoby, które otrzymają skierowanie od Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Chodzi tu głównie o 
osoby, które wymagają całodobowej opieki, głównie 
przez wzgląd na podeszły wiek lub choroby przewle-
kłe. Obecnie mamy miejsca dla 30 seniorów, którzy 
będą mieć zapewnione zakwaterowanie oraz stałą 
opiekę. W placówce zatrudniona zostanie również 
kadra składająca się z opiekunów, pielęgniarek, in-
struktora terapii zajęciowej, czy fizjoterapeuty. 

Opieka nad seniorami 
Troska o losy starszych, często samotnych i scho-

rowanych osób jest obowiązkiem każdej społeczno-
ści. Nasze społeczeństwo starzeje się, więc potrzeba 
wsparcia seniorów będzie pojawiać się coraz częś-
ciej. Stąd konieczność tworzenia takich placówek 
– są one niezbędne, zwłaszcza wtedy, kiedy starsza 
osoba nie może liczyć na pomoc rodziny i bliskich. 

Bezpieczeństwo najważniejsze
Środki na powstanie nowego Domu Pomocy Spo-

łecznej pochodzą zarówno z budżetu Gminy, jak i 
dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Podczas uroczysto-
ści otwarcia DPR-u prezydent Roman Szełemej wska-
zywał również na potrzebę zapewnienia bezpieczeń-
stwa seniorom, w tym zachęcił do szczepień, które 
stają się już powszechne i dostępne praktycznie dla 
wszystkich. 

Pierwsi mieszkańcy pojawią się w ośrodku na 
dniach. Mam nadzieję, że miejsce się spodoba 
i przede wszystkim zapewni im kompleksową 
opiekę.

Ogłoszenie 3
www.30minut.pl
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Pożegnali Majora Jacka Barana
To ogromna strata dla 

uzdrowiska Szczawno-
-Zdrój. Zmarł Major Jacek 
Baran, wojskowy, samorzą-
dowiec, człowiek mocno 
zaangażowany w życie mia-
sta, ale przede wszystkim 
- wielki patriota. 10 maja 
odbyło się ostatnie pożeg-
nanie szanowanego miesz-
kańca uzdrowiska.

Na wstępie warto nadmienić, 
że poczty sztandarowe wystawi-
ły wszystkie lokalne instytucje, 
a całe pożegnanie odbywało się 

z uroczystą asystą wojskową. 
Uroczystość pogrzebowa Świę-
tej Pamięci Majora Jacka Barana 
miała miejsce w Kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Szczawnie-Zdroju przy 
ulicy Kolejowej. W nabożeństwie 
oraz odprowadzeniu ciała na 
szczawieński cmentarz uczest-
niczyła rodzina pogrążona w 
żałobie, przyjaciele zmarłego, a 
także koledzy i koleżanki z woj-
ska. Obecni byli również szcza-
wieńscy samorządowcy, ale 
przede wszystkim -  mieszkańcy 
uzdrowiska. Nie zabrakło też 

parlamentarzystów ziemi wał-
brzyskiej, władz regionalnych 
samorządów oraz wysokiej rangi 
oficerów Polskich Sił Zbrojnych. 
Przypominamy, że zmarły Major 
Jacek Baran był nie tylko ofice-
rem Wojska Polskiego, ale rów-
nież lokalnym samorządowcem, 
osobą mocno zaangażowaną w 
życie uzdrowiska.

Cześć Jego Pamięci.

PAS
Foto: Uzdrowiskowa Gmina 

Szczawno-Zdrój

sekund
Region 
Zamknięty przejazd
Kierowco, jedziesz do Wrocławia? Uważaj! Trwa remont przejazdu 
kolejowego na drodze krajowej nr 35 między Pszennem a Marcino-
wicami. Zorganizowany będzie ruch wahadłowy przy wyłączeniu 
z ruchu pasa Wrocław-Świdnica w terminie od 12 do 15 maja. W 
godzinach od 6:00 do 18:00 kierowanie ruchem prowadzone bę-
dzie ręcznie, a od godziny 18:00 do 6:00 ruchem kierować będzie 
sygnalizacja świetlna. Uwaga - całkowite zamknięcie przejazdu i 
wprowadzenie objazdu drogami powiatowymi przez miejscowo-
ści: Kątki-Zebrzydów-Marcinowice będzie miało miejsce w termi-
nie od godziny 22:00 dnia 14 maja do godziny 5:00 dnia 15 maja, 
a także od godziny 22:00 dnia 15 maja do godz. 5:00 dnia 16 maja.

Świdnica 
Woda drożej? 
Przypominamy, że obecnie mieszkańcy Świdnicy prowadzący go-
spodarstwa domowe płacą 4,58 zł brutto za 1 m³ wody i 5,93 zł 
brutto za odprowadzenie 1 m³ ścieków. Nowe ceny zatwierdzone 
byłyby na kolejne trzy lata. Według założeń nowa taryfa miałaby 
następujące stawki:  4,78 zł brutto/m³ wody oraz 6,20 zł brutto/
m³ ścieków. W trakcie drugiego roku obowiązywania taryfy było-
by to 4,90 zł brutto/m³ wody oraz 6,47 zł/m³ ścieków, natomiast 
trzeci rok wiązałby się z opłatami w wysokości 5,02 zł brutto/m³ 
wody oraz 6,61 zł brutto/m³ ścieków. Decyzją Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, wchodzącego w skład Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego “Wody Polskie” stawki te zostały zaopinio-
wane negatywnie. Jednak na początku maja 2021 roku wpłynęło 
odwołanie do RZGW od tej decyzji. Rozstrzygnięcia jeszcze nie ma.

Marciszów
Wypadek paralotni
Do bardzo poważnego zdarzenia doszło w niedzielę nieopodal 
Mieroszowa. Wszystko za sprawą paralotniarza, który upadł z dużej 
wysokości na łąkę. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy stwier-
dzili uraz kręgosłupa i podejrzenie obrażeń wewnętrznych. Pilnie 
zadecydowano o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Ponadto w miniony weekend ratownicy z Grupy Sudeckiej GOPR 
dysponowani byli do dwóch wypadków rowerowych, do których 
doszło na Trasach Enduro Srebrna Góra - NS BIKES.

Burkatów
Jabłkowy kosz
W niemal każdej miejscowości regionu coraz częstszym widokiem 
są kosze na nakrętki. Zbieranie plastikowych nakrętek do pojem-
ników znane jest także mieszkańcom gminy Świdnica. Warto przy-
pomnieć, że do tej pory pojemniki serca zamontowane zostały już 
w 8 gminnych miejscowościach. Dochód ze sprzedaży nakrętek 
przeznaczany jest na leczenie i rehabilitację dzieci. W Burkatowie 
posadowiono kosz w kształcie jabłka. Bowiem to właśnie Burkatów 
od wielu lat słynie z sadów i gospodarstwa specjalizującego się w 
produkcji tych dorodnych owoców.
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Studio Espresso gościło jako wideorozmowa

z politologiem, profesorem doktorem habilitowanym Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistą z teo-
rii i praktyki marketingu politycznego i wyborczego, Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu rozmawiał Paweł Szpur

z Robertem Wiszniowskim

REKLAMA R0206/21

Jest mi podwójnie miło, gdyż 
byłem Pana Profesora studen-
tem z czasów studiów na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Zanim 
zapytam o uczelnię i zmiany, ja-
kie będą następować w wałbrzy-
skiej PWSZ, chciałbym zacząć 
od specjalizacji Pana Profesora 
- czyli od marketingu...

Pan redaktor słusznie zauwa-
żył - ja też sobie przypomniałem, 
że pamiętam Pana redaktora jako 
świetnego studenta. Natomiast 
jest to dobrze i niedobrze, że zna 
mnie Pan jako swojego nauczy-
ciela akademickiego, bo wie Pan 
jak się zachowuję i o czym będę 
mówił, jakie stawiam wymagania 
i jakie są moje zainteresowania 
badawcze. No i słusznie podkre-
ślił Pan - marketing. Marketing w 
sferze działań politycznych to jest 
moje zainteresowanie. Ono wzięło 
się właściwie ze studiowania mar-
ketingu międzynarodowego. Ja 
miałem przyjemność studiowania 
jeszcze na początku lat dziewięć-
dziesiątych na National University 
of Ireland, Galway. Tam studiowali-
śmy i wpatrywaliśmy się w nowo-
czesne i nowatorskie wtedy założe-
nia marketingowe. Okazało się po 
powrocie, gdy zacząłem pracować 
jako asystent u siebie w Instytucie 

na Uniwersytecie Wrocławskim, że 
zainteresowałem się możliwością 
- nazwijmy to, mówiąc chirurgicz-
nie - transplantacji marketingu na 
poziom polityki. I chyba było to 
słuszne, bo okazuje się, że dzisiaj 
o marketingu politycznym rozma-
wiamy wszyscy i wydaje nam się, 
że wiemy już wszystko. Taka była 
moja początkowa podróż. Dzisiaj 
również nie omieszkam intereso-
wać się kampaniami wyborczymi 
w Polsce, państwach Unii Europej-
skiej i na świecie, ale również moje 
zainteresowania idą w kierunku 
zarządzania państwem, strategicz-
nego funkcjonowania administra-
cji publicznej - czyli te elementy 
dotyczące przede wszystkim tego, 
jak radzą sobie współcześnie kraje 
w tych czasach, które mamy. Dy-
namika globalizacji, europeizacji, 
a dzisiaj - pandemizacji, o której 
przecież mówimy i wiemy, jak to 
mocno izoluje. Izoluje nie tylko 
nas w naszych domach, izoluje 
państwa i nas na arenie między-
narodowej, w sensie kontaktów 
bezpośrednich. Chociaż - paradok-
salnie - z drugiej strony jest też tak, 
że będziemy mieli możliwość zdal-
nego komunikowania się na po-
ziomie nauczyciel- uczeń, student 
czy pracownik i pracodawca, ale 

również na poziomie naukowiec z 
naukowcem i to bez względu na 
odległość, zza oceanów i mórz. 
Co ważne - tak jak powiedziałem 
- moja kariera cały czas związana 
jest z pracą akademicką, to jest 
Uniwersytet Wrocławski, gdzie by-
łem - jak wspomniałem - asysten-
tem, później adiunktem, następnie 
w 1999 roku uzyskałem stopień 
doktora, a później, w przeciągu 
paru lat, stopień doktora habilito-
wanego, no i wreszcie - tytuł Profe-
sora Belwederskiego. Tu właściwie 
moja kariera szła w stronę - tak jak 
powiedziałem - nauk o polityce i 
administracji, ale też miałem wiele 
funkcji, którymi mogę się mocno 
chwalić. To jest początek lat dzie-
więćdziesiątych i udział jako koor-
dynator w programie Erasmus, So-
krates jeszcze wtedy. Później jako 
Prodziekan do spraw współpracy 
międzynarodowej na Uniwersy-
tecie Wrocławskim na Wydziale 
Nauk Społecznych, aż wreszcie 
dziekan tego Wydziału. Dzisiej-
szym wielkim wyzwaniem, przed 
którym stoję, jest bycie Rektorem 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej imienia Angelusa Silesiusa 
w Wałbrzychu w kadencji 2020 – 
2024. Mam nadzieję, że przysłużę 
się uczelni i przyniosę jej to, czego 

oczekuje najbardziej, czyli istotną 
rolę i rangę, jaką powinna mieć 
właśnie w naszym środowisku, w 
regionie i miejscu, gdzie jesteśmy. 
Tu w Wałbrzychu i w Polsce Połu-
dniowo-Zachodniej powinniśmy 
mówić, że jesteśmy istotnym, ży-
wym ośrodkiem akademickim.

Co czeka uczelnię w nowym 
roku akademickim? Będą nowe 
kierunki. Co Pan Rektor zamie-
rza zmienić?

Panie redaktorze, drodzy Pań-
stwo, to jest nieuchronne - musi-
my dostosowywać się do nowych 
czasów. Musimy odpowiadać na 
zmiany, na dynamikę, na turbu-
lencje, jakie mają miejsce i z jaki-

mi się spotykamy. Jeszcze kiedyś 
mogliśmy powiedzieć: „no, dobrze, 
załatwiłem sprawę, nie muszę do 
niej wracać”. Dzisiaj sprawy się 
mnożą, problemy się mnożą, ale 
na te problemy rynku pracy mu-
simy odpowiadać wysoko wykwa-
lifikowaną kadrą, którą będziemy 
mogli wykształcić u nas na uczelni. 
Podstawowe pytanie – jak zaczy-
namy? Ja bym bardzo chciał i my-
ślę, że większość osób z naszego 
środowiska akademickiego też by 
sobie tego życzyła, żeby następny 
„Gaudeamus lgitur” był słyszalny 
w dużej auli Audytorium Novum 
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej. Mam nadzieję, że tak 
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właśnie będzie i że rozpoczniemy 
rok akademicki już na uczelni. Bo 
uczelnia to nie mury. Bo uczelnia 
to przede wszystkim studenci, to 
nauczyciele, to pracownicy admi-
nistracji. Wszyscy, którzy tworzą tę 
ważną tkankę społeczności lokal-
nej i regionalnej. Więc z jednej stro-
ny chcielibyśmy rozpocząć tłumnie 
i bezpośrednim, a nie zdalnym na-
uczaniem. Zobaczymy oczywiście, 
co czas pokaże. Dzisiaj jestem op-
tymistą. Natomiast to, że czekają 
nas wyzwania, jest pewne, bowiem 
COVID i jego stan, który mamy 
dzisiaj, właściwie wysokiego za-
grożenia o życie i zdrowie ludzkie, 
doprowadził do kilku refleksji. Do-
prowadził do pewnych wniosków. 
Po pierwsze - musimy mieć czas 
dla samych siebie. Musimy pamię-
tać o swoich najbliższych, musimy 
otoczyć siebie nawzajem swoiste-
go rodzaju troską. Nie możemy 
gdzieś zapętlić się w pogoni, w co-
dzienności. W pogoni życia, w po-
goni zawodowej. Jest też rodzina. 
Ale oprócz tego, jest to, co ja chcę 
wynieść z tego stanu, który trwał 
ponad rok czasu. Cóż pozytywne-
go? Ta praca zdalna nauczyła nas 
wiele. Mamy szereg nowych i cie-
kawych możliwości kontaktowania 
się, organizowania zespołów, na 
przykład naukowych, badawczych. 
Są też możliwości organizowania 
konferencji, seminariów i spotkań, 
ba - nawet kół naukowych, w ra-
mach których możemy dyskuto-
wać z całą Polską, a nawet z całym 
światem, jeżeli będziemy mieli taką 
ochotę. Wszyscy obsługujemy bar-

dzo podobne programy w obsza-
rze IT. Więc to są pewnego rodzaju 
pozytywne aspekty. I z tego też bę-
dziemy korzystali. To nie jest tak, że 
odrzucimy coś, co zostało sprowa-
dzone do czasów COVID-u.

Tu chciałbym zapytać o plany 
inwestycyjne - budowę Centrum 
Dydaktyczno-Sportowego. Czy 
Pan Rektor może powiedzieć coś 
szerzej na ten temat?

To jest coś na co czekamy. W tej 
chwili trwają jeszcze prace osta-
teczne w związku z projektem i w 
związku z uzyskaniem pozwole-
nia na tę inwestycję, czyli wprost 
mówiąc, pozwolenia na budowę. 
Później oczywiście cała procedura 
przetargowa w zgodzie z dyscy-
pliną finansów publicznych. Ale to 
Centrum Dydaktyczno-Sportowe 
uważam za wielkie działanie, które 
"wychodzi" nie tylko w stronę sa-
mych studentów, ale również całej 
społeczności lokalnej. Zamierzamy, 
aby był to ośrodek czynny, otwarty, 
w którym będą toczyły się i mecze 
sportowe, i koszykówki, i siatków-
ki, futsalu chociażby. Będziemy 
spełniali wszystkie wymagania do 
realizowania każdej imprezy w ra-
mach powierzchniowej hali spor-
towej. Prócz tego jednak będzie 
tam działał prężnie silny ośrodek 
dydaktyczny, w którym będziemy 
chcieli zajmować się dietetyką, 
która zaczyna działać od tego roku 
akademickiego. Będziemy również 
starali się utworzyć nowy kieru-
nek pod tytułem fizjoterapia, który 
uważamy, że też jest koniecznością 
w dzisiejszej chwili. Tak samo jak i 

pielęgniarstwo, które prowadzi-
my z wielkim sukcesem. Zwróćmy 
uwagę, że wszystkie nauki medycz-
ne i o zdrowiu dzisiaj są najbardziej 
w cenie. Zauważamy, że musimy 
dbać o siebie - "w zdrowym ciele, 
zdrowy duch". Wiemy, że jest wiel-
ka potrzeba, ażeby chociażby reha-
bilitować, wspomagać żywieniowo 
starsze osoby w podeszłym wieku. 
Albo również patrzeć na samych 
siebie, gdy mówimy o tak zwanym 
zdrowym żywieniu i zdrowym ży-
ciu oraz tak zwanym przedłużonym 
wieku naszego życia. Na to chcemy 
zwrócić szczególną uwagę. Wiemy, 
bo organizujemy już cyklicznie 
konferencję o międzynarodowym 
charakterze "Zdrowie dla regio-
nu". I tam przecież mamy wykłady 
z kosmetologii, właśnie z pielęg-
niarstwa, czy chociażby z technik 
dentystycznych. Dojdzie dietetyka, 
a może będziemy starali się o nowy 
kierunek - fizjoterapię.

Na koniec zdradzę trochę in-
formacji, bo przecież będziecie 
Państwo także dbać o środowi-
sko na nowym kierunku inży-
nieryjnym Ochrona Środowiska, 
a także kształcić grafików kom-
puterowych i specjalistów od re-
klamy. Mam nadzieję, że uda się 
zrealizować te cele.

Panie redaktorze, słusznie po-
wiedział Pan o tych dwóch bardzo 
interesujących kierunkach w za-
kresie dydaktyki i szkolnictwa wyż-
szego. My wychodzimy z założenia: 
kształcimy praktycznie, profesjo-
nalnie. Czyli potrzeba takich zawo-
dów w regionie, które od razu znaj-

dują swoje miejsce na rynku pracy. 
I my śledzimy to, co jest potrzebne, 
to co jest na tym rynku pracy po-
trzebne, co daje szansę młodemu 
człowiekowi, żeby znalazł dobrze 
płatną i o wysokiej randze pracę. 
Żeby miał później z tego satysfak-
cję i zaplanowany awans zawodo-
wy. Dlatego też grafika użytkowa z 
reklamą. Wydaje nam się, że studia 
o takim charakterze, również arty-
stycznym, pozwolą znaleźć się na 
rynku, gdzie reklama i sama działal-
ność IT są chyba bardzo rozwinięte. 
Ta sfera coraz bardziej potrzebuje 
grafików do obsługi i projektowa-
nia określonych działań reklamo-
wych. Z drugiej strony - wychodzi-
my naprzeciw miastu i Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, a właściwie świetnej 
koncepcji Prezydenta Romana Sze-
łemeja o dekarbonizacji i - w ślad 
za tym - idziemy w kierunku ochro-
ny klimatu i środowiska. Wystarto-
waliśmy i złożyliśmy dokumenty o 
kierunek inżynierski i magisterski. 
Będziemy czekali na decyzję Mini-
sterstwa i Polskiej Komisji Akredy-
tacyjnej. Ja powiem tak: na razie 
kształtują nam się takie jasne kie-
runki rozwojowe. Z jednej strony 
- wspomniane nauki o zdrowiu, z 
drugiej strony - nauki nazywane ar-
tystycznymi, bowiem w te możemy 
też włączyć architekturę wnętrz, 
która już funkcjonuje i działa. 
Wreszcie mamy tak zwane studia 
inżynierskie. To między innymi lo-
gistyka, ale również kierunki spo-
łeczne i humanistyczne. To filologia 
z biznesowym językiem angielskim 
przede wszystkim, ale również - 

obok dietetyki - zarządzanie, czyli 
takie podejście managerskie, któ-
re wydaje nam się trafne z punktu 
chociażby widzenia Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Staramy się konsultować nasze 
decyzje co do powstawania kierun-
ków właśnie z interesariuszami, z 
naszymi partnerami gospodarczy-
mi. To jest chyba podstawa dzisiaj, 
żeby nauka pracowała z biznesem.

Dziękuję Panie Profesorze. 
Możemy podsumować to jed-
nym zdaniem: a wszystko pod 
nową nazwą Państwowa Uczel-
nia Angelusa Silesiusa.

Tak jest. Czekaliśmy i doczeka-
liśmy się. Pierwszego października 
będziemy pod nowym jakościo-
wym szyldem Państwowa Uczelnia 
Angelusa Silesiusa. Krócej, łatwiej, 
ale zdecydowanie. Bardziej wyra-
ziście, ale innowacyjnie. Tak jak po-
wiedziałem na początku - uczelnia 
musi się rozwijać, a zmiana nazwy 
w tym przypadku nie jest ucieczką, 
ale jest pójściem do przodu.

Dziękuję za rozmowę.

Zeskanuj kod QR i oglądaj pełny 
wywiad w internecie.
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Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia 
28 maja będzie miała miejsce 40 rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Nie-

spełna 120 dni pozostało do najważniejszego wydarzenia w polskim Kościele Katolickim. 12 
września 2021 roku zostanie beatyfikowany Prymas Tysiąclecia. 

Zdjęcie tygodnia Stara Kopalnia
Foto: fotograf Fotolier. Martyna Krawczyk  tel.694 683 721

Biografia
Stefan Wyszyński urodził 

się w dniu 3.08.1901 roku 
w miejscowości Zuzela nad 
Bugiem, na pograniczu Pod-
lasia i Mazowsza. Polska była 
wtedy rozdarta pomiędzy 
trzech zaborców. Zuzela na-
leżała do zaboru rosyjskiego. 

Stefan poznał smak niewoli 
i ukochał Polskę. Jego dzie-
ciństwo nie było łatwe. Kiedy 
miał 9 lat, zmarła mu matka. 
Przez całe życie tęsknił za nią. 
Ta tęsknota skierowała jego 
serce ku Matce Niebieskiej - 
ku Tej , "która nie umiera", na 
Nią będzie też często wska-

zywał w swojej późniejszej 
pracy duszpasterskiej. Ukoń-
czył gimnazjum w Warszawie 
i Łomży, wstąpił do Semina-
rium Duchownego we Włoc-
ławku. Został wyświęcony na 
kapłana 3 sierpnia 1924 roku. 
Z powodu choroby święcony 
był sam, wkrótce po wyjściu 

ze szpitala. Z mszą świętą 
prymicyjną pojechał na Jas-
ną Górę. Po trzech latach stu-
diów w Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim na Wydziale 
Prawa Kanonicznego i Nauk 
Społecznych uzyskał stopień 
doktora na podstawie pra-
cy: "Prawa Kościoła do szko-
ły". Po studiach wyjechał w 
podróż naukową po krajach 
Europy Zachodniej. Po po-
wrocie do kraju został profe-
sorem nauk społecznych w 
Seminarium we Włocławku, 
a także zajął się redagowa-
niem miesięcznika "Atene-
um Kapłańskie", jednocześ-
nie prowadził intensywną 
działalność społeczną wśród 
robotników Włocławka (...). 
Podczas wojny jako znany 
profesor - społecznik był 
imiennie poszukiwany przez 
Niemców. 4 marca 1946 zo-
stał mianowany przez Piusa 
XII biskupem lubelskim. O 
tym wydarzeniu - jak dowia-
dujemy się ze strony Bibliote-
ki Uniwersyteckiej KUL - mó-
wił: „Podobało się Bogu, aby 
doprowadzić mnie po wielu 
latach służby kapłańskiej do 
pełni kapłaństwa".

Czasy powojenne 
"W roku 1946 otrzymałem 

powołanie na biskupa lu-
belskiego. Byłem tym moc-
no przestraszony. Ponieważ 
czułem, że przerasta to moje 
siły, zwłaszcza w tak trud-
nych czasach, jakie przed 
Kościołem Bożym stanęły w 
okresie powojennym – opie-
rałem się woli Stolicy Świę-
tej" - czytamy na stronie wy-
szynskiprymas.pl. W okresie 
nasilenia komunistycznych 
represji wobec Kościoła i spo-
łeczeństwa stanął w obronie 
chrześcijańskiej tożsamości 
narodu, inicjując zarazem 
politykę rozważnego ukła-
dania stosunków z władzami 
państwowymi. W tej sytuacji, 
aby uchronić Kościół i Naród 
od napięć i rozlewu krwi, Pry-
mas Wyszyński podjął decy-
zję zawarcia "Porozumienia". 
Podpisali je przedstawiciele 
Episkopatu i władz Państwo-
wych 14.04.1950 r. Wobec 
braku Konstytucji była to je-
dyna deklaracja prawna okre-
ślająca sytuację Kościoła w 
Polsce. Władze komunistycz-
ne nie zamierzały jednak do-
trzymać zobowiązań. Ciągle 
były łamane punkty "Poro-

zumienia". Prymas Wyszyń-
ski z wielką roztropnością, a 
jednocześnie wielką odwagą 
bronił praw wierzącego Na-
rodu. 12 stycznia 1953 roku 
Stefan Wyszyński został 
Kardynałem, nie mógł poje-
chać do Rzymu po kapelusz 
kardynalski, ponieważ nie 
otrzymał paszportu. Osiem 
miesięcy później (25.09.1953 
r.) Stefan Wyszyński został 
aresztowany i wywieziony z 
Warszawy. Przebywał kolej-
no w Rywałdzie Królewkim 
koło Grudziądza, w Stoczku 
Warmińskim, w Prudniu koło 
Opola, w Komańczy w Biesz-
czadach. Dopiero wtedy zo-
stały złagodzone rygory. Tam 
właśnie w dniu 16 maja 1956 
roku napisał tekst odnowio-
nych Ślubów Narodu. Zosta-
ły one złożone uroczyście 
na Jasnej Górze 26 sierpnia 
1956 r. jako Jasnogórskie Ślu-
by Narodu przez milionową 
rzeszę pielgrzymów z Episko-
patem Polski na czele. Dnia 
26.10.1956 roku Wyszyński 
został uwolniony. Wrócił 
do Warszawy po trzyletnim 
okresie internowania wśród 
wielkiej radości i nadziei koś-
cioła w Polsce.

Pandemia zawiesiła beaty-
fikację 

Przypominamy, że beaty-
fikacja Prymasa Polski kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
była uzgodniona ze Stolicą 
Apostolską na 7 czerwca 
2020 roku w Warszawie, jed-
nak z akceptacją Watykanu 
została bezterminowo za-
wieszona. Nowa data zosta-
ła już ustalona i ogłoszona. 
Podał ją Papież Franciszek. 
Prymas Tysiąclecia dostąpi 
tego zaszczytu wraz z Różą 
Marią Czacką 12 września 
2021 roku o godzinie 12 w 
Warszawie. 

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
http://www.bu.kul.pl

https://gazetaolsztynska.pl
http://www.swjakub.pl

https://www.znak.com.pl
https://stacja7.pl

https://prymaswyszynski.pl
https://uni.wroc.pl

https://wyszynskiprymas.pl



Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Granica - według Słowni-
ka Języka Polskiego leksem 
ten posiada wiele znaczeń. 
Granicą może być linia za-
mykająca lub oddzielająca 
pewien określony obszar lub 
linia podziału lub czynni-
ki różnicujące coś. Słowo to 
można również definiować 
jako ograniczony zasięg lub 
miara czegoś dozwolonego, 
a także kres możliwości fizycz-
nych lub psychicznych czło-
wieka. Natomiast w słowniku 
możemy znaleźć również po-
chodne leksemu granica. Dla 
przykładu może to być górna 
granica czegoś czyli poziom, 
wartość jakiegoś zjawiska lub 
parametru, najwyższe z moż-
liwych. Gdy obchodzimy uro-
dziny, myślimy o granicach 
wieku czyli minimalnej lub 
maksymalnej liczbie lat, któ-
re powinna mieć osoba, aby 
spełniać jakieś wymagania. Z 
kolei ekonomiści znają termin 
„granice wzrostu”, czyli kon-
cepcję ekonomiczną przewi-
dującą nieuchronny kres do-
tychczasowych form wzrostu 
gospodarczego po wyczerpa-
niu zasobów naturalnych Zie-
mi. Są jednak pewne granice, 
których przekraczać nie moż-
na, a właściwie nie powinno 
się ich przekraczać. Tą granicą 
jest strajkowanie pod oknami 
domów polityków. Bywa tak, 
że nie zgadzamy się z tym, co 
postanowią i wcielą w życie 
włodarze czy samorządowcy. 
Oczywiście społecznym pra-
wem jest organizowanie róż-
nego rodzaju form protestów. 
Jednak skandowanie pod ok-
nami czyjegoś domu uważam 
za skandaliczne. Nie jest waż-
ny fakt, czy to dom Wojcie-
cha Jaruzelskiego, Jarosława 
Kaczyńskiego czy -  tak jak w 
ostatnim przypadku - Prezy-
denta Wałbrzycha dr Romana 
Szełemeja. Możemy być nie-
zadowoleni z nakazu szcze-
pienia się, ale od tego rodzaju 
manifestacji jest przestrzeń 
publiczna, chociażby taka jak 
Plac Magistracki. Dom jest 
świętym miejscem, to „locus 
amoenus”, dlatego powinno 
się uszanować czyjąś prywat-
ność i dać spokój rodzinie. 
Oddzielamy to, co publiczne 
od tego, co prywatne. 

Redaktor Naczelny
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Od 19 lat razem z Wami...

sekund Plastikowe opakowania również STOP
- Wałbrzych zachęca do podkręcenia śruby

Kilka dni temu, podczas 
specjalnej konferencji, 
miasto poinformowało o 
nowym etapie autorskiej 
akcji #stopplastik. W ko-
mentarzach wałbrzyszan 
pojawiło się znów dużo 
antyszczepionkowej zło-
ści, wojenki ze zdrowym 
rozsądkiem i nowoczesną 
nauką. Ale my wróćmy jed-
nak do śmieci, bo to jest tak 
samo potężny, jak wirus, 
problem na dzisiaj i wcale 
nie chodzi o zdobycie czar-
nego pasa w karate. Cho-
dzi o proste rzeczy, które 
pomogą w tworzeniu eko 
świetlanej przyszłości tego 
zielonego miejsca na ziemi, 
jeśli nie zniknie wcześniej 
w szeregowej "deweloper-
ce" jak podwrocławskie 
wsie. 

1. Zrezygnujmy z pakowania 
bananów w jednorazowe folie. 
Owoce i warzywa mają swoje 
naturalne "opakowania".

2. Wybierajmy produkty bez 
opakowań plastikowych.

3. Wybierajmy produkty z 
opakowaniami ekologicznymi 
- jest mnóstwo rozwiązań przy-
pominających w strukturze pla-

stik, ale rozkładających się po 
kilku tygodniach, wykonanych 
z roślin i neutralnych dla środo-
wiska.

4. Do sklepu idźmy z własny-
mi siatkami. Jeśli musimy zapa-
kować pomidory, można kupić 
lub własnoręcznie wykonać wo-
reczki, np. ze starych firanek. Za 
chwilę będzie na to moda. Albo 
już jest.

Akcje ogólnoświatowego 
sprzątania, jednodniowe zrywy, 
oddolne inicjatywy, to kropla w 
morzu przybywających wciąż 
śmieci. Teraz przykryła je opty-

mizmem zielona trawa, ale jesz-
cze tydzień temu patrzyły na 
nas z przydrożnych rowów stare 
opony, butelki, czy wszechobec-
ne i trudne do zutylizowania 
maseczki. Czekały, a niewielu z 
nas ma odwagę spojrzeć im w 
oczy, ale nie wszystko też zale-
ży od Kowalskiego i Nowaka.  
Aż strach o tym myśleć, ale być 
może czeka nas wielki koniec, 
totalne oczyszczenie, bo plane-
ta radę sobie da. Gorzej z nami.

PL
Foto: UM Wałbrzych

Gmina Świdnica
Łap za kijki
Przed nami trzecia edycja 
„Spacerów po Gminie Świdni-
ca z kijkami nordic walking”. 
Gminny Ośrodek Kultury Spor-
tu i Rekreacji zaprasza wszyst-
kich mieszkańców, chcących 
poprawić kondycję, spędzić 
aktywnie czas na trzecią już 
edycję spacerów z kijkami 
nordic walking. Zajęcia odbę-
dą się pod okiem wykwalifiko-
wanego instruktora i w miłej 
atmosferze. Miejsca i terminy 
tegorocznych zbiórek: 17.05 
Pszenno, parking przy cmen-
tarzu, 19.05 Boleścin – boisko 
sportowe, 24.05 Panków – boi-
sko sportowe, 26.05 Pogorzała 
przy świetlicy – start godzina 
18:00.

Szczawno-Zdrój
Rocznica bitwy
Przed nami 214 rocznica Bi-
twy na Czerwonym Wzgórzu. 
Obchody rozpoczną się w pią-
tek 14 maja o godzinie 12:00 
pod Pomnikiem Ułanów w 
Szczawnie-Zdroju. W uroczy-
stościach uczestniczyć będzie 
Kompania Honorowa oraz 
Wojskowa Orkiestra Repre-
zentacyjna Garnizonu Wroc-
ław. Rocznicowe obchody bi-
twy na Czerwonym Wzgórzu 
od wielu lat organizowane są 
przez Towarzystwo Miłośni-
ków Szczawna-Zdroju i majo-
ra Jacka Barana, dla którego 
pojęcia ojczyzna i patriotyzm 
były wartościami nieprzemija-
jącymi, których kultywowanie 
jest naszym obowiązkiem. 14 
maja pod Pomnikiem Ułanów 
zostawiamy dla Ciebie Jacku 
puste miejsce - podają w ko-
munikacie władze uzdrowiska.

Wałbrzych
Dzieciaki nagrodzone
W dniach 15 marca - 12 kwiet-
nia trwał konkurs edukacyjny 
“Gotowi na wiosnę” skierowa-
ny do placówek opieki dzien-
nej i całodobowej. W ramach 
niego dzieci miały pokazać 
w formie pracy plastycznej 
lub zdjęcia jak aktywnie przy-
gotowują się na nadejście 
wiosny. Celem konkursu była 
promocja współpracy w gru-
pie i aktywnego trybu życia, a 
więc kwestii niezwykle istot-
nych w czasie długich tygodni 
pandemicznych ograniczeń. 
Świetlica prowadząca zajęcia 
socjoterapeutyczne, dzia-
łająca przy ZSP nr 3 w Wał-
brzychu znalazła się w gronie 
zwycięzców konkursu “Gotowi 
na wiosnę” Fundacji “Wawel z 
Rodziną”. Przesłane prace kon-
kursowe cechowała niezwy-
kła kreatywność i pomysłowe 
podejście do tematu zadania. 
Podopieczni zgłoszonych do 
konkursu placówek pokazali 
na swoich pracach to, co ko-
jarzy im się z wiosną - porząd-
ki wiosenne, czas spędzony 
z przyjaciółmi na zewnątrz, 
aktywną formę wypoczynku 
oraz interpretację artystyczną 
samej Pani Wiosny.
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Chwilę po tym, jak Wał-
brzych i uchwała dotycząca 
szczepień skupiły na sobie 
zainteresowanie mediów 
ogólnopolskich, władze mia-
sta przypomniały o akcji, któ-
ra również odbiła się echem 
w kraju i za granicami. Mam 
tu na myśli wprowadzony w 
marcu 2019 roku całkowity 
zakaz używania w instytucjach 
miejskich jednorazowych opa-
kowań, naczyń i sztućców z 
plastiku. W tej chwili pewne 
„odświeżenie” tematu przebie-
ga pod hasłem: Nie kupuj w 
plastiku!

Przyznam, że tak sformuło-
wana zachęta jest mi bliższa 
niż na przykład zdania typu: 
bądź eko, myśl zielono itp. Nie 
kupuj w plastiku ma w sobie 
bunt, a z perspektywy konsu-
mentki/konsumenta tzw. sza-
rego człowieka jedynie rebelia 
może być zauważona przez 
wielkich producentów/pań-
stwa/rządy. Za dużo opako-
wań – i nie mam na myśli tylko 
plastiku – kupujemy razem z 
właściwym przedmiotem za-
kupu. Kupujemy opakowania, 
bo nie łudźmy się, że płaci za 
nie producent. Płacimy także 
w wymiarze ekologicznym, 
bo produkcja opakowań po-
chłania energię, emituje gazy 
cieplarniane, zużywa wodę i 
powoduje przyrost śmieci – w 
znacznej mierze jest bez sensu. 
Na znak protestu pozostawmy 
te bezsensowne opakowa-
nia, bez których możemy się 
obejść, właśnie w sklepie – na 
pewno zostanie to zauważone.

Cieszę się, że akurat w 
moim rodzinnym mieście Stop 
Plastik ma swój początek. Nie 
zmienia to faktu, że patrzę na 
działania miasta krytycznie i 
uważam, że najsłabszą częś-
cią polityki miejskiej jest po-
dejście do terenów zielonych, 
miejskiej zieleni. O ile pewna 
rewolucja w myśleniu o kata-
strofie klimatycznej już się do-
konała (mam na myśli władze 
Wałbrzycha), o tyle drzewa i 
krzewy nadal są traktowane 
jak dekadę temu. Smutne, bo 
o tę sferę lokalnie jest zadbać 
najłatwiej, a na pewno łatwiej 
niż powstrzymywać katastro-
fę klimatyczną (co – nomen 
omen – jedno drugiego nie 
wyklucza).

Festyn charytatywny 
w Jedlinie-Zdrój

W najbliższą sobotę 15 
maja w Jedlinie-Zdrój zosta-
nie zorganizowany festyn 
charytatywny dla chorego 
dziecka - Glorii Siwak. Or-
ganizatorem akcji jest Sto-
warzyszenie Górska Roma 
wraz z Partnerami. Dziew-
czynka codziennie cierpi, 
posiada wiele chorób, w 
tym: nefrokalcynozę, prze-
wlekłe zapalenie trzustki, 
AZS, rybią łuskę, niskoro-
słość, skrócenie i deforma-
cje kończyn prawych, zespół 
Barttera, napady tężyczki. 

Festyn odbędzie się w Jedli-
nie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej 
obok stadionu - Kompleks Acti-
ve. Start zaplanowany jest na 
godzinę 14:00, impreza potrwa 
do około 19:00. Wystąpią tacy 
artyści jak: Zespół Górska Roma, 
Kapela Bożków, Szymon Jurasz, 
Tomasz Motyka, Zakręceni Di-
sco, Michał Wojtuchów. Między 
akcentami muzycznymi będzie 
można obejrzeć pokaz rekordzi-
sty Guinessa w podbijaniu piłki, 
Dobrosława Kowalskiego. Wśród 
aktywności nie zabraknie licyta-
cji obrazów, płyt z autografami 

znanych muzyków, rękawic bok-
serskich z autografem, nauki tań-
ca romskiego. To nie wszystko. 
Dla biorących udział w zabawach 
charytatywnych przygotowano 
vouchery kosmetyczne, fryzjer-
skie, a także vouchery na prze-
jazdy rowerowe z wypożyczalni 
rowerów w Jedlinie czy książki 
z autografami znanych pisarzy. 
O miejsce festynu, scenę oraz 
nagłośnienie zadba Centrum 
Kulturalne w Jedlinie-Zdroju, re-
prezentowane przez Dyrektora 
Wiesława Zalasa, a o catering - 
"Poligon Smaków". Z kolei atrak-
cje dla najmłodszych w formie 
"dmuchańców" przygotuje Firma 
Galus. Organizację przedsięwzię-
cia wspierają również Jedlina 
- źródło aktywności, Bistro zWol-
na, Stowarzyszenie Polska 2050. 
Ciekawy jest również fakt, że do 
wylicytowania będą przejazdy 
samochodami terenowymi. Li-
cytacja została zgłoszona jako 
zbiórka publiczna do puszek. Ca-
łość zebranych środków trafi na 
konto Glorii Siwak. Pomogą one 
dziewczynce w leczeniu i rehabi-
litacji.

PAS

Tajemnica parkingu
na Pankiewicza wyjaśniona!

Nieraz i niejednego pew-
nie kierowcę zmroziła tab-
liczka wisząca na budynku 
Pankiewicza 1, zaraz za ofi-
cjalnym znakiem z wielkim, 
białym "P": "Pozostawiając 
tutaj pojazd bierzesz odpo-
wiedzialność za jego stan 
techniczny".

Brzmi jak groźba.
Podzwoniono, popytano.
Właściciele nieruchomości 

mogą wieszać tablice jakie tylko 
chcą, usłyszałem od zarządcy. 

Jednak wciąż i niezależnie 
obowiązuje nas wszystkich jed-
nakowe prawo. Każdy kto nie 
spełni obowiązku utrzymania 

obiektu budowlanego w nale-
żytym stanie technicznym, użyt-
kuje obiekt w sposób niezgodny 
z przepisami lub nie zapewnia 
bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu budowlanego, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku.

Dotyczy to więc i sopli spa-
dających z dachu, i tynku, ce-
główki, i donicy Kowalskiego 
przypadkowo potrąconej gdy ze 
zmarszczonymi brwiami zerka 
przez okno na "obcych" na "swo-
im" parkingu.

PL
foto: PL

Nowe bariery
Jak informują władze 

Powiatu Wałbrzyskiego na 
drogach ruszyły prace zmie-
rzające do poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. 
Na terenie pięciu gmin mon-
towane są bariery energo-
chłonne. Ekipy montażowe 
zainstalują 968 mb barier. 
Wartość robót to 99 959 zło-
tych. Zadanie realizowane 
jest ze środków własnych 
Powiatu Wałbrzyskiego.
Oto gdzie będą montowane 

bariery energochłonne: w gmi-
nie Mieroszów na drodze powia-
towej nr 3383D, w Nowym Siod-
le na długości 96 mb; w gminie 
Głuszyca na drodze powiatowej 
nr 3377 D, w Sierpnicy na dłu-
gości 108 mb oraz na drodze po-
wiatowej 3379D w Łomnicy na 
długości 92mb; w gminie Stare 
Bogaczowice na drodze powia-

towej nr 3463D, w Nowych Boga-
czowicach na długości 188 mb; 
w gminie Czarny Bór na drodze 
powiatowej 3464D, w Jaczkowie 
na długości 92 mb; na drodze po-
wiatowej z Jaczkowa do Witkowa 
na długości 48 mb; w Grzędach 
na drodze powiatowej 3367D na 
odcinku 20 mb oraz w Grzędach 
Górnych na drodze powiatowej 
3367D na odcinku 40 mb. W gmi-
nie Walim na drodze powiatowej 
3368D z Zagórza Śląskiego do 
Dziećmorowic na długości 68 
mb; na drodze powiatowej 3373 
D w Glinnie na długości 116 mb; 
na drodze powiatowej 3373D z 
Glinna do Michałkowej na dłu-
gości 100 mb.

Mamy nadzieję, że kierowcom 
nie będzie dane testować ich wy-
trzymałości. Szerokiej drogi!

Red.
Foto: Ziemia Wałbrzyska
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Leszek 
Nazwisko:  Zając 
Data urodzenia: 10 października 1950 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: niezrzeszony; wcześniej: Górnik Wałbrzych 
oraz Akwedukt Kielce (biegi, duathlon i triathlon) 
Największy dotychczasowy sukces?
Można byłoby dużo mówić, gdyż w sumie mam 
na swym koncie ponad 30 medali Mistrzostw Pol-
ski w biegach, lekkiej atletyce. Z czego od juniora do seniora wywalczyłem oko-
ło 9 tytułów Mistrza Polski w biegach na średnich dystansach, od 800 metrów 
do 5 kilometrów. Z ważniejszych wyników muszę wspomnieć o brązowym me-
dalu Halowych Mistrzostw Europy w Rotterdamie, który zdobyłem na początku 
lat 70 w sztafecie 4x800 metrów. Ponadto jako zawodnik Górnik pobiliśmy re-
kord Polski na dystansie 4x1500 metrów w sztafecie. Z późniejszych zaś sukce-
sów należy wspomnieć o brązowym medalu Mistrzostw Europy w duathlonie 
wywalczonym w Głogowie na początku obecnego stulecia. 
Kto jest pana idolem sportowym?
Muszę przyznać, że nie było takiego. Biegi są specyficzne, bo człowiek jest zda-
ny na siebie. To nie jest jak w grach zespołowych, że można się na kimś wzo-
rować. W biegach człowiek jest indywidualistą, który może polegać tylko na 
sobie. W swoich wysiłkach nie byłem jednak osamotniony, gdyż ożeniłem się 
z zawodniczką, wielokrotną medalistką i reprezentantką Polski, więc było nam 
łatwiej. 
Dlaczego biegi?
Ze względu na predyspozycje wytrzymałościowe. Zauważyłem, że w porówna-
niu z rówieśnikami miałem inną, zdecydowanie lepszą wydolność organizmu. 
Ponadto w tamtych czasach byli trenerzy jak Kazimierz Niemierka czy Zygmunt 
Nowacki, którzy potrafili wyszukać i odpowiednio poprowadzić talenty lekko-
atletyczne. A gdy przychodzą pierwsze sukcesy, to człowiek zaczyna się bar-
dziej angażować w to, co robi. 
Jaki cel chciałby pan osiągnąć?
W tej chwili trudno mówić o celach. W ciągu kilkudziesięciu lat przebiegłem po-
nad 200 tysięcy kilometrów, dlatego w moim wieku trzeba szukać przyjemno-
ści, a nie kolejnego wysiłku czy obowiązków. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Prawdziwy mistrz - Raków 
Częstochowa!
Na stulecie istnienia Raków 
Częstochowa osiągnął naj-
większe sukcesy w swojej 
historii - zdobył Puchar Pol-
ski i ligowe wicemistrzostwo. 
Śmiało można powiedzieć, 
że Raków namieszał w Eks-
traklasie, grając w niej zale-
dwie drugi sezon po ponad 
dwudziestu latach niebytu. 
Czego uczy przykład Rakowa? 
Przede wszystkim tego, aby 
w polskich klubach nie było 
przerostu formy nad treścią. 
Oczywiście każdy klub ma 
swój określony budżet. Poten-
taci bazują na swojej marce, 
mają nowoczesne stadiony na 
kilkadziesiąt tysięcy miejsc, 
prowadzą rozbudowaną dzia-
łalność marketingową. Sport 
to dzisiaj biznes, zwłaszcza 
futbol - najpopularniejszy 
sport na świecie w większości 
krajów. Ale jednak o wartości 
klubu ostatecznie świadczy 
wynik sportowy a nie bilans 
finasowy. Jak ma się zatem 
mistrzostwo Legii do wice-
mistrzostwa Rakowa? Blado! 
Legia ma budżet najwyższy w 
lidze ale co z niego wynika? 
Niestety niewiele. Uważam, 
że mistrzostwo zdobyła siłą 
rozpędu, po najmniejszej linii 
oporu, bazując na najemni-
kach, przewyższających więk-
szość polskich ligowców ale 
generalnie bardzo przecięt-
nych, co zweryfikują niestety 
kwalifikacje do Europejskich 
Pucharów. A czym do tej pory, 
tak na dobrą sprawę wykazał 
się trener Legionistów Cze-
sław Michniewicz? Pomijając 
brak wymiernych sukcesów, 
co wniósł na przestrzeni osta-
nich lat do polskiej myśli szko-
leniowej? Nic! Jest to jednak 
bardzo medialne nazwisko, za 
które trzeba słono płacić.
Natomiast Marek Papszun 
przebył z Rakowem drogę od 
drugiej ligi do Ekstraklasy. 
Sam się rozwijał, uczył ligowe-
go futbolu na coraz wyższych 
szczeblach. Miał oczywiście 
ogromne przygotowanie teo-
retyczne i praktyczne na niż-
szych poziomach rozgrywek 
i w piłce młodzieżowej. Ma 
także bez wątpienia talent 
do tego zawodu i odpowied-
nie cechy psychologiczne. 
Stworzył drużynę, która jest 
aktualnie jedną z absolut-
nie najlepszych w Polsce. I to 
wszystko w klubie mającym 
pięciokrotnie niższy budżet 
niż mistrzowska Legia!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Polskie siatkarki z awansem do Mistrzostw Europy U-16. Przepustki do lipcowej imprezy na Węgrzech nasze panie wywal-
czyły podczas weekendowego turnieju kwalifikacyjnego w hali Aqua-Zdroju. 

Jak po awans to do Wałbrzycha
Końcówka minionego ty-

godnia okazała się niezwykle 
szczęśliwa dla reprezentacji 
Polski U-16. Mowa o siatkar-
kach, które w pięknym stylu 
zapewniły sobie udział w lip-
cowych Mistrzostwach Euro-
py. Po pierwszym, bezdysku-
syjnym, bo wywalczonym w 
zaledwie 55 minut zwycię-
stwie nad Litwą, w kolejnym 
pojedynku podopieczne tre-
nera Artura Wójcika w równie 
imponującym stylu odprawiły 
rówieśniczki z Francji 3:1. Tym 
samym o wszystkim miał za-
decydować niedzielny mecz, 
w którym na Biało-Czerwone 
czekały mające na swym kon-
cie również komplet zwy-
cięstw – Holenderki. To był 
kolejny koncertowy występ 
Polek, które dzięki wygranej 
3:1 zapewniły sobie 1. miej-

sce w naszej grupie, a tym 
samym awans do Mistrzostw 
Europy. Co prawda wśród go-
spodyń zabrakło przedstawi-
cielki Dolnego Śląska, to jak 
wspomnieliśmy przed tygo-
dniem, menadżerem zespołu 
jest Adam Nowik, były wielo-
krotny reprezentant kraju, a 
zarazem gracz Chełmca Wał-
brzych, którego barw bronił 
przez cztery sezony na po-
czątku lat 90. 

Europejski czempionat od-
będzie się w dniach 10-18 lip-
ca na Węgrzech oraz Słowacji. 
Polki zagrają na Węgrzech, a 
rywalkami ekipy trenera Wój-
cika będą gospodynie, Rosja, 
Turcja, Belgia oraz Czechy.  .   

Bartłomiej Nowak

Alkatraz w nowej formule?
Wystarczyło zaledwie kilka dni po zamieszczeniu informacji o zapisach do zbliżającego się 

turnieju Alkatraz, aby do legendarnej imprezy zgłosiła się wymagana liczba 15 drużyn. Tego-
roczna odsłona zawodów, które po raz pierwszy zorganizowano 18 lat temu, odbędzie się już 
19 czerwca na boisku „Energetyka”. 

Niewiele ponad miesiąc 
pozostał do najbliższej, 
długo oczekiwanej przez 
fanów basketu, odsłony 
turnieju koszykówki ulicz-
nej Alkatraz 2021. Odsłony, 
w której najprawdopodob-
niej wystąpi 15 zespołów. 
Specjalnie użyliśmy słowa 

„najprawdopodobniej”, 
gdyż jak przyznał Michał 
Borzemski, pomysłodawca 
imprezy, zainteresowanie 
turniejem jest ogromne, a 
liczba chętnych ekip prze-
wyższa wspomnianą 15, 
dlatego niewykluczone, 
że w tym roku zmieni się 

nieco formuła imprezy. - Z 
jednej strony ogromnie 
cieszymy się, że popular-
ność Alkatraz jest na tak 
wysokim poziomie, a z 
drugiej chcielibyśmy, aby 
w turnieju zagrali wszy-
scy chętni. Niestety, jest 
tylko 15 miejsc, dlatego 
nie wykluczamy eliminacji 
bądź innej formy turnieju. 
Tak więc śmiało piszcie, 
dzwońcie, zapisujcie się. 
Im nas więcej, tym większa 
popularność koszykówki w 
Polsce -, stwierdził popu-
larny „Borzem”. W imieniu 
organizatorów zachęcamy 
kolejne drużyny do zgła-
szania swego udziału w 
imprezie. Termin upływa z 
końcem maja, a dodatkowe 
informacje można znaleźć 

na stronie: facebook.com/
alkatraz.basketball.wal-
brzych. 

Przy tej okazji pan Michał 
zaapelował nie tylko o 
dalsze zgłoszenia, ale rów-
nież pomoc przy przepro-
wadzeniu streeballowych 
zmagań. - Po roku przerwy 
stajemy przed dużym wy-
zwaniem organizacyjnym. 
Chcielibyśmy, aby tego-
roczna edycja była wyjąt-
kowa zarówno dla zawod-
ników, jak i sympatyków 
turnieju. W 2019 roku 
wsparcie, jakie otrzyma-
liśmy, umożliwiło organi-
zację jednej z najlepszej 
edycji od 2003 roku, jed-
nak z roku na rok chcemy 
mierzyć wyżej. Dlatego je-
steśmy otwarcie na cieka-
we pomysły i propozycje -, 
optymistycznie zakończył 
Borzemski.   

Bartłomiej Nowak 



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.
Zgadzamy się z tym, że jest wiele zawodów, których 
ścieżka edukacyjna  musi prowadzić przez liceum i studia 
wyższe. Jednak absolwent tzw. ogólniaka, który nie ma 
jeszcze pomysłu na swoją przyszłość, nie jest przygoto-

wany do wejścia na rynek pracy i nie posiada kwalifikacji 
zawodowych, musi podjąć dalszą naukę, co powoduje, 
że pracę zawodową podejmie dopiero za 9-10 lat.
Inaczej sytuacja wygląda, kiedy wybierzemy kształcenie 
zawodowe na poziomie technikum lub branżowej szkoły 
I stopnia. W tym przypadku uczeń po ukończeniu szkoły 
posiada wyuczony zawód potwierdzony egzaminem za-
wodowym, ma już doświadczenie zawodowe (praktyki u 
lokalnych pracodawców, dodatkowe staże), jest więc go-
towy do wejścia na rynek pracy. Może w związku z tym, 
po 3-5 latach, podjąć pracę zawodową i samodzielnie 
opłacać dalszą edukację.
Uczniowie technikum zazwyczaj podchodzą do egza-
minu maturalnego, co otwiera im drogę do podjęcia 
studiów wyższych. Co więcej, zdany egzamin zawodo-
wy zwalnia uczniów technikum z obowiązku zdawania 

przedmiotu maturalnego na poziomie rozszerzonym, 
więc uzyskanie matury może okazać się łatwiejsze niż  
w liceum ogólnokształcącym.
Absolwent branżowej szkoły I stopnia ma również moż-
liwość dalszego rozwoju - w branżowej szkole II stopnia. 
Nauka tutaj trwa 2 lata, kończy się egzaminem techni-
ka w kontynuowanym zawodzie. Absolwent zdobywa 
wykształcenie średnie i zawsze ma możliwość zdawania 
egzaminu maturalnego, a w konsekwencji podjęcia stu-
diów wyższych.
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.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru!



1 2 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5  www.zsee.walbrzych.pl  tel. 74 842 60 08

Mecenas: Patronat:



1 3 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29   www.zs7.walbrzych.pl  tel. 74 842 36 18

Mecenas: Patronat:



Mecenas: Patronat:

14 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a  www.zs5.walbrzych.pl  tel. 74 846 74 74
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Pojedynek Fijałkowskiego z 
Mendesem zapowiadał się na 
równie interesujący, szczegól-
nie, że podopieczni Jarosława 
Borconia zapowiadali, że Bra-
zylijczyka zatrzymają. Słowa 
dotrzymali, a sam mecz obfi-
tował w dużą liczbę sytuacji 
podbramkowych.

Zaskoczeni odważną grą 
wałbrzyszan, goście nie dali 
rady narzucić swojego stylu 
gry. Patrick Rangel Mendes był 
pieczołowicie pilnowany. Bra-

zylijczyk nie miał jednak przy-
pisanego przysłowiowego 
plastra. Dobrze przekazywali 
sobie rywala w strefie defen-
sorzy Zagłębia. Udana neutra-
lizacja zmniejszyła zagrożenie 
ze strony Włókniarza i z każdą 
kolejną minutą to zielono-
-czarni byli coraz groźniejsi 
pod bramką Rafała Steciuka.

Po bramce Jakuba Fijałkow-
skiego podopieczni Sławomira 
Kulika dotrwali do przerwy, by 
zaatakować po zmianie stron. 
Udało im się wyrównać stan 
meczu dopiero w 69 minucie.

Zagłębie Wałbrzych – 
Włókniarz Głuszyca 1:1 (1:0)

1:0 – 30’ Jakub Fijałkowski
1:1 – 69’ Mateusz Maciąg 

JZ

Dobry mecz Herbapolu
Górnik Wałbrzych pew-
nie zmierza do wygra-
nia Wałbrzyskiej Serie 
A. Po wygranej z MKS 
Szczawno Zdrój, Sudety 
Dziećmorowice oddały 
mecz walkowerem. By-
liśmy ciekawi tego jak 
poradzi sobie kolejny 
rywal biało-niebieskich. 
Z przebiegu spotkania 
śmiało można powie-
dzieć, że piłkarze Herba-
polu ułomkami nie są i 
się Górnikowi postawili.
Dużym zaskoczeniem 
dla fanów miejscowej 
drużyny była postawa 
Herbapolu Stanowice. 
Świetnie zorganizowana 
defensywa gości. Pierw-
szego gola gospodarze 
zdobyli co prawda już w 
14 minucie, ale na kolej-
ne przyszło nam czekać 
aż do drugiej połowy 
spotkania.

- Przysłowiowy pojedy-
nek Dawida z Goliatem 
zakończył się pierw-
szą w tej rundzie stratą 
punktów. Po dość sennej 
pierwszej połowie w na-
szym wykonaniu prze-
grywaliśmy zaledwie 
jedną bramką.  Pomimo 
lepszej gry w drugiej 
części spotkania nie uda-
ło się nam odrobić strat i 
wywieźć z Wałbrzycha 
żadnych punktów –  mó-
wią przedstawiciele klu-
bu ze Stanowic.

Górnik Wałbrzych – Her-
bapol Stanowice 3:1 
(1:0)

1:0 – 14’ Sławomir 
Orzech
2:0 – 47’ Dawid Rosicki
3:0 – 57’ Damian Cha-
jewski
3:1 – 65’ Kacper Żybura  

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Podzielili się punktami
Mecz na Arenie Dąbrowskiego pomiędzy Zagłębiem Wałbrzych a Włókniarzem Głuszyca, 

pod wieloma względami,  zapowiadał się ciekawie. Po pierwsze - wszyscy zastanawiali się 
czy goście wygrają po raz czwarty z rzędu wiosną. Po drugie - czy gospodarzom uda się w 
końcu wygrać przed własną publicznością.

Twierdza Mrowiny
Runda wiosenna sezonu 2020/21 jest dla Zielonych Mrowiny bardzo udana. Zaledwie je-

den niekorzystny występ w Głuszycy i genialna postawa na własnym boisku sprawia, że ska-
zany przez wielu na porażkę zespół walczy i - co ważne - odnosi sukcesy!

Historia powtórzyła się 
w 19 kolejce w potyczce 
z KP Podgórze Wałbrzych. 
Podobnie jak w poprzed-
nich spotkaniach, tak i w 
tym meczu górą byli go-
spodarze.

- Do przerwy dzięki 
bramce Jarosława Grobar-
czyka remisowaliśmy 1:1. 
Gospodarze odpowiedzie-
li nam jednak w drugiej 

połowie bardzo odważną 
i skuteczną grą – mówią 
przedstawiciele Podgó-
rza.

Zieloni strzelanie za-
częli od celnego uderze-
nia z 11 metrów. Rzut 
karny po faulu Sysiaka na 
bramkę zamienił Mariusz 
Łuczak. 

- Nasz zespół, nie mając 
nic do stracenia, odkrył się 

i próbował strzelić bram-
kę dającą wyrównanie, 
najlepszej okazji nie wy-
korzystał Piątek. Pomimo 
straty kolejnych bramek 
odnotować należy rów-
nież obroniony przez Ra-
fała Koszyka w drugiej po-
łowie rzut karny. Szkoda 
straconych punktów, które 
są nam bardzo potrzeb-
ne w walce o utrzymanie, 
ale bardziej martwi to, że 
po raz kolejny na mecz 

wyjazdowy jedziemy gołą 
jedenastką – dodaje szko-
leniowiec wałbrzyskiej 
drużyny.

Zieloni Mrowiny – KP 
Podgórze Wałbrzych 4:1 
(1:1)

0:1 – 40’ Jarosław Gro-
barczyk

1:1 – 44’ Filip Ciuba
2:1 – 64’ Mariusz Łuczak 

(k)
3:1 – 85’ Krzysztof Rud-

nik
4:1 – 89’ Mariusz Łuczak

JZ

Półfinał, w którym wystąpią 
wałbrzyscy siatkarze, rozegra-
ny zostanie na poznańskich 
parkietach. Popularny Bo-
twinTeam o awans powalczy z 
Czarnymi Radom, Jastrzębskim 
Węgiel i gospodarzem Eneą 
Energetykiem Poznań. Pierw-

szym rywalem Chełmca będzie 
ekipa z Radomia. Później ko-
lejno Energetyk i Jastrzębski 
Węgiel.

Czarni Radom do poznań-
skich zmagań awansowali, 
zwyciężając turniej ćwierćfi-

nałowy w Kędzierzynie-Koźlu. 
Siatkarze RCS w pokonanym 
polu zostawili wszystkich ry-
wali, w tym zawsze groźną 
ZAKSĘ. Mecz z Czarnymi Cheł-
miec rozegrany zostanie 14 
maja o godzinie 18:00.

Jeszcze lepiej w ćwiartkach 
zaprezentowali się poznania-
cy. Enea również zwyciężyła 
we wszystkich spotkaniach, 
tracąc zaledwie 2 sety. Jedyną 
drużyną, która potrafiła zagro-
zić Energetykowi był Norwid 
Częstochowa. Z gospodarzami 
Chełmiec zmierzy się 15 maja 
o godzinie 18:00.

Na koniec BotwinTeam bę-
dzie musiał powalczyć o punk-
ty z Jastrzębskim Węglem 
(mecz zaplanowano na 16 
maja o godzinie 12:00). Druży-
na z Górnego Śląska w walce o 
półfinał, grała jak natchniona. 
Pierwsze punkty straciła do-
piero w ostatnim meczu z Me-
tro Warszawą, która dzięki po-
konaniu faworyta mistrzostw, 
zwyciężyła w ćwierćfinałowym 
turnieju. 

Chełmiec awans do poznań-
skiech zmagań wywalczył w 
Bydgoszczy, gdzie podopieczni 
trenera Tomasza Botwiny, zaję-
li 2. miejsce, ulegając jedynie 
miejscowemu Chemikowi. Te-
raz przed zespołem KPS walka 
o awans do grona najlepszych 
8 drużyn w kraju.

JZ

Powalczą o finał!
Siatkówka w Wałbrzychu jest dla wielu bardzo wyjątkowym sportem. W ostatni weekend 

emocjonowaliśmy się eliminacjami Mistrzostw Europy do lat 16 kobiet, a już w najbliższy 
młodzi siatkarze KPS Chełmiec zaczynają batalię o awans do wielkiego finału!
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PODIUM W KAŻDEJ KATEGORII - II WYŚCIG WAŁBRZYCH

W ostatnią sobotę 08 maja 2021 roku odbył się drugi wyścig szóstej edycji Ligi MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej - 2021, 
który był jednocześnie IV Memoriałem Adama Szczurowskiego.

Warto podkreślić, że po raz 
pierwszy w historii tej impre-
zy uczestniczyli w niej zawod-
nicy z Czech z mistrzynią tego 
kraju w kategorii młodziczek 
- Hanką Vikovą, która wygrała 
w swojej kategorii. Frekwen-

cja znów dopisała, ponieważ 
w wałbrzyskim wyścigu wzię-
ło udział 294 zawodniczek i 
zawodników, w wieku od 2 
do 16 lat. Tym razem pogoda 
sprzyjała zawodnikom i or-
ganizatorom. Nie brakowało 

uśmiechów i zdrowej, spor-
towej rywalizacji kolarskiej. 
Zawody otworzyła Pani Pre-
zydent Miasta Wałbrzycha - 
Sylwia Bielawska. Gośćmi byli 
również Pan Piotr Kraczkowski 
- wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej w Wałbrzychu oraz 
Pan Piotr Kwiatkowski - radny 
oraz Przewodniczący Komisji 
Sportu w Wałbrzychu. God-
ny uwagi był fakt, że wyścigi 
na drugim etapie zmagań w 
poszczególnych kategoriach 

wiekowych, rozgrywane były 
na trasie u podgórza góry 
Chełmiec w malowniczej sce-
nerii, z widokiem na miasto 
Wałbrzych. Organizatorzy 
dziękują wszystkim zawodni-
kom i wspierającym ekipom 
za wspaniałą atmosferę i ry-
walizację, a lokalnym wła-
dzom za pomoc w organizacji. 

MR/PAS 
Foto: Daniel Rogowski

Skrzaciątka Dziewczęta (2013r. - 2014r.)
Wyniki
1 PODOLSKA Karolina KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
2 TCHOROWSKA Katarzyna KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
3 KŁOSOWSKA Basia KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH

Skrzaciątka Chłopcy (2013r. - 2014r.)
Wyniki
1 BĄK Tymoteusz BRYKSJUSZ GOSCIĘCIN 
2 WĄDOŁOWSKI Iwo NIESTOWARZYSZONY 
3 BAGROWSKI Stanisław AKADEMIA KOLARSKA MITUTOYO AZS VRATIS...

Krasnale Chłopcy (2015r. - 2016r.)
Wyniki
1 GORCZYCA Franek KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 
2 DRAHAN Aleksander KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
3 DRAHAN Ksawery NIEZRZESZONY  

Krasnale Dziewczęta (2015r. - 2016r.)
Wyniki
1 BUŁA Blanka BOBO ATHLETE 
2 KRUSZ Laura NIESTOWARZYSZONY 
3 LASKOWSKA Hanna GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLARSKI VICT... 

Krasnoludki Chłopcy (2017r. - 2019r.)
Wyniki
1 GŁADYSZ Aron ROZRYWKOLAND 00:00:33
2 CICHOŃ Dominik BOBO ATHLETE 00:00:34 +1
3 ZABIEGAŁA Franciszek GŁUCHOŁASKI LUDOWY KLUB KOLARSKI VICT... 

Krasnoludki Dziewczęta (2017r. - 2019r.)
Wyniki
1 PODOLSKA Hanna BOBO ATHLETE 
2 REGMUNT Antonina BRYGADA RR  

Skrzaty Chłopcy (2011r. - 2012r.)
Wyniki
1 KURPIEWSKI Ryszard MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 
2 PROKOPSKI Rafał AKADEMIA KOLARSKA MITUTOYO AZS WRATIS...
3 DRĄGOWSKI Piotr WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 

Skrzaty Dziewczęta (2011r. - 2012r.)
Wyniki
1 KŁOSOWSKA Hania KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 
2 KALECIŃSKA Olga MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW 
3 SPILOK Aleksandra GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK 

Junior Młodszy (2005r. - 2006r.)
Wyniki
1 KLIMPEL Jakub STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY 64-STO L
2 BAKALARZ Szymon UKS DREAM-BIKE BIELAWA 
3 DĄBROWSKI Beniamin RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 

Juniorka Młodsza (2005r. - 2006r.)
Wyniki
1 GŁODEK Wiktoria KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 
2 BARTOSIEWICZ Natalia UKS DREAM-BIKE BIELAWA 
3 BANASIAK Anna OBORNICKI KLUB ROWEROWY 

Żak (2009r. - 2010r.)
Wyniki
1 DROZDOWSKI Adam SK MKS POLKOWICE 
2 OKARMUS Oliwier GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY W JAWORZY...
3 KRUSZ Dawid KLUB KOLARSTWA NEXELO WAŁBRZYCH 

Żakini (2009r. - 2010r.)
Wyniki
1 PIRÓG Natalia KS DEICHMANN SKSM MAT SOBÓTKA 
2 VYBORNA Marianna CED BIKE TEAM 
3 SZYLKO Kornelia MKS POLKOWICE 

Młodzik (2007r. - 2008r.)
Wyniki
1 MITAS Robert CED BIKE TEAM 
2 VYBORNY Krystof CED BIKE TEAM 
3 NOCULAK Rafał UKS SPORT BRALIN 

Młodziczka (2007r. - 2008r.)
Wyniki
1 VIKOVÁ Hanka DUKLA PRAHA 
2 BINDACZ Emilia UKS FENIKS RYDUŁTOWY SZKÓŁKA KOLARSKA... 
3 BIELAWSKA Anna KS OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA 

Odsłona druga ligi MTB
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Co ćwierka w sieci...

#SzczepimySię

Czarni Wałbrzych

WałbrzychMojeMiasto @szczepimysie

@CzarniWalbrzych

@WalbrzychMM

11:33 AM · 12 maj 2021

9:13 PM · 8 maj 2021

7:30 AM · 12 maj 2021

Wykonaliśmy 14 274 291 szczepień 1  dawką wykonano 10 609 955 szczepień
 w pełni zaszczepionych jest 3 839 390 osób (zaszczepieni preparatem J&J oraz 
2 dawką innych preparatów)Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w naszym 
serwisie

Wygrywamy dziś w Wiśniowej z PUO 4:2! Druga połowa to nerwówka,rywal do-
chodził na 3:1 i 4:2,ale to nasz zespół był skuteczniejszy i dopisuje do swojego 
dorobku 3pkt! Bramki strzelali Dawid Darmochwał, Łukasz Fiszer (2) i Mateusz 
Adamczyk! Brawo drużyna!

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek :)
Życzymy wszystkim wykonującym ten wspaniały chociaż bardzo wymagający 
zawód, dużo zdrowia, cierpliwości i pozytywnej energii :) Dziękujemy za Waszą 
pracę, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii.#DzieńPielęgniarek #dziękujemy

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

12:02 PM · 12 maj 2021

Rozpoczynamy konsultacje społeczne przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej, 
które potrwają do 10 czerwca. Chcemy stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną sieć 
tras rowerowych dostępnych dla wszystkich Dolnoślązaków. Dlatego też każdy 
głos jest dla nas ważny.

Kancelaria Premiera
@PremierRP

1:30 PM · 12 maj 2021

Premier @MorawieckiM: Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii o 8 dni 
- na 21 maja. Tak, żeby w reżimie sanitarnym można było te działy życia społeczno-
-gospodarczego już uruchamiać.

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

11:39 AM · 28 kwi 2021

#Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji zasobów własnych UE, dotyczącej m. in. #Fun-
duszOdbudowy. To odpowiedzialna decyzja, zgodna z polską racją stanu, podję-
ta mimo różnic w poglądach politycznych. Bo #LiczySięPolska

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:09 AM · 11 maj 2021

Sezon na leżaki w muzealnym ogrodzie uważamy za rozpoczęty Przyjdź odpocząć 
do najpiękniejszego ogrodu Śródmieścia @WalbrzychMM Leżaki polecają się rów-
nież przed lub po zwiedzaniu naszej przepięknej ekspozycji.
Już Państwu zazdrościmy! Do zobaczenia w @MuzeumWalbrzych!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

9:37 AM · 10 maj 2021

@WalbrzyskaSSE  liderem wśród 14 Stref 2500 nowych miejsc pracy i 770 mln zł 
nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy w I kwartale 2021 roku. 
Wyniki te czynią #WSSE liderem wśród polskich #SSE. #ZnaczySukces #StrefaDla-
TwojegoBiznesu #PolskaStrefaInwestycji
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nad Bałtykiem bez zmian. 
Piszę to do Państwa niemal-
że na gorąco pośród ziare-
nek nadmorskiego piasku 
wysypujących się nadal 
z zapomnianych kieszeni 
płaszcza i książki czytanej 
na plaży. W cztery godziny 
jazdy samochodem od Wał-
brzycha można znaleźć się 
w krainie, w której covid nie 
istnieje, tak jak i związany 
z nim obowiązek noszenia 
maseczek. Wszyscy Polacy są 
tam jedną wielką kochającą 
się rodziną, a nowo przyby-
łych rozpoznaje się po tym, 
że jeszcze przez kilka pierw-
szych godzin chodzą zama-
skowani, zdaje się tylko po 
to, aby po chwili zbuntować 
się i ulec fatamorganicznej 
ułudzie nieśmiertelności. 
Społeczny dowód słuszności 
ma się tam znakomicie i za-
chwyciłby pewnie niejedne-
go antropologa. W krainie tej 
nikt też nie grozi śmiercią en-
tuzjastom szczepień ani ich 
przeciwnikom. Nadmorska 
Polska wolna jest od wszel-
kich podziałów. 

„Trzeba mi wielkiej wody, 
tej dobrej i tej złej” nuciłam 
sobie przez trzy dni słowa je-
dynej ukochanej przez mnie 
Agnieszki, wpatrując się w 
wielki błękit nieposkromio-
nego ręką ludzką żywiołu, 
wypatrując niewidzialnej li-
nii horyzontu, na której cięż-
kie cielska statków wiszą so-
bie delikatnie jak piórka. Tak 
dobrze jest czasem patrzeć i 
niczego nie widzieć, słuchać 
i niczego nie słyszeć, posiąść 
na chwilę arcytrudną sztukę 
bycia tu i teraz, bez wyraźnie 
zarysowanej przeszłości, nie 
wiedząc niczego o tym, co 
czeka za zakrętem, za kolej-
ną wydmą. I nie zdając sobie 
nawet sprawy z tego czeka-
nia. 

Tymczasem w mieście maj 
przez te trzy dni zdążył roz-
gościć się na dobre. Zawsze 
wracając nawet z najkrótszej 
podróży lubię zachłysnąć się 
tym króciutkim momentem 
przenikania. Tego równole-
głego krótkiego nieistnie-
nia. Bo niby jesteś tutaj, ale 
gdzieś indziej cię już nie ma. 
Istnieje się w absolutnym 
nieistnieniu.

sekund
Walim
Apel o drogę
Droga wojewódzka nr 383 
stanowi główny ciąg komu-
nikacyjny Gminy Walim. Tą 
trasą codziennie dojeżdżają 
mieszkańcy gminy Walim do 
pracy i do szkoły. To główny 
szlak dojazdowy turystów do 
gminnych atrakcji turystycz-
nych. Niestety, stan technicz-
ny nieremontowanej od wie-
lu lat drogi, napawa lękiem 
przed jej użytkowaniem. Na 
XXVII Sesji Rady Gminy jed-
nogłośnie podjęto uchwałę 
w sprawie przyjęcia Apelu do 
Dyrektora Dolnośląskiej Służ-
by Dróg i Kolei we Wrocławiu 
o remont drogi wojewódzkiej 
nr 383 w granicach admini-
stracyjnych Gminy Walim. 
Remont drogi wojewódzkiej 
nr 383 na odcinku przebiega-
jącym przez Gminę Walim jest 
konieczny dla zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkich 
jej użytkowników. Apel zo-
stał przekazany do DSDiK we 
Wrocławiu.

Mieroszów
Jelito grube
Marcin Krzyżanowski – Wice-
marszałek Województwa Dol-
nośląskiego w ramach Koalicji 
Samorządów, we współpracy 
z Dolnośląskim Centrum On-
kologii we Wrocławiu podpi-
sał Deklarację Współpracy na 
rzecz profilaktyki i wczesne-
go wykrywania nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego z 
Gminą Mieroszów, reprezen-
towaną przez Burmistrza An-
drzeja Lipińskiego. Na terenie 
Gminy Mieroszów do realizacji 
Programu został wyznaczony 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mieroszowie wraz z Nie-
publicznym Zakładem Opieki 
Zdrowotnej “TELLMED” s.c.. 
Mieszkańcy mogą odbierać 
testy na oznaczenie krwi uta-
jonej już od marca br.
Gmina otrzymała 100 bezpłat-
nych testów, a już do dnia 05 
maja br. wśród mieszkańców 
rozdysponowanych zostało 
67 testów.

Czarny Bór
Nowe drzewa
Radni Gminy Czarny Bór, pra-
cownicy gminnych jednostek 
– Urzędu Gminy, Biblioteki+ 
Centrum Kultury w Czarnym 
Borze oraz grono pedago-
giczne Gminnego Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego 
wzięło udział w akcji uzupeł-
niania drzewostanu w lesie 
przy stadionie sportowym w 
Czarnym Borze. Wykonanych 
zostało około 300 nasadzeń 
młodych lip, buków, jodeł, 
klonów i świerków. - Dzię-
kuję mieszkańcom gminy za 
zaangażowanie. W ostatnich 
dniach działo się wiele w za-
kresie dbania o środowisko 
naturalne w ramach obcho-
dów Święta Ziemi - dziękował 
Adam Górecki, Wójt Gminy.

76 rocznica w Walimiu
Przypominamy, że 76 lat 

temu, 8 maja 1945 roku za-
kończyła się na kontynencie 
europejskim II wojna świa-
towa. Hitlerowskie Niemcy 
podpisały akt bezwarunko-
wej kapitulacji. 
W dniu rocznicy wyzwolenia 

spod okupacji wraz z Wojskową 
Asystą Honorową, wystawioną 
przez żołnierzy z 10 Brygady Ka-
walerii Pancernej im. gen. broni 
Stanisława Maczka ze Świętoszo-
wa, członkowie Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego, Przewodnicząca 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego, 
delegacja Gminy Walim, Człon-
kowie Stowarzyszenia 62 Kom-
panii Specjalnej „Commando” z 
Bolesławca, Prezes oraz Członek 
Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia Rannych i Poszkodowa-
nych w Misjach Poza Granicami 

Kraju ze Szczecina oraz kierowni-
cy powiatowych i gminnych jed-
nostek organizacyjnych, złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Ofiar Ter-
roru Hitlerowskiego w Walimiu. 
Przedstawiciele Gminy Walim 
oraz Centrum Kultury i Turystyki 

w Walimiu złożyli również kwiaty 
pod pomnikiem przy Sztolniach 
Walimskich.

Red.
Foto: Gmina Walim

Biletowa rewolucja
Już niedługo we wszyst-

kich autobusach zapłacimy 
za bilet zbliżeniowo. Obecnie 
oddano do użytku system po-
boru opłat za przejazd auto-
busem komunikacji miejskiej 
za pomocą płatności bezgo-
tówkowych – bezdotykowych 
w dwóch autobusach.
Według zapewnienia partnera 

handlowego wałbrzyskiego ZD-
KiUM, w drugiej połowie czerwca 
we wszystkich autobusach urzą-
dzenia te zostaną zamontowane. 
Zasada działania systemu jest 
bardzo prosta. Po wyborze na wy-
świetlaczu terminala adekwatnej 
kwoty z tytułu przejazdu, przy-

bliżamy swoją kartę płatniczą lub 
smartfona, wyposażonego w sto-
sowną aplikację płatniczą do wy-
świetlacza urządzenia. Następnie 
komunikat głosowy poinformu-
je nas o realizowanym aktualnie 
procesie i dokonaniu transakcji. 
Uwaga -kontrola opłaty za prze-
jazd realizowana przez kontrolera 
biletowego polega na przybliżeniu 
karty płatniczej do smartfona kon-
trolerskiego. W przypadku opłaty 
dokonanej smartfonem, kontrola 
opłaty za przejazd ograniczy się do 
prezentacji dokonanej transakcji w 
aplikacji płatniczej.

Red./ZDKiUM info
Foto: ZDKiUM 
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UWAGA
Rekrutacja do Placówek Oświatowych „CLEVER” 

Co oferujemy?

Zarezerwuj miejsce dla Twojego dziecka już dziś:
sekretariat@szkolaclever.pl
tel. 691 448 181 

1. W przedszkolu:
- język angielski – 2 razy w tygodniu,
- język niemiecki – 2 razy w tygodniu,
- zajęcia z rytmiki,
- zajęcia z logorytmiki,
- zajęcia eksperymentalne „Kreatywne Rączki”,
- zajęcia sensoryczne,
- szachy,
- tańce,
- gimnastykę z elementami korekcji
- ”Poranki muzyczne” – zajęcia z muzykami z 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Clever w 
Wałbrzychu

2. W szkole podstawowej:
- język angielski i niemiecki w rozszerzonym za-
kresie już od pierwszej klasy,
- w klasach IV-VIII rozszerzony program z przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych,
- szachy,
- zajęcia taneczne,
- lekcje pływania,
- gimnastykę z elementami korekcji,
- koła zainteresowań.

3. W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej
     I Stopnia:
- kształcenie ogólne,
- naukę gry na instrumencie,
- język angielski i niemiecki w rozszerzonym za-
kresie już od pierwszej klasy,
- szachy,
- zajęcia taneczne,
- lekcje pływania,
- gimnastykę z elementami korekcji,
- koła zainteresowań.

Zapewniamy:
- małe, bezpieczne zespoły,
- indywidualne podejście do każdego,
- profesjonalną, przyjazną kadrę,
- pracę metodami wspierającymi dziecko i budującymi jego wiarę w siebie,
- opiekę psychologa i logopedy!
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KAROLINA TOMZA 

Pierwsze cieplejsze dni w 
tym roku pozwoliły docenić 
chwile poza domem. A jak 
poza domem to między inny-
mi stać się mogliśmy mistrza-
mi grilla albo… ciekawymi 
świata bliższego i dalszego 
turystami. Tak! W końcu lu-
zujemy wszystkie gumy ;). 
Pewnie niebawem nie tylko 
te metaforyczne, ale i te pod-
trzymujące kawałek szmatki 
na naszych, mam nadzieję, 
roześmianych buziach. Liczę, 
że pozytywnym skutkiem 
ubocznym pandemii będzie 
właśnie ta ciekawość, nie 
tylko turystyczna, ale związa-
ny z tą branżą głód nowych 
smaków, zainteresowanie 
noclegami poza domem, 
chęć uczestnictwa w wyda-
rzeniach, koncertach, pre-
lekcjach. Ja odczuwam nie-
botyczny apetyt na to, co już 
było i za czym mocno tęsknię. 
Za kawiarniami, które kuszą 
pobudzającym zapachem 
kawy, za eventami o różnym 
charakterze, za otwartymi 
drzwiami do kultury, sportu i 
rekreacji. Ufam, że takie będą 
nadchodzące tygodnie, bo 
obserwuję Was na ulicach, w 
parkach, w centrach miejsco-
wości, w których bywam. W 
Świdnicy kolejki do lodziar-
ni, na szczawieńskim depta-
ku coraz więcej kuracjuszy, 
rynek w Świebodzicach za-
tłoczony od młodzieży, Wał-
brzych oferuje coraz więk-
szą ilość atrakcji. Takie ruchy 
świadczą o tym, że, nawet 
choćby z nudy, zaczęło nam 
się inaczej chcieć. To dowód 
na to, że życie online jest su-
per, dopóki jest wyborem, 
a nie przymusem. Mądrych 
wyborów nam życzę. A może 
nie tylko mądrych? ;). Na sza-
lone dawno nie mogliśmy 
sobie pozwolić, więc i takich 
nam życzę.

A jeśli jesteście ciekawi, co 
porabiam w wolnych chwi-
lach, by zaczerpnąć inspiracji 
to zachęcam do polubienia 
moich social mediów. Poniżej 
kod, który Was na nie prze-
kieruje :). Lubię rozmawiać, 
dostawać feedback dotyczą-
cy moich poglądów, opinii, 
wiedzieć, że po drugiej stro-
nie jest człowiek, który słu-
cha i chce być wysłuchany. 
Piszcie do mnie śmiało!

ZAPRASZAMY NA 
NOWĄ STRONĘ

www.30minut.pl 

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

PoCOVID-owe
wypadanie włosów
Najnowsze obserwacje i ba-

dania pokazują, że u osób które 
przechorowały zakażenie koro-
nawirusem po kilku miesiącach 
od wyzdrowienia zauważa się 
nasilony problem wypadania 
włosów. Pacjenci skarżą się 
na utratę włosów w ilościach 
doprowadzających często do 
przerzedzenia, a nawet łysienia.

Dlaczego tak się dzieje? Wy-
padanie włosów jest reakcją 
fizjologiczną związaną z fazą 
ich wzrostu oraz spoczynku, a 
także występowaniem chorób 
lub przewlekłą reakcją na stres. 
W tych przypadkach nadmier-
na utrata włosów z reguły jest 
tymczasowa, jednak bywają i 
takie, które mogą doprowadzić 
do nieodwracalnej utraty. Ame-
rykańska Akademia Dermato-
logii (AAD) wypadanie włosów 
wywołane przez COVID-19 
wiąże z tzw. łysieniem teloge-
nowym. Łysienie telogenowe 
występuje z reguły kilka mie-
sięcy po infekcji, chorobie lub 
sytuacji stresogennej.

Objawy chorobowe zwią-
zane z zakażeniem koronawi-
rusem znacznie osłabiają nasz 
organizm i upośledzają funk-
cje fizjologiczne czego konse-
kwencją może być skrócenie 
fazy wzrostu włosa i szybsze 
przejście w fazę spoczynku 
(łysienie telogenowe). Ponad-
to choroba wywołuje również 
reakcję autoimmunologicz-
ną, co powoduje atakowanie i 
niszczenie własnych mieszków 
włosowych. Włosy wypadają, a 
na skórze pojawiają się plamy 
(łysienie plackowate).

Jak wygląda leczenie? Utrata 
włosów może doprowadzić do 
problemów natury psychicz-
nej, depresji, spadku nastoju. 
Co z pewnością utrudni lecze-
nie.

Pacjentów należy uświada-
miać, by w pierwszej kolejności 
zadbali o zdrowie, ograniczyli 
stres, zadbali o prawidłowo 
zbilansowaną dietę bogatą w 
witaminy - głównie A,B,C,E oraz 
minerały takie jak cynk, krzem, 
miedź, selen. Pomocne będą 
również zabiegi trychologiczne 
takie jak mezoterapia igłowa, 
osocze bogatopłytkowe, zabie-
gi laserowe, które w widoczny 
sposób hamują, stymulują i za-
gęszczają włosy.

Systematyczność w cenie!

Zadbaj o włosy metodą OMO

By osiągnąć sukces w 
pielęgnacji twarzy czy ciała 
potrzebne są cierpliwość, 
czas i systematyczność. Czy 
wiesz, że zanim zauważysz 
działanie retinoidów, musi 
minąć około 8-12 tygodni? 
Medycyna estetyczna pomo-

że nam uzyskać pożądane efek-
ty stosunkowo szybko, ale bez 
właściwego planu, konsultacji i 
codziennych rytuałów te rezulta-
ty mogą okazać się krótkotrwałe. 

Chodzi o to, by dostarczać na-
szej skórze tego, czego potrze-
buje "nie od święta", ale zawsze 
- odwiedzając regularnie specja-
listów, poddając się domowym 
i profesjonalnym zabiegom w 
gabinetach, pamiętając że pro-
filaktyka oraz zachowanie  pod-
stawowych zasad porannego i 
wieczornego oczyszczania mogą 
zdziałać przysłowiowe cuda. 

Przykładowo, jeśli jesienią 
lub zimą wykonałyśmy serię pe-
elingów niwelujących przebar-
wienia, nie oznacza to, że latem 
eksponujemy się w całości bez 
żadnej ochrony na słońce. Wręcz 
przeciwnie - zaopatrujemy się 

w kosmetyki z wysokim filtrem 
i jak ognia unikamy 12-godzin-
nego "smażenia" na plaży, leże-
nia "plackiem". Nie inaczej jest z 
mezoterapią - jej wykonanie nie 
zwalnia nas z obowiązku nawil-
żania. 

Osobom z jasną karnacją 
przed wakacjami zalecamy picie 
soku z marchwi bądź wspoma-
ganie się suplementami zawie-
rającymi beta-karoten. To dobra 
baza dla skóry, ochrona przed 
jej zaczerwienieniem, będącym 

skutkiem nadmiernego pro-
mieniowania słonecznego, zbyt 
agresywnego kontaktu tego, co 
delikatne i cienkie z tym, co nie-
bezpieczne i szkodliwe.

Nie ma jednodniowych kura-
cji. U podstaw "czarodziejskiego" 
sposobu na piękno leży ciężka 
(aczkolwiek przyjemna!) i regu-
larna praca pod okiem specjali-
stów.  

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Jest to skrót od słów: odżyw-
ka - mycie - odżywka. Najpierw 

moczymy włosy i nakładamy na 
nie na kilka minut odżywkę po-

niżej linii uszu. Następnie myje-
my włosy szamponem i całość 
spłukujemy, by znów niejako 
powtórzyć część rytuału - nało-
żyć odżywkę i ją spłukać. Dzięki 
temu nie uszkadzamy i tak już 
zniszczonych końcówek, a sta-
wiamy na odżywienie i nawilże-
nie kosmyków (np. za pomocą 
protein, emolientów, humektan-
tów).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 
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We wtorek, tuż po ma-
jówce tak wyczekiwanej, 
tak spapranej przez naturę 
ukochaną #niemagdzieiść, 
Miś skończył niepostrzeże-
nie 40 lat. 

Porzucił już dawno pracę 
w małych ośrodkach. Dla 
wyższej sprawy. Ma żonę, 
drugą, bo pierwsza jakaś 
taka… I dziecko uczone w 
prywatnej szkole plus lek-
cje skrzypiec plus karate.

Miś dom zbudował, 
Chorwacja latem już go 
męczy, New York nawet 
wiosną. Auta nie jakieś rzę-
chy jak u pospólstwa, tylko 
takie co dużo światełek w 
środku mają, co by temu 
Misiu prosto w twarz, pro-
sto twarz należycie oświet-
lały.

Wielki telewizor, jego 
wielkie tryumfy, jego ro-
dziny i „znajomków #kum-
planiezostawię” wytłuszcza 
i przetwarza we wiedzę, 
powszechną. Najważniej-
sze by RAZEM w przyszłość 
patrzeć, a przyszłość wia-
domo jaka.

Miś się odnajduje i Miś 
zawsze się odnajdzie.

Mój ty misiu ty… Sto lat! 
Wiecznie żywy. Wszech-
obecny. Mały, bliski i ten 
niedostępny. Młodzi już 
trochę rozumieją.

Przygarnij pupila!Przygarnij pupila!
Ten pies jest dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich opie-
kunów w pary. Nie gwarantujemy pełne-
go sukcesu, wszak miłość jest ślepa, ale 
zawsze to dobry początek.

CEZAR
6 lat, czyli dojrzały, ukształtowany, po 

kryzysie wieku średniego, więc nie po-
trzebny mu już motor, czy jacht. Wielkość 
średnia, czyli nie zajmie całej sofy, ani nie 
zdominuje wnętrza miejskiego auta. Jest 
przyjacielskim, bystrym, uroczym cwa-
niaczkiem. Wymaga systematycznej pielęg-
nacji w zakresie futro i typowe psie sprawy. 

Opiekun powinien być osobą stanowczą, 
lubiącą ruch w typie aktywnej rodziny bez 
zapędów maratońskich i morderczych bie-
gów przełajowych. Chyba, że na przełaj 
biegnie kot. Ale za takim kotem to każdy...

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwlekać, 
ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko dla 
zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-Podgó-
rze, tel. 74 84-24-223

PL
Foto: Schronisko

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

REPERTUAR
maj/czerwiec 2021

• 29.05_ sobota_ godz. 17.00 SZEWCZYK DRATEWKA *PREMIERA*
• 30.05_ niedziela_ godz. 12.30 DOBRZE, ŻE JESTEŚ
• 6.06_ niedziela_ godz. 12.30 SZEWCZYK DRATEWKA
• 11.06_ piątek_ godz. 18.00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI_ wszystkie 

bilety w promocyjnej cenie 18zł
• 13.06_ niedziela_ godz. 12.30 AKADEMIA PANA KLEKSA
• 20.06_ niedziela_ godz. 12.30 SZEWCZYK DRATEWKA
• 27.06_ niedziela_ godz. 12.30 TAJEMNICZY OGRÓD

NOC MUZEÓW W STAREJ KOPALNI!
Nadchodzi wyczekiwana 

przez miłośników historii i 
sztuki Noc Muzeów w Starej 
Kopalni! 

15 maja najbliższą sobo-
tę będzie można w godzi-
nach wieczornych i nocnych 
zwiedzać muzeum, uczest-
niczyć w prelekcjach, grze 
terenowej oraz oprowadza-
niu po wystawie. 

Przypominamy, że pierwsza 
Noc Muzeów odbyła się w Berli-
nie w 1997 roku, obecnie organi-
zuje je ponad 140 miast Europy. 
Natomiast w Polsce wydarzenie 
odbywa się od 2003 roku. W tym 
roku Międzynarodowy Dzień 
Muzeów patronuje hasło „Przy-
szłość muzeów: Odzyskaj i wy-
obraź sobie na nowo”. Organiza-
torzy zaznaczają, że liczba miejsc 
w tegorocznej edycji jest ograni-
czona. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy (potwierdzeniem miejsca 
jest otrzymanie wiadomości 
zwrotnej) lub zakup biletu. 

Stara Kopalnia przygotowa-
ła cztery trasy: 

zwiedzanie dla dzieci, czyli 
„Nocną Szychtę Dziecięcą”:

- godz. 19:00 - 20:00 dla dzieci 
w wieku 8-10 lat wraz z rodzica-
mi,

- godz. 20:30 - 21:30 dla dzie-
ci/młodzieży 11-13 lat wraz z ro-
dzicami,

zwiedzanie dla dorosłych, 
które obejmuje podziemny 
chodnik. Godziny wyjść: 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00

zwiedzanie dla dorosłych, 
które obejmuje szlak wież i ma-
szyn wyciągowych (Sobótka, Ju-
lia). Godziny wyjść: 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00

zwiedzanie warsztatu mecha-
nicznego. Godziny wyjść: 19:00, 
20:00,21:00

oraz wejście na wieżę widoko-
wą. Godziny wyjść:  19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Bilet za zwiedzanie tego wie-
czoru będzie można nabyć za 1 
zł  - do kupienia na stronie www.
starakopalnia.pl (zakładka “Kup 
bilet”) oraz w kasie (Kawiarnia 
Sztygarówka). Każda trasa jest 
biletowana osobno. 

Instytucja zaprasza również 
bezpłatnie na: 

grę terenową „Maszynówka” 
dla dzieci w wieku 8-10 lat wraz 
z rodzicami po terenie otwartym 
Starej Kopalni godz. 18:00-19:00; 
udział bezpłatny.

prelekcję archeologiczną: 
rzymska biżuteria, grzechotki 
pradziejowe i wczesnośrednio-
wieczne,

- I grupa: godz. 18:00 - 19:00
- II grupa: godz. 19:30 - 20:30 
Tylko po wcześniejszej awi-

zacji: edukacja@starakopalnia.pl 
do 14/05/2021.

wystawę geologiczną „Mine-
rały i skamieniałości z okolic Wał-
brzycha”, oprowadzanie z prze-
wodnikiem godz. 19:00, 20:30, 
21:00, 21:30. 

Tylko po wcześniejszej awi-
zacji: edukacja@starakopalnia.pl 
do 14/05/2021.

oprowadzanie kuratorskie 
po wystawie Łukasza Karkoszki 
„Poszukiwania”. Godziny wejść: 
20:00, 21:00. 

Tylko po wcześniejszej awiza-
cji: galeria@starakopalnia.pl do 
14/05/2021.

Stara Kopalnia zachęcamy 
również do sieci! W tym roku 
Instytucja zaprasza na wirtual-
ne oprowadzanie po trasie pod-
ziemnej Starej Kopalni. Na pro-
filu na facebooku o godz. 19:00 
odbędzie się wirtualne spotka-
nie z przewodnikiem p. Andrze-
jem, który opowie o kopalnia-
nych podziemiach. 

Zwiedzanie oraz wydarzenia 
towarzyszące będą odbywać się 
w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Obowiązuje: ograniczona liczba 
zwiedzających, noszenie mase-
czek, zachowanie dystansu, de-
zynfekcja dłoni.

Red./MW

Stanisław Brach – MIODEM PŁYNĄCE,
manifest międzygatunkowej solidarności

Cykl prac Stanisława Bra-
cha „Miodem płynące” wyra-
sta z zupełnie innego sposo-
bu myślenia: artysta nie tyle 
tworzy, ile raczej współtworzy 
z istotami nieludzkimi, szanu-
jąc ich pracę i sposób funk-
cjonowania w świecie. Jego 
prace są manifestem solidar-
ności z owadami, bez których 
ekosystem naszej planety 
– jak dowodzą uczeni – ska-
zany jest na zagładę. Samym 
pszczołom zawdzięczamy 
dużo więcej niż tylko miód, 
ale 1/3 tego, co jemy. W sytu-
acji, w której są coraz bardziej 
zagrożone i jest ich na Ziemi 
coraz mniej, nieustannie po-
winniśmy przypominać sobie 
o tym, jak bardzo są ważne. 
Stanisław Brach pokazuje nie 
tylko piękno pszczelich wy-
tworów, lecz zwraca również 
uwagę na kruchość ich życia. 
Jest w działaniu artysty mię-
dzygatunkowe porozumienie 
i empatia, przekładające się na 
prace, które nie tylko nie inge-
rują w egzystencję pszczół ani 
ich samych nie przekształcają 
w podporządkowany człowie-
kowi przedmiot, ale włączają 
je jako sprawczynie w proces 
kreacji.

Katarzyna Kasia

Szanowni Państwo, BWA 
serdecznie zaprasza na ot-

warciu wystawy ceramiki Sta-
nisława Bracha –  MIODEM 
PŁYNĄCE, manifest międzyga-
tunkowej solidarności .

W tym czasie będzie moż-
liwe bezpośrednie spotkanie 
z artystą. W trosce o Państwa 
bezpieczeństwo prosimy o za-
słanianie w Galerii ust i nosa 
maseczką oraz o zachowanie 
dystansu.

Na otwarcie wystawy obo-
wiązuje podział na grupy:

I grupa 18.00 – 18.25
II grupa 18.30 -18.55
III grupa 19.00 – 19.25
IV grupa 19.30 – 19.55
Awizacja na adres: sekre-

tariat@bwa.walbrzych.pl, lub 
pod numerem telefonu: 74 
842 43 34.

Jednocześnie BWA infor-
muje, że dla gości biorących 
udział w wydarzeniu, parking 
przed zamkiem będzie bez-
płatny.

Miejsce wystawy: Oddział 
w Zamku Książu WGS BWA 
ul. Piastów Śl. 1, Wałbrzych

Data wystawy: 18-07-
2021 22-05-2021

Data wernisażu: 22-05-
2021
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UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 14.05.2021 punktualnie o godz.14:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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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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PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnospraw-
nością. Wałbrzych. 734 108 163

USŁUGI

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

Remonty łazienek, układanie gla-
zury, instalacje gazowe, centralne-
go ogrzewania i wodno-kanaliza-
cyjne. Tel. 537 159 025

ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy i ustawianie 

w najlepszej cenie i najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

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

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

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

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajowej 

47, czynne w godz. 9-16. Tel. 790 
26 04 51

Usługi budowlane, malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp.Tel.666 201 604

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, re-
monty łazienek. Tel. 513 022 801

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, 
CO I GAZ, MONTAŻ KOMI-
NÓW tel. 506 206 102

KUPIĘ

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta
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ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01


