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Społeczny plan dla Marszałka
20 maja delegacja samorzą-

dowców Subregionu Wałbrzyskie-
go, organizacji pozarządowych i 
członków społecznego zespołu, 
przekazała  Marszałkowi Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz 
Dyrektorowi Przedstawicielstwa 
KE we Wrocławiu, Społeczny Tery-
torialny Plan Sprawiedliwej Trans-
formacji Subregionu Wałbrzyskie-
go (STPST SW).
Plan jest efektem kilkumiesięcznej 

pracy społecznego zespołu powoła-
nego przez Prezydenta Wałbrzycha, 
w którym znaleźli się reprezentanci 
wszystkich samorządów Subregionu 
Wałbrzyskiego oraz powiatu kamien-
nogórskiego, przedstawiciele organi-
zacji przedsiębiorców, izb przemysło-
wo-handlowych, IOB, wrocławskiego 

środowiska naukowo-badawczego sku-
pionego wokół Uniwersytetu Przyrod-
niczego i Politechniki Wrocławskiej oraz 
Politechniki  Śląskiej, członkowie spo-
łecznych organizacji pozarządowych i 
stowarzyszeń ekologicznych. Przypo-
minamy, że w styczniu 2020 r. Komisja 
Europejska podjęła decyzję o usta-
nowieniu Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji (FST), z którego środki 
finansowe mają łagodzić skutki trans-
formacji społecznej, gospodarczej i 
środowiskowej mieszkańcom i pracow-
nikom regionów węglowych w Europie 
w procesie odchodzenia od wydobycia 
paliw kopalnych w kierunku neutralno-
ści klimatycznej. Subregion Wałbrzyski 
jest jednym z 3 obszarów w Polsce, któ-
ry został objęty tym funduszem.

Red.
Foto: GW 

Seniorów powierzmy specjalistom!
czyli rozmowa z Teresą Siemińską
Prezes Zarządu Centrum
Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego 
JANTAR-MED Sp.z o.o.
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Dzien dziecka
,

Dodatek specjalny!
czytaj więcej str. 19-22

Polak, który podbił światPolak, który podbił świat
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Zmiana przepisów Zmiana przepisów 
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Następne wydanie 11 czerwca

Dzień dziecka
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z Grzegorzem Macko 
Wicemarszałkiem Dolnego Śląska
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MAJ

28
PIĄTEK

Imieniny:
Jakuba, Pameli, Konrada

DZIEŃ DZIECKA 

CZERWIEC

1
WTOREK

Imieniny:
Augustyna, Jaromira, Justa

Dzień Bez Prezerwatywy

 Imieniny:
Marii, Magdaleny, Urszuli

Dzień Działacza Kultury

CZERWIEC

2
ŚRODA

CZERWIEC

3
CZWARTEK

,,Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi,
ale niewielu z nich pamięta o tym”.

Antoine De Saint-Exupery

MAJ

29
SOBOTA

Imieniny:
Eugeniusza, Marianny,
Marzanny

Dzień Bez Krawata

Imieniny:
Kewina, Leszka

BOŻE CIAŁO 

Imieniny:
Ferdynanda

Światowy Dzień Soku

MAJ

30
NIEDZIELA

9.00-15.30  Górniczy Dzień Dziecka (Stara Kopalnia 
Wałbrzych).
10:00-18:00 Papugarnia w Wałbrzychu.
10:00-19:00  Zwiedzanie ogrodu zoologicznego ZOO 
ŁĄCZNA.
10:00-20:00 Jump Planet w Wałbrzychu.
17:00 Premiera ,,Szewczyk Dratewka” (Teatr Lalki i 
Aktora Wałbrzych).

10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10.00–16.00  Zwiedzanie Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu.
10:00-18:00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

10:00-18:00 Wystawa LOKOMOTYWA ( Muzeum 
Kolejnictwa na Śląsku).
10:00-19:00  Zwiedzanie ogrodu zoologicznego 
ZOO ŁĄCZNA.
16.00–20.00 Jump Planet W Wałbrzychu.
18:00 Piotruś i wilk – koncert dla dzieci (Filharmo-
nia Sudecka Wałbrzych).

9:00-18:00  Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-18:00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

9:00-18:00  Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00  Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku.
10:00-18:00  Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.

9:00-19:00 Dzień Dziecka ,,Psim Tropem” Park Mi-
niatur Minieuroland.
10:00-18:00 Papugarnia w Wałbrzychu.
10:00-19:00  Zwiedzanie ogrodu zoologicznego 
ZOO ŁĄCZNA.
10:00 -20:00 Jump Planet w Wałbrzychu.
12:30 Spektakl ,,Dobrze, że jesteś.” (Teatr Lalki i Ak-
tora Wałbrzych).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
12OC 16OC 15OC 15OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Kamili, Petroneli, Anieli

Światowy Dzień
Bez Majtek

MAJ

31
PONIEDZIAŁEK
10:00-18:00 Wystawa LOKOMOTYWA ( Muzeum 
Kolejnictwa na Śląsku).
10:00-19:00  Zwiedzanie ogrodu zoologicznego 
ZOO ŁĄCZNA.
16.00–20.00 Jump Planet W Wałbrzychu.

REKLAMA R0232/21

część 1

W ostatnim czasie dzięki 
środkom finansowym prze-
znaczonym przez samorząd 
województwa na ochronę 
gruntów rolnych gminy 
południa Dolnego Śląska 
otrzymują wsparcie. Jaki 
jest klucz przyznawania 
środków? Jaka kwota zosta-
ła rozdysponowana w ostat-
niej edycji?

Na zadania związane z 
ochroną gruntów rolnych 
jako samorząd województwa 
dolnośląskiego przeznaczy-
liśmy niedawno ponad 19 
mln zł. Są to drogi o charak-
terze lokalnym, które bardzo 
często służą nie tylko rolni-
kom jako dojazd do pól, ale 
również mieszkańcom jako 
pewnego rodzaju drogi osied-
lowe. Część środków została 
także przeznaczona na zada-
nia związane z nasadzenia-
mi drzew miododajnych, bo 
wiemy jak poważny problem 
związany jest z wymieraniem 
pszczół, a także na zadania 
związane z małą retencją. 
Znaczna część środków z tego 
programu trafia na południe 
Dolnego Śląska.

Na Dolnym Śląsku bę-
dzie wdrażany program dla 
uzdrowisk. Został on ogło-
szony w Pana rodzimym 
Szczawnie – Zdroju. Czego 
będzie dotyczył i jak mogą 
skorzystać na nim gminy 
uzdrowiskowe?

Program Klimatyczne 
Uzdrowiska, który ogłosił Mi-
nister Klimatu i Środowiska 
Michał Kurtyka w Szczawnie-
-Zdroju, jako narzędzie wspar-
cia dla Uzdrowisk. Nasze 
województwo jest polskim 
zagłębiem uzdrowiskowym, 
na terenie którego znajduje 
się wiele gmin uzdrowisko-
wych, na którym funkcjonują 
również spółki uzdrowiskowe 
- m. in. wojewódzkie, nad któ-
rymi pieczę trzyma Marszałek 
Województwa Dolnośląskie-
go. Chcemy, aby z tych pienię-
dzy, a jest to 250 mln złotych 
w skali kraju, skorzystały gmi-
ny w taki sposób, aby finan-
sowały z tych pieniędzy ze-
wnętrznych m. in. programy 

wymiany pieców (dlatego, że 
niestety w naszych uzdrowi-
skach nadal istnieje problem 
z jakością powietrza, choć sy-
stematycznie ten problem się 
zmniejsza). Chcemy, aby gmi-
ny korzystały z tych środków 
również pod kątem termomo-
dernizacji obiektów - zarówno 
użyteczności publicznej, jak 
i budynków prywatnych w 
ramach istniejących progra-
mów. Każde takie wsparcie 
dla uzdrowisk jest cenne - już 
wkrótce w nowo ogłoszonym 
Polskim Ładzie.

W ostatnim czasie w Wał-
brzychu dużo emocji wzbu-
dziła uchwała dotycząca 
obowiązkowych szczepień 
przeciwko COVID-19. Ape-
lował Pan w tej sprawie do 
wojewody, który ostatecz-
nie unieważnił uchwałę. Czy 
szczepienia przeciwko CO-
VID-19 powinny być według 
Pana obowiązkowe?

Wojewoda Dolnośląski w 
trybie nadzorczym uchylił 
uchwałę wałbrzyskiej Rady 
Miejskiej w sprawie obowiąz-
kowych szczepień na terenie 
miasta. Było to do przewi-
dzenia, dlatego że uchwała 
ta (pomijając jej szlachetne 
intencje) była w oczywisty 
sposób niezgodna z prawem, 
dlatego że kompetencje doty-
czące obowiązkowych szcze-
pień są po stronie Rządu i Mi-
nistra Zdrowia. Nie możemy 
pozwolić sobie na sytuację, w 
której poszczególni wójtowie 
czy burmistrzowie decydu-
ją o tym, jakie szczepienia są 
obowiązkowe a jakie nie, bo 
doprowadziłoby to do anar-
chii w kraju. Dlatego uważam, 
że jeżeli szczepienia miałyby 
być obowiązkowe - z czym 
osobiście nie miałbym prob-
lemu, dlatego że od dziecka 
rodzice szczepili mnie wszyst-
kimi zalecanymi i obowiąz-
kowymi preparatami i jako 
dorosły człowiek zachęcam 
wszystkich do szczepienia się 
- ze względu na nasze pew-
ne narodowe cechy zdecy-
dowanie łatwiej Polaków jest 
namawiać i przekonywać niż 
cokolwiek narzucać, dlatego 
że może to przynieść efekt 
odwrotny do zamierzonego. 
Przykład tego mieliśmy w 
Wałbrzychu, w którym wy-
buchły ogromne negatywne 
emocje po przegłosowaniu 
tej uchwały. Mam nadzieję, że 
emocje te już opadły i wszy-
scy uznali, że warto dobrowol-
nie się zaszczepić.

Już za dwa tygodnie 
część 2.

Rozmawiał Paweł Szpur



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Coraz bliżej porozumienia w sprawie kopalni w Turowie.
Uda się zachować tysiące miejsc pracy

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Założenia porozumie-
nia zostały wypracowa-
ne na poniedziałkowym 
spotkaniu polsko-cze-
skiej grupy roboczej, 
zainicjowanej przez 
Marszałka Dolnego Ślą-
ska Cezarego Przybyl-
skiego i Hetmana Kraju 
Libereckiego, Martina 
Putę. Wielogodzinne 
rozmowy toczyły się 
w Libercu. Ich efekt to 
protokół ws. kopalni 
Turów, który będzie 
podstawą dla prac eks-
perckich rządów Polski 
oraz Czech i wycofania 
przez Republikę Cze-
ską skargi na Polskę 
złożonej do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

TSUE w ubiegły piątek 
nakazał kopalni w Turowie, 
należącej do spółki PGE, na-
tychmiastowe wstrzymanie 
wydobycia węgla brunatne-
go. Decyzja ta była odpowie-
dzią na wniosek czeskiego 
rządu, który uważa, że dzia-
łalność wydobywcza w Za-
głębiu Turoszowskim ma ne-
gatywny wpływ na regiony 
przygraniczne, co skutkuje 
przede wszystkim zmniej-

szeniem poziomu wód grun-
towych. 

Tak szybkie wygaszenie 
kopalni byłoby tragedią 
wielu tysięcy pracowników 
spółki i ich rodzin. Wobec 
tej nagłej decyzji unijnego 
Trybunału Sprawiedliwości 
należało działać błyskawicz-
nie i znaleźć rozwiązanie 
problemu. Marszałek Cezary 
Przybylski wspólnie z Het-
manem Kraju Libereckiego, 
Martinem Putą, zorganizo-
wali w poniedziałek spotka-
nie polsko – czeskiej grupy 
roboczej. Podczas rozmów 
w Libercu, w uzgodnieniu z 
premierem Mateuszem Mo-
rawieckim, wypracowane 
zostało porozumienie, które 
stanie się teraz podstawą do 
dalszych prac eksperckich.

- Naszym najważniejszym 
celem jest obrona tysięcy 
miejsc pracy w Kopalni i Elek-
trowni Turów, a tym samym 
– w całej zachodniej części 
Dolnego Śląska. Dobro miesz-
kańców regionu jest dla mnie 
najważniejsze. Dziękuję Het-
manowi Martinowi Pucie za 
otwartość i dobrą wolę, aby 
wspólnie wyjść z kryzysu, jaki 
wywołała decyzja unijnego 
Trybunału Sprawiedliwości. 
Relacje Dolnego Śląska i cze-

skiego Kraju Libereckiego 
zawsze były bardzo dobre, 
dlatego wierzę, że uda nam 
się wypracować rozwiązanie 
satysfakcjonujące obie strony 
– mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

W rozmowach uczestni-
czyli również Wiceminister 
Środowiska Republiki Cze-
skiej Vladislav Smrž, repre-
zentujący polski rząd Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych Ar-
tur Soboń oraz Wanda Buk 
– Wiceprezes PGE S.A. Także 
w poniedziałek w Dolnoślą-
skim Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się posiedzenie szta-

bu kryzysowego z udziałem 
Premiera Mateusza Morawie-
ckiego. Ze strony samorządu 
województwa udział wziął w 
nim Wicemarszałek Grzegorz 
Macko, który przedstawił ak-
tualne informacje na temat 
sytuacji kompleksu Turów. 
Po spotkaniu we Wrocławiu, 
szef polskiego rządu udał się 
do Brukseli, gdzie prowadził 
negocjacje z premierem Re-
publiki Czeskiej, Andrejem 
Babiszem.

Polsko – czeska grupa ro-
bocza podczas poniedział-
kowych wielogodzinnych 
rozmów w Libercu przez cały 
czas pozostawała w kontak-
cie z premierem Mateuszem 
Morawieckim, szefem KPRM 
Michałem Dworczykiem oraz 
Ministrem Klimatu i Środowi-
ska Michałem Kurtyką. 

- Rozmawialiśmy o oko-
licznościach decyzji TSUE i jej 
konsekwencjach dla regionu 
u całego kraju. Zgadzam się 

ze słowami premiera, który 
mówił, że jesteśmy otwarci na 
rozmowy i negocjacje, ale po-
zostawiamy swoje stanowisko 
dotyczące elektrowni jako nie-
zmienne – mówi Grzegorz 
Macko, Wicemarszałek Wo-

jewództwa Dolnośląskie-
go. 

Owocem dyskusji jest wy-
pracowana mapa drogowa, 
która poprowadzi do wyjścia 
z zaistniałego impasu. Na 
mocy porozumienia Rzecz-
pospolita Polska będzie 
współfinansowała inwesty-
cje proekologiczne na polsko 
– czeskim obszarze transgra-
nicznym o łącznej wartości 
około 45 mln euro. Istotną 

rolę w wydatkowaniu tych 
środków odegrają Samorząd 
Województwa Dolnośląskie-
go i Kraj Liberecki. Powstanie 
także grupa ekspercka, która 
będzie monitorować skutki 
eksploatacji odkrywki. 

Hetman Liberecki Martin 
Puta podkreśla, że nie spo-
dziewał się tak stanowczej 
decyzji TSUE. Strona czeska 
zapewniła, że nie zależy jej 
na zamknięciu kopalni i elek-
trowni w Turowie, a na za-
gwarantowaniu, że warunki 
życia ich obywateli w najbliż-
szym czasie nie ulegną po-
gorszeniu. Wśród inwestycji, 
jakie ma wykonać Polska w 
ramach porozumienia, pro-
ponowane są między innymi 
zabezpieczenie ujęcia wody 
w miejscowości Uhelna, czy 
budowa wału ziemnego z ro-
ślinnością, który oddzielałby 
wyrobisko od tego miastecz-
ka.

W najbliższym czasie pol-
sko – czeskie zespoły, w skład 
których wchodzą przedsta-
wiciele środowisk rządo-
wych i samorządów, zajmą 
się wypracowaniem osta-
tecznych warunków umowy 
międzyrządowej kończącej 
spór wokół funkcjonowania 
kopalni Turów.
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Studio Espresso gościło w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju 

z dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Boya-Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju rozmawiał Paweł Szpur 

z Magdaleną Klimczak

Oglądnij pełny wywiad

REKLAMA R0233/21

Wiem, że pracowała Pani też 
z dziećmi w ramach kółka tea-
tralnego. Czy taka forma pracy 
sprawia satysfakcję nauczycie-
lom?

Myślę, że wszystkie takie za-
jęcia pozalekcyjne robione z ser-
cem i pasją są dobre - i dla osoby 
prowadzącej, i przede wszystkim 
- dla dzieci. Teatr to jest taka moja 
pasja. Tu się pochwalę, skoro 
"prywata" to "prywata", że ukoń-
czyłam reżyserię teatru dzieci i 
młodzieży przy Wyższej Szkole 
Teatralnej imienia Ludwika Sol-
skiego we Wrocławiu. Była to 
ogromna przygoda dla mnie, ży-
ciowa też. Teatr, oprócz sprawia-
nia radości, pełni również ogrom-
ną rolę terapeutyczną dla dzieci 
– otwiera, odblokowuje. Myślę, że 
nie tylko dzieciaki, nawet te oso-
by, które prowadzą zajęcia  spra-
wiają, że relacje są inne, bliższe. 
Przede wszystkim daje się takiego 
bakcyla zainteresowania teatrem, 
innym rodzajem działalności ar-
tystycznej, a nie takiej typowo 
szkolnej. Mimo, że teatr szkolny 
też jest specyficzny, to rozszerza 
horyzonty.

Co było takim impulsem 
do tego, że stwierdziła Pani: 

„zajmę się tą naszą biblioteką, 
mam pomysł”.

Kilka sytuacji. Jedną z nich była 
trudna sytuacja rodzinna, ale też 
inne okoliczności, to że chcia-
łam spróbować nowych rzeczy. 
Wydawało mi się, że skończyłam 
wszystkie stopnie awansu, zrea-
lizowałam wszystko, co mogłam 
zrealizować. Dużo szkoleń, dużo 
nauki, wiadomo nauczyciele całe 
życie się kształcą, douczają i jest 
to dobre dla umysłu, ciała i ducha.

Jesteśmy w bibliotece w 
Szczawnie-Zdroju. Czy taka 
instytucja w tak małej społecz-
ności ma znaczenie dla miesz-
kańców?

Ma, niebagatelną! Zarówno 
moje poprzedniczki, poprzedni-
cy i ja również staram się, żeby to 
wszystko, co się tutaj dzieje było 
ważne dla lokalnej społeczności - 
niezależnie od wieku, niezależnie 
od statusu materialnego, nieza-
leżnie od zainteresowań. Moim 
marzeniem jest to, aby biblioteka 
była miejscem scalającym ludzi. 
Żeby każdy się tutaj dobrze po-
czuł – nie tylko, że wchodzi i wy-
chodzi, wypożycza książkę czy 
audiobooka i idzie – taka tylko 
funkcja usługowa. Biblioteka to 

miejsce spotkań, rozmów,  od-
poczynku w różnorakiej formie. 
Tu można się uczyć, chodzi mi o 
dzieci i młodzież.  Również istot-
ni są seniorzy, którzy mają kursy 
komputerowe lub językowe u 
nas. Rola biblioteki na pewno się 
zmieniła.

Tu chciałbym postawić krop-
kę i zapytać o to jak docieracie 
do czytelników. Badania pozio-
mu czytelnictwa pokazują, że 
średnio około 40% osób w Pol-
sce przeczytało jedną książkę. 
Jak Państwu udaje się pozyskać 
czytelników - zarówno tych 
młodych, jak i starszych?

Korzystamy z różnych projek-
tów ogólnopolskich, też mamy 
dużo pomysłów własnych. Nie 
ukrywam, że mam dobry zespół 
osób, które z chęcią wykonu-
ją swoją pracę obowiązkową i 
tworzą miłą atmosferę. Jest to 
coś, co wyróżnia naszą bibliote-
kę wśród innych - powiem nie-
skromnie. Chociaż biblioteki są 
znane z tego, że są to przyjazne 
miejsca dla społeczności lokalnej. 
Jak dotrzeć do dzieci? Staramy 
się dotrzeć do nich poprzez ro-
dziców. Od zeszłego roku zorga-
nizowaliśmy tutaj aktywny klub 

dla rodziców w bibliotece. Miały 
odbywać się cotygodniowe spot-
kania, wykłady, zabawy, warszta-
ty, wspólne czytanie książek. Nie 
do końca to wyszło ze względu 
na obostrzenia związane z pan-
demią. Ale jest to projekt, do 
którego wrócimy. Jest to ważne, 
by stworzyć projekt,  który uczy 
nowe pokolenie mody, że czyta-
nie jest "cool", że tak powiem. Że 
człowiek wykształcony, refleksyj-
ny to człowiek, który czyta.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu Pani 
dyrektor opowiada o tym, jak in-

stytucja radzi sobie w czasach 
pandemii. Pani Magda podsu-
mowuje, co się zmieniło podczas 
pięciu lat jej prac w jednostce. 
Dowiecie się również jaką niespo-
dziankę teatralną szykuje biblio-
teka na obchody 800 lat Szczaw-
na-Zdroju.
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KAROLINA TOMZA 

Jak zdążyliście już zauwa-
żyć, obserwując moje soszja-
le - od przeszło dwóch lat to-
warzyszką karolowego życia 
jest Nela. Dziewczynka, która 
dzięki mojej pasji zaczyna być 
równie aktywna jak ja. Przez 
pierwsze miesiące jak bierny 
palacz wdychała powietrze, 
którym jej mama oddycha 
pełną parą, dziś bardziej świa-
domie zaczyna lubić nasze 
wspólne wycieczki. Aaa... jeśli 
o parze mowa to nie sposób 
nie wspomnieć i nie polecić 
np. na nadchodzący week-
end Jaworzyny Śląskiej – nie 
tylko przez wzgląd na Zakład 
Porcelany Stołowej „Karolina”, 
której historia sięga 1860 r., 
ale na równi ważnej gałęzi – 
kolejnictwu i poświęconemu 
tej tematyce Muzeum Kolej-
nictwa na Śląsku. Historyczna 
lokomotywownia z 1908 r. 
to tereny bogate w przeszło 
setkę pojazdów kolejowych. 
Jest też miejsce dla małych 
fanów pociągów. Na boczni-
cy spotkać można bowiem 
bohaterów bajki „Tomek i 
przyjaciele”. To największa 
zabytkowa parowozownia 
w Polsce, której mieszkaniec 
Dolnego Śląska nie może 
pominąć na mapie swoich 
podróży. Ocalona od zapo-
mnienia przez miłośników 
kolei tym bardziej zasługuje 
na naszą uwagę i finansowe 
wsparcie poprzez zakup bile-
tów, polecenie czy przekaza-
nie 1%. Muzeum otwarte jest 
codziennie. Oprowadza po 
niej doświadczony przewod-
nik, chociaż obiekt i teren 
wokół można też zwiedzać 
samodzielnie. Mnie przypad-
ła do gustu ta pierwsza opcja, 
dzięki której jestem bogatsza 
w historię naszego regionu. 
W jaworzyńskim zabytku by-
liśmy już PAROkrotnie i zde-
cydowanie polecamy nawet 
tym, dla których kolej, choć 
bardzo rozwinięta, to przeży-
tek. Warto, nawet na chwilę, 
porzucić auto i spojrzeć na 
świat z perspektywy okien 
pociągu. Widzi się więcej i 
szerzej, podróżując przy tym 
ekologiczniej i wspierając 
przy okazji rozwój kolejni-
ctwa w Polsce.

Czu, czu – proszę wsia-
dać! Zaraz zamykamy! Kogo 
mamy na pokładzie? :)

Dobra wiadomość dla rowerzystów: powstaje Cyklostrada Dolnośląska!

Na Dolnym Śląsku powstanie sieć dróg rowe-
rowych o łącznej długości 1800 kilometrów. Ma 
umożliwić to zwiedzanie całego województwa 
na dwóch kółkach, a także połączyć nas z Cze-
chami i Niemcami. Aktualnie trwają konsultacje 
odnośnie przebiegu trasy.

Rower? Czemu nie!
Wielu z nam ten środek lokomocji towarzyszy na 

co dzień. Jak mawiają, to właśnie rower – w przeci-
wieństwie do samochodu – spala tłuszcz i oszczędza 
portfel. Z drugiej strony właśnie, jadąc autem spa-
lamy pieniądze (w formie paliwa) i oszczędzamy… 
tkankę tłuszczową :). Nie bez znaczenia jest wpływ 
roweru na środowisko – to ekologiczny środek 
transportu.

Sieć tras rowerowych
Jak pewnie się przekonaliśmy, jazda po jezdni nie 

należy do najbardziej komfortowych. Ciągłe wymi-

janie przez samochody, hałas i spaliny powodują, że 
część z nas wybiera chodnik. Stąd konieczność bu-
dowania nowych ścieżek rowerowych. A ma ich być 
łącznie 1800 km na Dolnym Śląsku w ramach po-
wstającej Cyklostrady. Częściowo zagospodarowane 
i połączone zostaną istniejące już trasy, jak i powsta-
ną zupełnie nowe. Wszystko po to, aby umożliwić 
mieszkańcom i turystom sprawne poruszanie się na 
dwóch kółkach po regionie. Projekt tras uwzględni 
połączenie ich również z dolnośląską siecią kolejo-
wą, która sięga zakątków całego województwa.

Przebieg ścieżek
Aktualnie trwają konsultacje społeczne do pro-

jektu, do którego odnośnik można znaleźć na stro-
nie Urzędu Marszałkowskiego. Uwagi dotyczące 
przebiegu tras może zgłaszać każdy zainteresowany, 
do czego gorąco zachęcam. Czas na to mamy do 10 
czerwca. Wybieramy jeden z dwóch sposobów: mai-
lem na adres  rower@irt.wroc.pl lub poprzez stronę 
internetową Urzędu Marszałkowskiego, gdzie do-
stępna jest również mapa planowanych tras. Cyklo-
strada ma powstać przy udziale środków unijnych.

Wielokrotnie powtarzałem, że nasz region jest 
wyjątkowy pod względem atrakcji turystycznych. 
Tworząc sieć tras rowerowych, umożliwimy również 
aktywne spędzanie czasu i łatwiejsze poruszanie się 
pasjonatom dwóch kółek. A to, mam nadzieję, po-
budzi turystykę jeszcze bardziej. 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Wałbrzyski rynek skąpany 
w słońcu. Mój poranny po-
śpiech powodowany gorącym 
pragnieniem niespóźnienia 
się kolejny raz do pracy prze-
rywa scenka, która nagle staje 
się moim udziałem. Trzy sio-
stry zakonne stoją naprzeciw 
witryny sklepowej, na której 
półkach piętrzy się w sardyn-
kowym ścisku nieoczekiwana 
obfitość świata skórzanych 
torebek. Czerń skóry miesza 
się tu z brązem, rudością, aby 
przejść w feerię niespodzie-
wanych, wydawać by się mo-
gło, dla tej materii kolorów. 
Sklep z galanterią skórzaną. 
Chyba najstarszy w mieście, a 
przynajmniej tak stary jak ja. 
Pamiętam go z dzieciństwa, 
kiedy jeździło się „do miasta” 
na zakupy właśnie do tego 
sklepu w poszukiwaniu lep-
szego życia, tak innego od 
oferowanego przez plac tar-
gowy w centrum Piaskowej 
Góry, na którym z polowych 
łóżek rozstawianych co rano 
o każdej porze roku przez 
sprzedawców zza wschodniej 
granicy można było kupić 
niemal wszystko. „Do miasta” 
jeździło się po luksus i szyk. 
Przysłuchuję się przez chwilę 
zachwytom sióstr zakonnych 
i przez krótkie lśnienie wyob-
raźni widzę, jak torebki, które 
wychwalają prezentowałyby 
się na tle czerni ich habitów. 
Siostry przez chwilę zapomi-
nają o wybranej przez siebie 
życiowej ścieżce. Udziela mi 
się ta dziecięca beztroska, z 
zachłannością patrzę na ich 
uśmiechy, moszczę się w tym 
ich poranku, kiedy mogą za-
trzymać się na chwilę przed 
sklepem w zachwycie nad ma-
terialnością boskiego świata. 
Pożyczam go sobie na krót-
ką chwilę. Scenka z samego 
środka neorealizmu mistrza 
Felliniego. Nawet fontanna 
szemrze z drugiego planu. Na 
pierwszym sklep z galanterią 
skórzaną, przed nim trzy za-
konnice. I choć słowo galante-
ria od dziecka kojarzy mi się ze 
wszystkim oprócz skórzanych 
torebek i portfeli, zrównując 
się z siostrami szukam w od-
biciu szyby małej Małgosi, 
która wgapiała się kiedyś do 
wnętrza sklepu, a której ślady 
zatarł już czas. Widzę uśmiech 
na twarzy dziadka, który po-
kazuje mi swój nabytek. Czuję 
zapach mięciutkiej skóry jego 
nowego portfela.

UCHWAŁA
RADY POWIATOWEJ WAŁBRZYCHU 

NOWEJ LEWICY

z dnia 05 maja 2021 r.

w sprawie podjęcia przez Radę Miasta Wałbrzycha uchwały 
dotyczącej obowiązkowych szczepień na COVID-19 

§ 1. W trosce o zdrowie mieszkanek i mieszkańców Wałbrzycha zwracamy się z apelem o do-
browolny udział w akcji powszechnego szczepienia, które przyczynia się do uodpornienia spo-
łeczności lokalnej oraz zwiększenia odporności zbiorowej znacznej części mieszkańców, a co 
za tym idzie zmniejszenia zachorowalności na COVID-19, a co za tym idzie zapobieżeniu 4 fali 
COVID-19   

Mamy świadomość, że samorząd nie ma podstaw prawnych do wprowadzania obowiązku 
szczepień. Regulują to przepisy na poziomie ustawowym, które wskazują na dobrowolność 
szczepień. 

Dlatego Popieramy Prezydenta Romana Szełemeja i zachęcamy do dalszych działań na rzecz 
upowszechnienia szczepień COVID-19 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Robert Lewandowski – Polak, który podbił świat
Choć o kapitanie reprezentacji Polski w piłce nożnej napisano i powiedziano już wiele, to 

i tak warto pokusić się o ponowną charakterystykę jego osoby i dokonań. Mimo młodego 
wieku, Robert Lewandowski jest tak znanym i rozpoznawanym symbolem Polski na świecie, 
jak Jan Paweł II czy Lech Wałęsa.

Zdjęcie tygodnia Budowa obwodnicy Wałbrzycha 
/ Wzgórze Gedymina

REKLAMA R0235/21

Napisało życie
Robert Lewandowski uro-

dził się 21 sierpnia 1988 roku 
w Warszawie, jako syn Krzysz-
tofa i Iwony Lewandowskich. 
Jego ojciec był sportowcem 
- judoką, młodzieżowym mi-
strzem Europy, absolwentem 
warszawskiej AWF. Na studiach 

poznał Iwonę, która była ligo-
wą siatkarką AZS-u. Rodzice 
Roberta uczyli Wychowania Fi-
zycznego w szkole w Lesznie. 
Ojciec piłkarza był dyrektorem 
tamtejszego ośrodka sportu. 
Robert dorastał właśnie we 
wsi Leszno, położonej w wo-
jewództwie mazowieckim. 

Pierwsze kroki w piłce nożnej 
stawiał jako niezarejestrowany 
zawodnik miejscowego klubu 
Partyzant Leszno, co oznacza-
ło, że mógł uczestniczyć w tre-
ningach, dzięki swojemu ojcu 
Krzysztofowi, który tam praco-
wał. W 1997 roku dołączył do 
MKS Varsovia Warszawa, gdzie 

grał przez siedem lat w druży-
nach młodzieżowych i junior-
skich. Już jako dziecko Robert 
przewyższał umiejętnościami 
rówieśników i był bramkostrzel-
ny. Wybór klubów w stolicy był 
duży. Varsovia współpracowała 
wtedy z Polonią Warszawa, a ta 
grała w Ekstraklasie. Nie było 
wtedy jego rocznika, ale rodzice 
postawili na jakość. Grał z kole-
gami starszymi o 2 lata i dawał z 
siebie wszystko. Codziennie do-
jeżdżał z ojcem na treningi do 
Warszawy, która była oddalona 
od Leszna o ponad 30 km. Miał 
wówczas pseudonim „Bobek”, 
gdyż wyróżniał się niskim wzro-
stem oraz niewielką masą ciała. 
W 2002 roku nie powołano go 
do kadry Mazowsza, właśnie z 
powodu jego postury. Gdy Ro-
bert miał 16 lat, zmarł jego tata 
Krzysztof Lewandowski. 

Profesjonalne początki 
Naturalnym krokiem było 

zgłoszenie się 16-letniego 
„Bobka” do Polonii Warszawa. 
Brak zainteresowania ze stro-
ny działaczy spowodował, że 
skierował się ku trzecioligowej 
Delcie Warszawa, gdzie wszy-
scy byli zachwyceni jego grą. 
To wsparło miesięczny budżet 
o ok. 1000 PLN. Delta Warszawa 
stanowiła wtedy zaplecze Legii 
Warszawa. 1 lipca 2005 Robert 
Lewandowski podpisał roczny 
kontrakt z rezerwową drużyną 
Legii, która grała w drugiej li-
dze. Niestety naderwał mięsień 
dwugłowy i, z uwagi na prze-
dłużającą się rehabilitację, klub 
nie przedłużył z nim kontraktu. 
Robert był załamany! Rozważał 
powrót do Varsovii, ale trener 
Marek Krzywicki powiedział, że 
to jest dobry moment, by spró-
bował sił w trzecioligowym Zni-
czu Pruszków. Miał tam pewne 
miejsce w składzie. Robert kosz-
tował Znicz tyle, co rejestracja 
zawodnika, czyli 5000 złotych. 
W 59 występach zdobył w su-
mie 36 bramek dla Znicza. W 
końcu „szefowie” zrezygnowali. 
Interesowała się nim również 
Wisła Kraków, ale na finiszu ne-
gocjacji 18 czerwca 2008 Ro-
bert podpisał 4-letni kontrakt z 
Lechem Poznań, który zapłacił 
za transfer 1,5 mln PLN. W Po-
znaniu nikt nie był do niego 
uprzedzony, a piłkarz nie miał 
dużej konkurencji wśród innych 
zawodników. Mógł więc rozwi-
jać skrzydła. Tak kariera Roberta 
Lewandowskiego nabrała roz-
pędu. W 58 spotkaniach trafił 
dla Lecha 32 razy.

Czas opuścić Polskę
Robertem interesowało się 

wiele klubów, takich jak Szach-
tar Donieck, Fenerbahce Stam-
buł, Zenit Kazań, PSV Eindho-
ven, AS Roma czy Genoa CFC. 
Ten pierwszy chciał zapłacić 
nawet 8 mln EUR. Pieniądze nie 
są jednak tak ważne, jak ścieżka 

kariery. Robert wybrał tak, by w 
wieku 28 lat być już w najlep-
szym klubie. W grę wchodziły 
głównie dwa kluby: Blackburn 
albo Dortmund. Robert chciał 
w kwietniu polecieć do Anglii, 
ale nie mógł z powodu… pyłów 
wulkanicznych po erupcji wul-
kanu Eyjafjallajökull (Islandia). 
Tydzień lub dwa tygodnie póź-
niej podpisał umowę z Borus-
sią Dortmund, która zapłaciła 
Lechowi 4,75 mln EUR. W ciągu 
4 lat Lewandowski wystąpił dla 
BVB Dortmund 131 razy i strzelił 
łącznie 74 gole. W jednym me-
czu Ligi Mistrzów strzelił Realo-
wi Madryt cztery gole. Lewan-
dowski zawarł porozumienie 
z Bayernem Monachium, gdyż 
kontrakt z BVB wygasał latem. 1 
lipca 2014 Robert za darmo stał 
się piłkarzem Bawarczyków.

Rekordy napastnika
22 września 2015 to ten pa-

miętny dzień, gdy Robert Le-
wandowski zszedł z ławki rezer-
wowych i strzelił 5 bramek w 9 
minut! Miało to miejsce w trak-
cie spotkania ligowego z Wolfs-
burgiem zakończonym 5-1 dla 
Bayernu. Bramki padały w 51’, 
52’, 55’, 57’ i 60’. Trafił tym samym 
do Księgi Rekordów Guinnessa 
za najszybszy hat trick w historii 
Bundesligi, najszybciej strzelo-
ną serię 4 i 5 bramek. W sezonie 
2019/20 roku Robert Lewan-
dowski po raz pierwszy w życiu 
wygrał Ligę Mistrzów. Zrobił 
to w wielkim stylu, bo Bayern 
wygrał wszystkie spotkania 
tego turnieju! Sześciokrotny 
król strzelców Bundesligi! W 
czwartek 17 grudnia Robert 
Lewandowski odebrał nagrodę 
dla najlepszego piłkarza świata 
- FIFA The Best 2020. Z tej okazji 
kanał Bundesligi przygotował 
film przedstawiający historię 
wielkiego Polaka: od jego na-
rodzin w Warszawie po miejsce 
w jednym szeregu z Messim i 
Ronaldo. Robert Lewandowski 
w sobotnie popołudnie 22 maja 
2021 roku znów przeszedł do 
historii, bo pobił rekord Gerda 
Muellera w liczbie strzelonych 
bramek w jednym sezonie Bun-
desligi. W ostatnim meczu se-
zonu z Augsburgiem (5:2) Polak 
trafił do siatki w ostatniej minu-
cie, strzelając swoją 41. bram-
kę, bijąc wyczyn legendarnego 
Niemca, który w swoim rekor-
dowym sezonie 1971/72 zdobył 
40 goli.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.sport.pl/

https://legendyfutbolu.com/
https://gol24.pl/

https://www.wprost.pl
https://zyciorysy.info/

https://www.dw.com/pl/
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„Koperty życia” już u seniorów
Do samotnych seniorów 

z Boguszowa-Gorc trafiły 
"koperty życia". Akcja skie-
rowana jest do osób star-
szych, samotnych i prze-
wlekle chorych. Polega na 
umieszczeniu w specjalnie 
przygotowanych kopertach 
najważniejszych informacji 
o stanie zdrowia, przyjmo-
wanych lekach, alergiach na 
leki, kontaktach do najbliż-
szych, danych osobowych, 
w tym nr pesel. Pakiet z 
takimi informacjami powi-
nien być przechowywany 
w lodówce oznakowanej 
charakterystycznym mag-
nesem lub naklejką.

Koperty w liczbie 200 sztuk 
zostały przekazane do rozdyspo-
nowania asystentom osobistym 
osób niepełnosprawnych oraz 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Boguszowie-Gorcach, a część 
z nich pełniący funkcję Burmistrz 
Miasta Krzysztof Kumorek osobi-
ście dostarczył seniorom. "Ko-
perta życia" jest przeznaczona 
wyłącznie dla służb medycznych 
i ratowniczych w przypadku za-
istnienia krytycznej sytuacji w 
celu ratowania życia i zdrowia. 
Koperta pozwala ratownikom 
medycznym na szybkie roze-
znanie, na co cierpi pacjent, 
jakie leki przyjmuje, co może 
mu zagrażać. „Koperta życia” 
w czasie pandemii jest jeszcze 
ważniejsza i powinny ją przygo-
tować wszystkie osoby samotne, 
które chorują przewlekle i na co 
dzień zażywają leki. Pod żadnym 
względem nie wolno udostęp-
niać kopert i danych w nich za-
wartych osobom postronnym.

Red.
Foto: G BG

„Witold” czynny dla turystów
Wraz z luzowaniem obostrzeń 

udostępniono dla zwiedzają-
cych Izbę Pamięci Górnictwa i 
Kopalnictwa oraz wieżę widoko-

wą Szybu Witold w Boguszowie-
-Gorcach.

W czasie ograniczeń zwią-
zanych z Covid19 zwiedzanie 
będzie odbywało się z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa 
oraz reżimu sanitarnego. Wpro-
wadza się również ograniczenia 
co do ilości osób zwiedzających 
przebywających w obiekcie.

Wstęp na wieżę widokową i 
do Izby Pamięci Górnictwa i Ko-
palnictwa jest bezpłatny.

Centrum Kulturalno-Kongre-
sowe "Witold" jest czynne cały 
tydzień: w poniedziałek, wtorek, 
środę, piątek i sobotę w godzi-
nach od 9:00 do 17:00, w czwar-
tek w godzinach od 7:30 do 
15:30 i w niedzielę od godziny 
10:00 do 16:00.
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25 mln zł na dodatkowe zajęcia dla uczniów
z dolnośląskich podstawówek

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Samorząd wo-
jewództwa chce 
pomóc najmłod-
szym Dolnośląza-
kom w powrocie 
do normalnego 
funkcjonowania po 
okresie pandemii. 
O dofinansowanie 
będą mogły starać 
się wszystkie szkoły 
podstawowe z re-
gionu.

Nabór wniosków ru-
sza 7 lipca br. Placówki, 
które otrzymają dofi-
nansowanie w ramach 
konkursu, wykorzysta-
ją środki w przyszłym 
roku szkolnym. Pienią-
dze przeznaczyć będzie 
można na wybrane cele 
związane z ułatwieniem 
uczniom powrotu do 
nauczania stacjonarne-
go, integracją, budowa-
niem relacji oraz zmniej-
szaniem negatywnych 
skutków pandemii ko-
ronawirusa.

- Dla każdego ucznia, 
a zwłaszcza najmłod-

szych dzieci, kontakt 
z rówieśnikami i nauczy-
cielami jest bardzo waż-
ny. Wierzę, że to wsparcie 
finansowe pomoże szko-
łom w przygotowaniu 
ciekawej oferty, która 
w pewnym sensie wyna-
grodzi im czas izolacji, 
a także pomoże w kształ-
towaniu swojej tożsamo-
ści oraz więzi z kolegami 
i gronem pedagogicz-
nym. Dodatkowym atu-
tem będzie możliwość 
poznawania najbliższej 
okolicy i różnych atrakcji 
naszego regionu – mówi 
Grzegorz Macko, Wice-
marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Miliony dla dolno-
śląskich szkół

Wnioski o dofinan-
sowanie mogą składać 
organy prowadzące 
daną szkołę. Całkowi-
ta wartość konkursu to 
aż 25 mln zł., a pienią-
dze pochodzić będą ze 
środków unijnych z Re-
gionalnego Programu 

Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go. 

Samorząd wojewódz-
twa w realizację działań 
planuje zaangażować 
podlegające mu in-
stytucje kultury, które 
przygotują na ten cel 
specjalną ofertę dla 
dzieci oraz Koleje Dol-
nośląskie, które realizo-
wałyby przewozy w cie-

kawe miejsca w naszym 
regionie.

- Po wielu miesiącach 
izolacji musimy zmie-
rzyć się z wyzwaniem 
powrotu dzieci do szkół. 
Ostatni czas nie sprzyjał 
efektywnej pracy, a także 
tak ważnym w rozwoju 
kontaktom interperso-
nalnym. Dlatego chcemy 
pomóc we wzbogace-
niu oferty edukacyjnej, 
a także niezwykle istot-
nego w obecnej sytuacji 
wsparcia psychologicz-
nego dla najmłodszych 
– mówi Marcin Krzyża-
nowski, Wicemarsza-
łek Województwa Dol-
nośląskiego.

Na co przeznaczyć 
pieniądze?

O  w y k o r z y s t a n i u 
przyznanego dofinan-
sowania zdecydują dy-
rektorzy i grono peda-
gogiczne danej szkoły. 
Wachlarz możliwości 
jest bardzo szeroki.

- Zgłaszając się do pro-
jektu, placówka otrzyma 
dodatkowe środki finan-
sowe między innymi na 
opiekę psychologiczną, 

zajęcia wyrównawcze 
czy na inne zajęcia do-
datkowe. Przez koniecz-
ność izolacji, szczególnie 
uczniowie zamkniętych 
szkół odczuli negatywne 
skutki pandemii. Mamy 
nadzieję że atrakcyjne 
zajęcia takie, jak war-
sztaty, wycieczki czy 
kółka zainteresowań, 
pomogą w odbudowie 
relacji z rówieśnikami 
i szkołą – mówi Ewelina 
Szydłowska Kędziera, 
radna Sejmiku Woje-
wództwa Dolnoślą-
skiego.

W ramach projektu 
realizować można także 
między innymi ciekawe 
laboratoria czy indywi-
dualne zajęcia z ucz-
niami posiadającymi 
specjalne potrzeby roz-
wojowe i edukacyjne. 
Autorzy programu mają 
nadzieję, że dodatkowe 
pieniądze zainspiru-
ją grona pedagogicz-
ne do organizacji zajęć 
i wycieczek po Dolnym 
Śląsku, aby uczniowie 
zmienili nieco otocze-
nie i mieli szansę obco-
wania z przyrodą.
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PAWEŁ SZPUR

Rekord - według Słowni-
ka Języka Polskiego leksem 
ten ma podwójne znaczenie. 
Po pierwsze odnosi się do 
najlepszego wyniku, lub naj-
większego osiągnięcia w ja-
kiejś dziedzinie. Może być też 
rekord w poziome głupoty, 
ale ten pozostawmy w spo-
koju. Z kolei w świecie sportu 
słowo to oznacza ekstremal-
ny wynik, najtrudniejszy do 
osiągnięcia, potwierdzony 
pomiarem. Warto pamiętać, 
że jest to zwykle najlepszy 
wynik osiągnięty w wybra-
nej dyscyplinie (na przykład 
przebiegnięcie określonego 
dystansu w najkrótszym, a 
nie w najdłuższym czasie). 
Pamiętajmy, że rekord może 
zostać osiągnięty na pod-
stawie różnych kryteriów, 
np. wielkość (największy, 
najmniejszy), szybkość, czas 
trwania, odległość itd. Przy 
okazji warto wspomnieć o 
najbardziej znanej publikacji 
zawierającej spis rekordów 
z różnych dziedzin. Jest nią 
niewątpliwie Księga Rekor-
dów Guinnessa, która jest 
publikowana co roku. Zawie-
ra ona możliwie wszystkie 
istniejące i nowe rekordy w 
zakresie sportu, gier, ciała 
ludzkiego, przyrody, sztuki i 
kultury, podróży i transportu, 
współczesnego społeczeń-
stwa, nauki i nowoczesnych 
technologii, a także z innych, 
bardziej nietypowych dzie-
dzin. Do takiej księgi trafił 
kapitan reprezentacji Polski 
w piłce nożnej - Robert Le-
wandowski, strzelając pięć 
goli w dziewięć minut. Jed-
nak to nie wszystko. Nasz 
rodak pobił wiele innych 
rekordów, ustanawiając ko-
lejne wyzwania w światowej 
piłce nożnej. Swoją ambicją, 
pracowitością i determinacją 
stał się ogólnoświatowym 
symbolem, z którego z pew-
nością jesteśmy dumni. Miej-
my nadzieję, że przed nim 
jeszcze wiele lat świetnej 
gry. Dlatego polecam Temat 
Tygodnia poświęcony jego 
życiorysowi. 

Redaktor Naczelny

Struga
Remont mostu
Jest dobra wiadomość dla 
mieszkańców gminy Stare 
Bogaczowice. Powiat Wał-
brzyski otrzymał blisko 309 
000 złotych dofinansowa-
nia do przebudowy obiek-
tu mostowego w Strudze. 
Otrzymane środki pochodzą 
z rezerwy Ministerstwa In-
frastruktury. Dziękujemy za 
wsparcie i pozytywne rozpa-
trzenie wniosku - komentuje 
starosta Krzysztof Kwiatkow-
ski. Środki z rezerwy Mini-
sterstwa będą przekazane na 
rachunek bankowy powiatu 
zgodnie z harmonogramem 
zaproponowanym przez Mi-
nisterstwo – czytamy w piś-
mie.

Szczawno-Zdrój
Prace na 800-lecie
Uzdrowiskowa Gmina 
Szczawno-Zdrój szykuje się 
na obchody 800-lecia istnie-
nia miejscowości. Dlatego 
częstym obrazkiem na uli-
cach i w parkach są prace 
pielęgnacyjno-porządkowe. 
W parkach miejskich trwają 
prace - wycinane są zagra-
żające bezpieczeństwu ko-
nary, gałęzie. Już od jakiegoś 
czasu regularnie są koszone 
trawniki, przycinane żywo-
płoty. Wszystko po to, by być 
gotowym na najbliższy, hi-
storyczny sezon turystyczny. 
Wszelkich informacji można 
dowiedzieć się w Punktach 
Informacji Turystycznej.

Głuszyca
Czas na dyktando
Centrum Kultury – Miejska 
Biblioteka Publiczna w Głu-
szycy serdecznie zaprasza do 
udziału w konkursie ortogra-
ficznym pod nazwą „IX Dyk-
tando Miejskie w Głuszycy”. 
Konkurs jest organizowany 
w ramach obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego i odbędzie się 19 
czerwca 2021 roku o godz. 
10:00 w siedzibie Centrum 
Kultury – MBP w Głuszycy 
przy ul. Grunwaldzkiej 26. 
Honorowy patronat nad 
konkursem objął Starosta 
Wałbrzyski Krzysztof Kwiat-
kowski oraz Burmistrz Głu-
szycy Roman Głód. Tekst 
dyktanda napisała specjalnie 
na tę okazję znana pisarka – 
Joanna Bator.

Powiadomienie w trybie art. 12 ust.1 
Ustawy o referendum lokalnym

My, mieszkańcy miasta Wał-
brzycha, protestujemy przeciwko 
bezprawnej uchwale Rady Miej-
skiej Wałbrzycha nr XXXV/385/21 
z dnia 29 kwietnia 2021r., w spra-
wie wprowadzenia obowiązku 
szczepień przeciwko Covid-19 
wobec wszystkich mieszkańców 
Wałbrzycha oraz przeciwko po-
dejmowaniu przez władze Miasta 
Wałbrzycha, w pierwszej kolejno-
ści przez Prezydenta Miasta, wszel-
kich czynności nakłaniających do 
udziału w szczepieniach przeciw-
ko Covid-19, które prowadzą do 
segregacji sanitarnej i podziałów 
społecznych. Nie godzimy się na 
takie praktyki i pomijanie istotnej 

okoliczności, że wszystkie obecnie 
dostępne szczepionki przeciwko 
Covid-19 są dopuszczone warun-
kowo przez Europejską Agencję 
Leków oraz Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, a badania kli-
niczne dotyczące ryzyka, bezpie-
czeństwa oraz skuteczności tych 
szczepionek nie są zakończone. 
Mając powyższe na uwadze, w tym 
fakt, że wyniki ostatecznych badań 
szczepionek mogą skutkować ich 
wyeliminowaniem z obrotu po-
woduje, iż program szczepień tymi 
preparatami nosi cechy ekspery-
mentu medycznego, do którego 
nie można nikogo ani zachęcać, 
ani – tym bardziej - zmuszać. Są to 

działania przez prawo zakazane, 
gdyż zgodnie z art. 39 Konstytucji 
RP udział w eksperymencie nauko-
wym, w tym medycznym, wymaga 
wyrażenia świadomej, dobrowol-
nej zgody przez jego uczestników.

My, mieszkańcy Wałbrzycha 
w związku z brakiem przeprosin 
przez Radnych Rady Miejskiej 
Wałbrzycha oraz przez Pana Prezy-
denta, za podjęcie tej  haniebnej i 
bezprawnej uchwały, niniejszym 
oficjalnie zawiadamiamy o za-
miarze wystąpienia z inicjatywą 
przeprowadzenia referendum w 
sprawach:

1. odwołania Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha Pana Romana Szełe-
meja,

2 .odwołania Rady Miejskiej w 
Wałbrzychu 

Przeprowadzenie referendum 
wymaga zebrania przez jego ini-
cjatorów wymaganej ustawowo 
liczby podpisów. Apelujemy zatem 
do Mieszkańców Wałbrzycha o ak-
tywne poparcie wskazanej wyżej 
inicjatywy. Wszelkie informacje i 
formularze do zbierania podpisów 
znajdą Państwo na stronie inter-
netowej i na stronie na facebooku  
REFERENDUM - WAŁBRZYCH 2021.

Ogłoszenie organizatora
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Ireneusz  
Nazwisko:  Kordylak  
Data urodzenia: 23 marca 1976 roku
Pseudonim sportowy: Hot Iras
Klub: 1PKO Praha (pływanie zimowe, wody otwarte latem), w Polsce niezrzeszony (pływanie i bieganie) 

Największy dotychczasowy sukces?
Mój sukces to Lodowa Mila, którą zaliczyłem w 28 marca tego roku w Zagórzu Śląskim. Przepłynąłem 1625 metrów w 
temperaturze poniżej 5 stopniu Celsjusza w czasie niecałych 47 minut, co było bardzo dużym wysiłkiem dla organizmu. 
U nas ta dyscyplina dopiero zdobywa popularność, podczas gdy Czesi od 70 lat organizują zawody pływania zimowego. 
Dość powiedzieć, że 26 grudnia 2019 roku wziąłem udział w 73 edycji pływania zimowego w Pradze, w której regularnie 
rywalizuje niemal 500 sportowców. Ponadto 2 lata temu wystartowałem w zawodach Ice Combo w Katowicach, podczas 
których uczestnicy mieli za zadanie jednego dnia przepłynąć dystans 2 razy 1 km z przerwą 3, 4-godzinną. Trzykrotnie 
wystartowałem w zawodach pływackich „Memoriał Gastona” w Czechach, w trakcie których pływa się po Łabie od Usti nad 
Łabą do Decina na dystansie 25 km około 4.5 godziny non stop. Jeśli chodzi o bieganie, to 2 lata temu wziąłem udział w 
Dog Trekkingu w Szczawnie-Zdroju zajmując z moim psem 1. miejsce w naszej odsłonie Pucharu Polski. Dodatkowo 2 razy 
uczestniczyłem w imprezie Patrol Graniczny w Lubawce, podczas której przebiegłem ponad 50 km. Jestem także współ-
twórcą grupy „Wałbrzyskie Morsy i okolice”, a także założyłem grupę biegową „Pomidorowa alternatywa”. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Leszek Naziemiec – pływak, aktywista, psycholog, od którego sporo się nauczyłem. To osoba, która na co dzień walczy o 
bezpieczeństwo na wodnymi akwenami. Co ciekawe, zaczął jako biegacz, ale po przebiegnięciu 100 maratonów postano-
wił spróbować swych sił w pływaniu. W efekcie przepłynął Wisłę na długości 1000 km, od Goczałkowic po ujście w Bałtyku. 
Od niego nauczyłem się pływać bezpiecznie i odpowiedzialnie.
Dlaczego pływanie i bieganie?
 Za młodu chodziłem do szkoły sportowej, w której uprawiałem bieganie. Miałem jednak wiele lat przerwy od sportu, 
podczas których złapałem nadwagę. Byłem także czynnym ratownikiem wodnym, dlatego po latach powróciłem do pły-
wania. Tym razem jednak już nie jako amator, ale czynny zawodnik. Gdy zacząłem pływać, złapałem kontakt z osobą, która 
morsowała. A że w morsowaniu ważna jest rozgrzewka, czyli między innymi trucht, to zacząłem biegać. Początkowo na 
krótkich dystansach, aby stopniowo stawiać sobie coraz większe wyzwania. 
Jaki cel chciałbyś jeszcze osiągnąć?
Mój najbliższy cel to start w lutym 2022 roku w Mistrzostwach Świata w pływaniu zimowych w Katowicach. Chciałbym 
zakwalifikować się do imprezy i stanąć do rywalizacji z najlepszymi ze świata. To moje ciche marzenie, aby zapiąć guziczek 
w zimowym pływaniu. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Tekst mocno
sentymentalny - EURO 88
Niniejszym tekstem, z okazji 
zbliżających się mistrzostw 
Europy, rozpoczynam cykl, w 
którym będę wspominał tur-
nieje europejskiego czem-
pionatu, począwszy od moich 
pierwszych mistrzostw - EURO 
‚88, które chyba są absolutnym 
źródłem mojej piłkarskiej pa-
sji!
EURO’88 to pierwszy turniej, 
jaki pamiętam. Miałem wów-
czas prawie siedem lat i na 
piłkarskie mecze zdarzało mi 
się spoglądać już wcześniej i 
zaczynało mnie to interesować 
ale nie byłem świadomy, że 
właśnie ma się zacząć jedna z 
największych piłkarskich im-
prez. Parę miesięcy wcześniej 
oglądałem igrzyska olimpijskie 
w Calgary i jako taki ogląd o 
sportowej rywalizacji już mia-
łem, ale na czym polega samo 
EURO, kto gra, gdzie, jaki jest 
regulamin, nie miałem poję-
cia. O tym, że zaczynają się 
mistrzostwa dowiedziałem się 
podczas meczu inauguracyjne-
go RFN - Włochy zakończone-
go remisem 1:1. W kolejnych 
dniach coraz częściej z ojcem 
i wujkiem zasiadałem przed 
telewizorem i oglądałem me-
cze. Oczywiście nie znałem 
prawie żadnych zawodników, 
nie byłem świadomy, którzy 
są gwiazdami europejskiej 
i światowej piłki ale trudno 
było się nie zorientować (bo o 
nich najczęściej się mówiło), 
że prym wiodą Gullit, Rijkard 
i van Basten - znakomite ho-
lenderskie trio, które za chwilę 
stanie się symbolem potęgi AC 
Milanu z przełomu lat 80-tych 
i 90-tych. Pamiętam także jak 
przed meczami prezentowano 
zawodników na telewizyjnej 
grafice - przy nazwisku każde-
go pojawiało się jego zdjęcie 
i tym samym utkwił mi w pa-
mięci reprezentant Związku 
Radzieckiego grający z opa-
trunkiem na czole. Z powtórek 
telewizyjnych wiele lat później 
dowiedziałem się, że był to 
Wasilij Rac. Charakterystyczny 
był też jeden blondyn - Ronald 
Koeman. Zapamiętałem też 
często powtarzane nazwisko 
radzieckiego bramkarza, wów-
czas uważanego nawet za naj-
lepszego na świecie - Rinata 
Dasajewa. W finale kibicowa-
łem ZSRR bo wydawał mi się 
jakiś taki bardziej „swojski” niż 
Holandia. Po tym EURO nie zo-
stałem od razu fanatykiem fut-
bolu ale bez wątpienia ziarno 
zostało zasiane!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po dwóch wyjazdowych, zwycięskich meczach ekipa Miners Krause Wałbrzych powraca 
przed lokalną, i to dosłownie, publiczność. W pierwszym tegorocznym spotkaniu z udziałem 
kibiców nasi futboliści amerykańscy zmierzą się w niedzielę z Białymi Lwami Gdańsk.  

Podtrzymać dobrą passę z Białymi Lwami

Do pojedynku z gdańszcza-
nami nasz team podejdzie pod-
budowany niedawną wygraną z 
Rockets Rzeszów. To nie był dla 
przyjezdnych łatwy mecz. Prze-
de wszystkim za sprawą długiej, 
bo ośmiogodzinnej podróży, jak 
i fatalnej aury, gdyż padający 
deszcz nie ułatwiał gry rywali-
zującym ekipom. - Przeanalizo-
waliśmy dotychczasowe mecze 
Rockets i wiedzieliśmy, że musi-
my pokazać mocny i dobry fut-
bol, aby zwyciężyć -, powiedział 
przed meczem Jakub Zieliński 
z wałbrzyskiej drużyny. Słowa 
tylnego obrońcy gości znalazły 
przełożenie w praktyce, gdyż 
pojedynek Rockets Rzeszów – 
Miners zakończył się wygraną 
gości 20:6 (8:0, 6:0, 6:0, 0:6). 

W najbliższej kolejce Miner-
si podejmą Białe Lwy Gdańsk, z 
którymi dotychczas dwukrotnie 
zwyciężyli. Trzeba jednak na-
stawić się na trudny mecz, gdyż 
tegoroczne podejście rywali 
do ligi 11-osobowej może wy-
paść znacznie lepiej aniżeli to, 
którego byliśmy świadkami w 
2019 roku. Wygrane z Hammers 
oraz Wilkami napawają opty-
mizmem kibiców z Trójmiasta i 
zapewne na tym Lwy nie będą 
chciały poprzestać. - Wynik 
ostatniego meczu pokazuje, jak 
bardzo jesteśmy zmotywowani 
do wygrywania. Każdy z zawod-
ników wkłada ogrom pracy na 
treningach, czego efekty widać 
w ostatnich spotkaniach. Wynik 
20-6 pokazuje, że zarówno ofen-
sywa jak i defensywa czują się 

świetnie na boisku. Wygrana z 
Rzeszowem jest dopiero przed-
smakiem tego, co może pokazać 
nasza ekipa. Trenerzy wykonu-
ją naprawdę porządną robotę 
i mocno ukierunkowują nas na 
wygraną z Białymi Lwami -, po-
wiedział Dawid Dybała, wspo-
magający zewnętrzny, a zarazem 
zdobywca przechwytu w rywali-
zacji z Rockets.

Na spotkanie futbolu ame-
rykańskiego Miners – Białe Lwy 
Gdańsk zapraszamy w niedzielę 
o godzinie 12 na stadion przy 
ulicy Ratuszowej. - Oprócz bra-
wurowych akcji w ataku Kacpra 
Woźniaka, Bartosza Raszew-
skiego, niesamowitych zagrań i 
podań Arne Vandenbergha, czy 
widowiskowych parad Pawła 
Pradla, Marcina Lachowskiego, 
Ivana Oleksiuka, zapewniamy 
także amerykański catering, 

komentatora, który na bieżąco 
będzie wyjaśniał zasady gry, a 
przede wszystkim dobrą zabawę 
oraz rodzinną atmosferę - poin-
formował Damian Ziętkowski z 
wałbrzyskiego zespołu. Cena bi-
letu wynosi 10 zł, ale dzieci do 
lat 7 mogą wejść na stadion za 
darmo. - Liczymy na liczną obec-
ność spragnionych sportowych 
emocji kibiców, a tym samym 
doping, jakiego nie otrzymała 
jeszcze żadna drużyna. W za-
mian możemy zagwarantować 
niesamowite widowisko i walkę 
do ostatniej minuty - zakończył 
Ziętkowski.    

Bartłomiej Nowak

Górnicze derby ze wskazaniem na lidera
W konfrontacji dwóch czołowych zespołów klasy A lepszy Górnik Wałbrzych, który po cie-

kawym meczu pokonał swego imiennika z Nowego Miasta 3:1. Dla niepokonanego lidera roz-
grywek było to 21 zwycięstwo z rzędu, który pewnie zmierza po awans do klasy okręgowej. 
Derbowe spotkanie lidera 
z trzecią ekipą klasyfikacji 
przyciągnęło na trybuny sta-
dionu przy ulicy Ratuszowej 
liczną grupę kibiców, spośród 
których najzagorzalsi fani go-
spodarzy przygotowali spe-
cjalną, niezwykle atrakcyjną 
oprawę. Trzeba jednak pod-
kreślić, iż piłkarze obu drużyn 
dostosowali się do dopingu, 
gdyż byliśmy świadkami sto-
jącego na niezłym poziomie, 
zaciętego meczu. 

Do przerwy więcej powodów 
do radości mieli podopiecz-
ni Marcina Domagały, którzy 
w 21 minucie za sprawą nie-
zawodnego Damiana Cha-
jewskiego wyszli na prowa-
dzenie. Warto przy tej okazji 
dodać, iż dla „Chajka” było 
to już 45 ligowe trafienie w 
obecnym sezonie. Wyrówna-
nie nastąpiło w 65 minucie, 
kiedy to pięknym uderzeniem 
z rzutu wolnego niemal z linii 
bocznej popisał się Patryk 
Rosiński. Na odpowiedź go-
spodarzy nie musieliśmy dłu-

go czekać, bowiem w 69 mi-
nucie Górnicy wygrywali 2:1, 
a na listę strzelców wpisał się 
wprowadzony zaledwie kilka-
naście sekund wcześniej na 
boisko – Marcel Grudziński. 
Ostatnie zdanie należało po-
nownie do lidera, a konkret-
nie Marcina Smoczyka, który 
tuż przed końcem meczu 
skutecznie zamknął dokładne 
dośrodkowanie Chajewskie-
go z rzutu rożnego. 

XXI kolejka klasy A
Górnik Wałbrzych – Górnik 
Nowe Miasto Wałbrzych 3:1 
(1:0)
Bramki: 1:0 Damian Chajew-
ski (21), 1:1 Patryk Rosiński 
(65), 2:1 Marcel Grudziński 
(69), 3:1 Marcin Smoczyk (87)
Górnik: Walusiak, Orzech, 
Smoczyk, Frączek, Rosicki, 
Rzeszotko (87 Bartkowiak), 
Biskup (65 Michalak), Ko-
bylański (68 Grudziński), 
Chajewski, Sobiesierski, 
Krawczyk. Trener: Marcin Do-
magała
Górnik Nowe Miasto: Raci-
niewski, Szydłowski (75 Ga-

wron), Gębski, M. Ilski, Wod-
nicki (65 Sidor), Misiułajtys, 
Mateusz Wroczyński, Gra-
bowski, Fedycki, Błaszczyk 
(80 Jankowski), Rosiński (86 
Marcin Wroczyński). Trener: 
Wojciech Błażyński 

Marcin Domagała – trener 
Górnika powiedział: Dobry 
mecz do oglądania dla licznie 
zgromadzonej publiczności. 
Również za sprawą postawy 
zawodników z Nowego Mia-
sta, którzy wysoko zawiesili 
nam poprzeczkę. W pierw-
szej połowie strzeliliśmy tyl-
ko jedną bramkę, choć okazji 
było więcej, ale zabrakło sku-
teczności. W drugiej odsłonie 
spotkanie nadal miało wy-
równany przebieg, jednak to 
Nowe Miasto zdobyło bramkę 
ze stałego fragmentu gry. Po 
stracie gola zachowaliśmy 
spokój, bo wiedzieliśmy, że 
sytuacje będą. I tak się sta-
ło – dobrą zmianę zanotował 
Marcel Grudziński, który już 
w pierwszym kontakcie z pił-
ką trafił na 2:1. Następnie po 
rzucie rożnym do siatki przy-

mierzył Marcin Smoczyk, któ-
rego gol ustalił wynik spotka-
nia. Tym samym zdobyliśmy 
kolejne 3 punkty i powoli 
zmierzamy do celu, który 
sobie postawiliśmy przed 
sezonem, czyli wywalczenie 
awansu do klasy okręgowej. 

Wojciech Błażyński – trener 
Górnika Nowe Miasto powie-
dział: Jestem dumny z moich 
chłopaków, który poważnie 
i mądrze podeszli do spot-
kania z liderem. Mecz miał 
dość wyrównany przebieg, 
mogę nawet pokusić się o 
stwierdzenie, że w pierwszej 
połowie utrzymywaliśmy lek-
ką przewagę. Niestety, sił na 
walkę wystarczyło nam do 70 
minuty, co w rezultacie skut-
kowało dwoma golami dla 
Górnika. Ponadto rywalowi 
dużo dało wejście doświad-
czonego Grzegorza Micha-
laka, który rządził w środku 
pola. Cieszę się, że obie eki-
py stworzyły fajne widowi-
sko, nawet dla bezstronnego 
kibica. Wydaje mi się, że ci, 
którzy zdecydowali się obej-
rzeć derbowy pojedynek, na 
pewno nie żałowali swojej 
decyzji. .   

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!

Wspieramy szkolnictwo branżowe i naukę zawodów

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND
Fabryka Toyoty w Wałbrzychu produkuje silniki, skrzynie biegów oraz 

przekładnie hybrydowe do najpopularniejszych europejskich modeli Toyoty. 
W fabryce będą realizowane trzy projekty związane z technologią hybrydową 
(łączna wartość – ponad 2 miliardy złotych). W kolejnych latach zostaną tu 
uruchomione dwie nowe linie do produkcji przekładni hybrydowej (e-CVT) 
oraz produkcja silnika o pojemności 1,5 litra. Powstanie w ten sposób napęd 
hybrydowy, który będzie montowany m.in. w najnowszej Toyocie Yaris. Obecnie 
wałbrzyski zakład zatrudnia blisko 2000 osób i stale się rozrasta

Praktyki zawodowe w Toyocie, to gwarancja zapoznania się z zawodem od 
jego praktycznej strony. Dział Utrzymania Ruchu, to miejsce, w którym mogą 
poszerzać swoją wiedzę młodzi mechatronicy, elektrycy oraz automatycy. Do tej 
pory gościliśmy 75 praktykantów z wyżej wymienionych kierunków. 

Organizujemy także  Dni Otwarte  dla uczniów szkół, z którymi współpracujemy. 
Jesteś ciekawy/a jak wygląda duży, międzynarodowy Zakład? Jak działają 
maszyny? Pokażemy Ci to podczas wizyty w fabryce.

„Zawody automatyka i mechatronika to zawody przyszłości. My również będziemy 
potrzebować coraz więcej pracowników, którzy rozumieją zasady działania układów 
mechatronicznych i potrafią programować oraz modyfikować funkcjonalność maszyn 
i robotów i łączyć je w systemy” – podkreśla prezes fabryki Toyoty Dariusz Mikołajczak. 
Dlatego też firma z chęcią współpracuje z wałbrzyskimi szkołami średnimi takimi jak 
Zespół Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” oraz Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Uczniowie szkół technicznych mają możliwość korzystać z pomocy 
dydaktycznych ufundowanych przez Toyotę, dzięki czemu mogą poznać 
komponenty, takie jak skrzynie biegów oraz silniki montowane w Toyotach 
na całym świecie.

facebook.com/walbrzych.toyota
kierunektoyota.pl



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

Mecenas: Patronat:
facebook.com/walbrzych.toyota
kierunektoyota.pl



1 5 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29   www.zs7.walbrzych.pl  tel. 74 842 36 18

Mecenas: Patronat:
facebook.com/walbrzych.toyota
kierunektoyota.pl



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

Mecenas: Patronat:
facebook.com/walbrzych.toyota
kierunektoyota.pl
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O czym tu dzisiaj
Jakoś tak nie chce mi się 
już pisać o rekordzie Le-
wandowskiego. W sumie 
pobił ich dwa. Oba Gerda. 
Jak? Wszyscy mówią o 41 
bramkach w sezonie, ale to 
był też czwarty tytuł kró-
la strzelców z rzędu. I to 
właśnie ten drugi rekord. 
Wielkie, ale już było. Teraz 
bardziej martwi kontuzja 
Milika. To ile ze składu Gór-
nika zostanie na kolejny se-
zon, bo wróbelki ćwierkają, 
że może być źle. Wielu lu-
dziom pewnych rzeczy się 
już nie chce dalej ciągnąć.
Sezon piłkarski skończy się 
już za miesiąc. Rozkręcają 
się rozgrywki futbolu ame-
rykańskiego. Młodzież ry-
walizuje na wielu frontach. 
Ich zaangażowanie daje 
nam wiele radości. Meda-
le na mistrzostwach wo-
jewódzkich, krajowych. To 
wszystko ma dla nas duże 
znaczenie, ale wszystko też  
zostanie przyćmione przez 
Euro.

To może krótko o tym. Cze-
kamy na coś wielkiego. 
Czekamy od lat. Wiemy, że 
można. Namiastkę dosta-
liśmy już w 2016 roku. W 
dzisiejszych realiach nie po-
winniśmy niczego zakładać, 
ale też nie powinniśmy ska-
zywać się z góry na porażkę. 
Nie lubię takiego nastawie-
nia. Na boisko wychodzi się 
po to żeby wygrać. Nie grać 
na remis, ale właśnie żeby 
wygrać. I tu kluczem do 
sukcesu jest filozofia Paulo 
Sousy. Możecie go nie lubić. 
Możecie się z niego śmiać, 
co zresztą wielu z was robi. 

Jeśli jednak jego sposób się 
sprawdzi, to co wtedy po-
wiedzą hejterzy? Staną się 
kibicami sukcesu? Jeśli się 
nie sprawdzi, to będzie jed-
nym z wielu i wrócimy do 
narzekania. Chciałbym jed-
nak żeby w końcu piłkarze 
przed meczem nie mówili, 
że remis będzie sukcesem 
i że w trzech meczach chcą 
zdobyć 7 zamiast kompletu 
punktów.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Włókniarz wraca z cennymi punktami
Bardzo ciekawe spotkanie zobaczyli kibice, którzy zdecydowali się obejrzeć na żywo mecz w Walimiu. Dużo zwrotów akcji 

i dynamicznej gry, pozwoliło obu drużynom stworzyć sporo sytuacji podbramkowych.

W pierwszej odsłonie 
gościom udało się dwu-
krotnie pokonać bramkarza 
miejscowej drużyny. Wy-
nik meczu w 18 minucie 
otworzył Kacper Kulik. Tuż 
przed przerwą drugiego 
gola zdobył Mateusz Kaź-
mierczak. Po zmianie stron, 
Włókniarz wciąż próbował 
narzucać swój styl gry. Dłu-
gie kreowanie akcji przy 
jednoczesnym podłączaniu 
się bocznych obrońców, 
pozwoliło na uzyskanie 
przewagi optycznej.

Efektem odważnej gry 
było trzecie trafienie Bar-
tosza Iwanidisa. Nieco 
później gola kontaktowe-
go zdobył Kamil Drąg. Po 
zaledwie kilku minutach 
Iwanidis ponownie zwięk-

szył dystans. Gospodarzom 
udało się jeszcze raz po-
konać Rafała Steciuka, ale 
strzelony gol nie mógł już 
odmienić losów spotkania.

- Walim postawił się 
nam, ale my konsekwen-
tnie dążyliśmy do celu. 
Spokojna gra od tyłu i cze-
kanie na błędy przeciwnika 
dała nam to zwycięstwo. 
Walim to dobra drużyna, 
ale my z każdym meczem 
budujemy naszą siłę, co 
widać po tabeli. Dziękuje-
my naszym kibicom, którzy 
byli w znacznej większości 
w Walimiu, bo gramy dla 
nich i dla Głuszycy – mówi 
Sławomir Kulik.

KS Walim – Włókniarz 
Głuszyca 2:4 (0:2)

0:1 - 18’ Kacper Kulik

0:2 - 40’ Mateusz Kaź-
mierczak

0:3 - 65’ Bartosz Iwani-
dis

1:3 - 72’ Kamil Drąg

1:4 - 76’ Bartosz Iwani-
dis

2:4 - 90’+2 Dawid Skar-
biński

JZ

Maciej Wojciechowski wy-
startował w rzucie dyskiem i 

pchnięciu kulą. W obu okazał 
się najlepszy! Wywalczone 

złote medale udowadniają, że 
zawodnik Górnika Wałbrzych 
posiada wielki potencjał. Już 
od pewnego czasu pokazywał 
na co go stać. Ostatni występ 
potwierdził moc i fakt, że cięż-
ka praca idzie w dobrym kie-
runku.

Ze złota cieszył się tego-
roczny abiturient IV Liceum 
Ogólnokształcącego, Jan Ka-
czor z klasy policyjnej, który 

w kategorii do lat 20 zdobył 
tytuł Mistrza Dolnego Śląska 
w biegu na 3000m. Z drugie-
go miejsca i srebrnego krążka 
w biegu na 100 metrów przez 
płotki, mogła się cieszyć Maja 
Olszak. Aktualna Mistrzyni 
Polski U18 w biegu na 60m, 
uzyskała czas 14,11.

JZ
Zdjęcia użyczone IV Liceum 

Ogólnokształcące FB

Drużyna ze Szczawna-Zdro-
ju przystępowała do spotka-
nia z Herbapolem podwójnie 
zmotywowana. Nikt jednak 
nie przypuszczał, że mecz bę-
dzie tak jednostronny. Gospo-
darze szybko narzucili swój 
styl gry, spychając rywala do 
głębokiej defensywy. Pierw-
sza bramka padła już w 6 mi-
nucie. Przed przerwą Mineral-
ni trafili jeszcze czterokrotnie.

- Wszyscy spodziewali się 
dzisiaj wyrównanego me-
czu, tak jednak nie było, już 
w pierwszej połowie poka-

zaliśmy, kto jest drugą siłą 
wałbrzyskiej A klasy w tym 
sezonie. W każdym aspek-
cie piłkarskiego rzemiosła 
byliśmy lepsi od Herbapolu 
i strzeliliśmy 5 bramek, nie 
tracąc żadnej -mówił trener 
MKSu Rafał Siczek.

Po zmianie stron MKS wciąż 
grał swoje. Gracze Herbapo-
lu wyglądali na zagubionych. 
Tracili kolejne bramki i ewi-
dentnie pragnęli tego, żeby 
ten mecz zakończył się naj-
szybciej jak to możliwe.

- W drugiej połowie dorzu-
camy kolejnych pięć bramek, 
tracąc zaledwie jedną i dopie-
ro po zmianie w naszej bram-
ce z Gratkowskiego na Mal-
czewskiego. Był to najlepszy 
nasz mecz, odkąd prowadzę 
MKS. Jestem dumny z moich 
zawodników. W zespole pa-
nuje dobra atmosfera, ciężko 
pracujemy na treningach i to 
przynosi efekty  - mówił po 
meczu trener MKSu Rafał Si-
czek.

Po spotkaniu gościom trud-
no było zrozumieć przyczyny 
tak wysokiej porażki.

- Niestety we wczorajszym 
meczu ponieśliśmy klęskę, 
bo inaczej tego nie można 

nazwać. Pokuszę się nawet 
o stwierdzenie, że my na ten 
mecz w ogóle nie pojechali-
śmy. Byliśmy tam fizycznie, ale 
mentalnie i w głowach zostali-
śmy w domach przy niedziel-
nym obiedzie. Przegraliśmy 
to spotkanie dziewięcioma 
bramkami i wracamy na tar-
czy. Teraz przyjdzie czas na 
wyciągnięcie wniosków i ana-
lizę. Przygotowujemy się już 
do kolejnego spotkania – mó-
wią przedstawiciele klubu ze 
Stanowic.

MKS Szczawno Zdrój - Her-
bapol Stanowice 10:1 (5:0)

JZ

Podwójnie złoty

Mineralni show

Bardzo udany start podczas ostatnich Mistrzostw Dolne-
go Śląska zanotowali wałbrzyscy lekkoatleci Górnika. Kilka 
rekordów życiowych oraz dwa złota i dwa srebrne medale 
dały młodym sportowcom wiele radości.

Nie takiego spotkania spodziewaliśmy się po pojedynku 
drugiej drużyny z czwartą. Miał to być mecz na noże, w któ-
rym o wynik będziemy drżeć do ostatniej sekundy spotka-
nia. Drużyna prowadzona przez trenera Rafała Siczka, spra-
wiła jednak, że emocjonowaliśmy się tylko tym czy pęknie 
przysłowiowa dyszka.



18 
www.30minut.pl

Piątek, 28 maja 2021SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Ostatni mecz miał dwa obli-
cza. Bardzo rozsądna gra Gór-
nika w pierwszej odsłonie ry-

walizacji dała podopiecznym 
trenera Łukasza Grudniew-
skiego prowadzenie i trochę 

spokoju w przerwie. Po zmia-
nie stron, coś się zaczęło psuć. 
Niby biało-niebiescy prowa-

dzili otwartą grę, niby wszyst-
ko układało się dobrze, ale…

To „ale” wróciło ze zdwo-
joną siłą. Mniej więcej od 28 
minuty gospodarze wrócili 
do gry. Szybko doprowadzili 
do remisu. Jeszcze szybciej 
odskoczyli na kilka punktów. 
Zaskoczeni wałbrzyszanie 
niespodziewanie stanęli w 
miejscu. Dosłownie jakby ktoś 
odciął im prąd. Trzęsienie zie-
mi i apokalipsa stała się fak-
tem.

Czarni zdemolowali Gór-
nika w ostatnich minutach, 
wygrywając ostatnią kwartę 
26:9. Tym razem zespół do 
zwycięstwa poprowadził, za-

wodzący w poprzednich grach 
Jakub Musiał. Dobrze też za-
grał Dawid Słupiński, który zo-
stał też wybrany najlepszym 
zawodnikiem fazy finałowej 
play-off.

5 mecz z serii do 3 zwy-
cięstw

Czarni Słupsk – Górnik 
Trans.eu Wałbrzych 83:59 
(22:17 | 13:22 | 22:11 | 26:9)

Czarni: Musiał 20, Kulikow-
ski 14, Słupiński 14 – Górnik: 
Zywert 11, Ochońko 11, Cech-
niak 9

Stan rywalizacji: 3-2 wy-
grana i awans Czarni Słupsk

JZ

Spora liczba sytuacji w 
pierwszej połowie nie prze-
łożyła się na zdobycze bram-

kowe. Dobrze w bramce radził 
sobie Dariusz Krynicki. Zimnej 
krwi brakowało też zawod-

nikom Podgórza. Najlepszą 
sytuację marnuje w tej części 
meczu Dębski. Bramkę zdoby-

wają za to piłkarze z Bogaczo-
wic, którzy wyszli na prowa-
dzenie po uderzeniu Michała 
Krynickiego z 25 minuty spot-
kania.

- W meczu 21 kolejki wy-
graliśmy w Bogaczowicach z 
miejscową Unią 3:2. Poma-
łu staje się tradycją, że na 
mecz jedziemy gołą 11 i tak 
było również tym razem, ale 
nie ilość a jakość się liczy. Po 
pierwszej połowie przegry-
waliśmy 1:0 pomimo kilku 
dogodnych sytuacji z naszej 
strony. Najlepsza okazja to 
strzał Dębskiego, po którym 
piłka trafia w słupek. Dwa 
strzały Piątka oraz strzał z rzu-
tu wolnego Grobarczyka broni 
bramkarz gospodarzy Kryni-
cki – mówią przedstawiciele 
klubu z Wałbrzycha.

Goście stosunkowo szybko 
zdołali wyrównać. Jako pierw-
szy piłkę w bramce Dariusza 
Krynickiego zdołał umieścić 
wspomniany już wcześniej 

Dębski. Wynik utrzymał się 
aż do 80 minuty zawodów. 
Wtedy prowadzenie dla gości 
zdobył Piotr Kozioł. Gospo-
darze niemal natychmiast za-
atakowali, ale jeszcze szybciej 
zostali za otwartą grę ukarani 
stratą kolejnej bramki.

- Na drugą połowę wyszli-
śmy pewni siebie i to przynio-
sło bramki, pierwszą strzelił 
Dębski po uderzeniu z 16 me-
trów. Druga bramka to pewne 
uderzenie Piotrka Kozioł po 
asyście Sadego. Trzecia bram-
ka wpadła po główce Piątka 
z rzutu rożnego, który wyko-
nywał Marcin Hertmanowicz. 
Goście odpowiedzieli bramką 
na 2:3 w 89 minucie z rzu-
tu karnego. Bardzo ważne 3 
punkty, które przybliżają nas 
coraz bardziej do utrzyma-
nia – mówi trener zespołu.

Unia Bogaczowice – KP 
Podgórze Wałbrzych 2:3 (1:0)

JZ

Trzęsienie ziemi i apokalipsa w czwartej kwarcie

Goła jedenastka górą

To miał być bój po chwałę na wieki. Był. Siły jednak Górnikowi starczyło na pierwszą połowę meczu. Szkoda. Szkoda przede wszystkim dlatego, że wygrana 
spełniała marzenia wielu osób. Stało się jednak inaczej i dzisiaj trochę z potrzeby chwili szukamy pocieszenia, dodając sobie nawzajem otuchy. Cokolwiek by 
się jednak nie działo – MAMY SREBRO 

21 kolejka Wałbrzyskiej Serie A przyniosła kibicom dużo emocji. Gospodarze szybko wy-
szli na prowadzenie, ale nie udało im się utrzymać korzystnego wyniku. Długo też utrzymy-
wał się wynik remisowy.

Victoria lepsza od Zdroju
Derby w Lidze Okręgowej, na które czekaliśmy bardzo długo. Obie drużyny zapowiada-

ły grę o zwycięstwo. Obie stworzyły sobie kilka sytuacji, ale jedynego gola zdobył Daniel 
Borowiec i była to podwójna radość. Wychowanek Victorii zaliczył pierwsze trafienie w roz-
grywkach seniorskich.

Każdy, kto tego dnia 
postanowił spędzić popo-
łudnie na stadionie, mógł 
obejrzeć mecz, który do 
końca trzymał w napięciu. 
Obie drużyny grały ambit-
nie, szukając swoich szans 
pod bramką rywala, ale 
nawet jeśli któremuś z za-
wodników udało się dojść 
do czystej pozycji strzele-
ckiej, między słupkami ra-
dzili sobie obaj bramkarze.

Po pierwszych 45 minu-
tach mieliśmy bezbramko-
wy remis. Kilka minut mo-
tywacji w szatni i na drugą 
połowę zawodnicy wycho-
dzili podwójnie zmotywo-
wani. Niemal natychmiast 
doczekaliśmy się efektu. 
Bramkę dla gospodarzy 
zdobył Daniel Borowiec. 
Prowadzenie Victorii do-
dało zespołowi skrzydeł. 
Stosunkowo szybko pod-
opieczni trenera Gandery 

mogli podwyższyć rezultat. 
Gola jednak nie było, a że 
bezbłędny występ zaliczył 
też Marcin Jaskółowski, 
gościom również nie udało 
się zmienić rezultatu.

- Pierwszy zespół po-
konał na własnym boisku 
Zdrój Jedlinę Zdrój 1:0. 
Zwycięską bramkę, pierw-
szą w seniorskiej karierze, 
strzelił nasz wychowanek 
Daniel Borowiec. To ko-

lejne ważne trzy punkty, 
które powinny dać naszym 
zawodnikom pewność gry 
w kolejnych spotkaniach - 
cieszą się przedstawiciele 
klubu ze Świebodzic.

Victoria Świebodzice 
– Zdrój Jedlina Zdrój 1:0 
(0:0)

1:0 – 48’ Daniel Boro-
wiec

JZ
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Dzien dziecka
,

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla naszych czytelników i ich pociech 
specjalny dodatek, w którym znajdziecie m.in. propozycje spędzenia wolnego czasu 
w gronie rodzinnym, zestawienie książek dla najmłodszych i młodzieży czy edukacyjne 
porady. Tym "prezentem" pragniemy wywołać na waszych twarzach uśmiech i liczymy 
na to, że 1 czerwca ten uśmiech rozpromieni również twarze waszych pociech. Bo - jak 
mawiał Janusz Korczak - "kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Książka dobra na wszystko!
Z okazji zbliżającego się 

Dnia Dziecka przygotowali-
śmy dla Was zestawienie naj-
ciekawszych - naszym redak-
cyjnym zdaniem - książek dla 
dzieci i młodzieży.

"Potteromaniakom" poleca-
my ilustrowaną edycję czterech 
pierwszych części przygód nie-
zwykłego czarodzieja i jego przy-
jaciół z Hogwartu wydawnictwa 
Media Rodzina. Jim Kay stworzył 
naprawdę fantastyczną oprawę 
graficzną do pełnych magii po-
wieści J.K.Rowling. Doskonałym 
uzupełnieniem kolekcji dla na-
stoletnich fanów Harry'ego Pot-
tera będą też pozycje: "Quidditch 
przez wieki" oraz "Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć".

Dziewczynki zachęcamy do 
sięgnięcia po rekomendowaną 
przez National Geographic serię 
"Nela - mała reporterka". Dzięki 
niej nauczycie się odczytywać 
mapy, odkryjecie nieznane lądy, 
poznacie różne gatunki zwierząt 
czy zwyczaje plemion. Warto do-
dać, że w książkach umieszczono 
specjalne kody, za pomocą któ-
rych można oglądać np. filmiki z 
wypraw małej bohaterki. Wśród 
proponowanych tytułów znaj-
dziecie m.in. "10 niesamowitych 
przygód Neli", "Nela na 3 konty-
nentach", "Nela i tajemnice świa-
ta", "Nela na tropie przygód", "Śla-
dami Neli przez dżunglę, morza i 
oceany", "Nela i tajemnice ocea-
nów", "Nela i skarby Karaibów".

Na naszej liście bestsellerów 
wysoko plasuje się również wzru-
szająca "Strażniczka słońca" (Wy-

dawnictwo Literackie) autorstwa 
norweskiej pisarki - Mai Lunde ze 
wspaniałymi ilustracjami Lisy Ai-
sato. Dodajmy, że to nie pierwszy 
"majstersztyk" tego duetu. Kto 
czytał "Śnieżną siostrę" ten wie, 
czego się spodziewać: emocji, 
mądrego przesłania, refleksji i 
iście literackiej uczty.

Ranking zamyka niewielkich 
rozmiarów pozycja "O dziew-
czynce, która chciała ocalić 
książki". Jeśli tak jak Anna chcesz 
dowiedzieć się, co dzieje się z 
niektórymi z nich, dlaczego zni-
kają i czy można je uratować, 
koniecznie zapytaj w bibliotece 
lub w księgarni o ten tytuł. Autor: 
Klaus Hagerup, ilustracje: Lisa Ai-
sato. 

Zebrała: osa
Foto: osa

Dzień dziecka
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KONKURS!
Witajcie!
 
Może by tak wyrwać się wreszcie z domu i ruszyć przed siebie? Spędźcie czas na świeżym 

powietrzu, w otoczeniu bliskich, rodziny i... ukochanych czworonogów :)
 
Minieuroland Kłodzko zaprasza w niedzielę 30 maja 2021 do udziału w całodniowej 

zabawie pn. „Psim Tropem”. Główną atrakcją wydarzenia będzie wyjątkowy pokaz psich sztuczek, 
w wykonaniu Aleksa Borysewicza, finalisty popularnego show „Mam Talent” i jego pięciu niezwykłych 
psów. W czasie występów spośród dziecięcej widowni zostaną wyłonieni ochotnicy, którzy wezmą 
w nich czynny udział i pod okiem specjalistów wcielą się w psich trenerów.   

 
Goście będą mieli okazję zapisać swojego pupila do konkursu psiej piękności, otrzymają bezpłatne 

porady dotyczące zachowania psów, a podczas zabawnych warsztatów manualnych dowiedzą się 
,,Jak zrobić psa w balona?”. Dzieciaki ruszą w świat „Psim Tropem” dzięki grze terenowej, a rodzice 
zrelaksują się w otoczeniu pięknego ogrodu.  

 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie przede wszystkim dobra zabawa, połączona ze zdobywaniem 

wiedzy na temat zwierząt domowych. Uczestnicy dowiedzą się jak ważną rolę odgrywa obecność 
zwierzęcia w naszym życiu oraz nauczą się podstawowych zachowań dotyczących kontaktu z nim.

 
Zróbcie prezent swoim dzieciom i  przeżyjcie niezapomnianą przygodę w Parku Miniatur 

Minieuroland w Kłodzku. „Psim Tropem” czyli Dzień Dziecka 2021 z Minieurolandem już w niedzielę 
30 maja. Start o godzinie 9:00. Do zobaczenia!

CHICKEN LAND to miasteczko kur stworzone 
z miłości – dla dzieci, ale atrakcje czekają nie tylko 
na naszych małych gości. Zapraszamy na łono 
natury.

CHICKEN LAND oferuje dużą i bezpieczną 
przestrzeń, świeże powietrze, które nie sprzyja 
zakażeniom i do tego - niezapomniane wrażenia.

Podczas naszych ZAJĘĆ uczestnicy nie tylko 
dowiedzą się skąd biorą się jajka, ale i poznają też 
zwyczaje kur, czy ich budowę, a przede wszystkim 
- zobaczą je z bliska. I co jest największą atrakcją – 

można je karmić, głaskać, a nawet wziąć na kolana. 
U nas zobaczysz kozę i dwa uratowane kozły. Wszystkie 
nasze zwierzaki są łagodne i ciekawe ludzi.

Z kolei dla zabieganych, zmęczonych codziennym 
pędem polecamy relaks na WYPASIONEJ POLANIE. 
Od jesieni wypasały się na niej nasze kozy, więc 
jest WYPASIONA! Najważniejsze jest to, że można 
tu wsłuchać się w odgłosy przyrody, śpiew ptaków, 
a przede wszystkim - poleżeć pod sędziwą gruszą, 
dziką czereśnią lub pod magiczną pod względem 
swych właściwości brzozą. Pośrodku WYPASIONEJ 

POLANY można usiąść przy niedużym ognisku 
i zupełnie zresetować umysł, nabrać sił na kolejny 
wymagający tydzień. Oprócz przedstawionych atrakcji 
organizujemy też wypasione plenerowe KUROdziny na 
świeżym powietrzu. To nie lada frajda dla dzieci, które 
od wielu miesięcy uczą się zdalnie przed ekranem 
komputera. Zapraszamy całe rodziny!

Poznajcie wyjątkowe kury, które mają imiona i nie 
boją się ludzi, a także kozy: Ninę, Adama i Bąbla.

Zapraszam serdecznie!
Magdalena Gwiazda

www.chickenland.eu                    575 860 880                    Borówno 46A 58-379 Czarny Bór 

Miasteczko kur stworzone z miłości, dla dzieci.

PROMOCJA! Do połowy czerwca z okazji dnia dziecka -25% dla dzieci !

Do wygrania bilety wstępu do MINIEUROLANDU. Wystarczy, że w piątek 28.05.2021 punktualnie o godz. 12:30 wyślesz e-mail pod adres 
sekretariat@30minut.pl z hasłem Dzień Dziecka w MINIEUROLANDZIE, podaj swoje imię oraz nr telefonu. Wygrywa pierwsze siedem osób, 
które wyślą do nas maila konkursowego.
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KONKURS! Do wygrania 6 wejściówek do JUMP PLANET. Wystarczy, że w piątek 28.05.2021 punktualnie o godz. 12:00 wyślesz e-mail pod adres 
sekretariat@30minut.pl z hasłem Dzień Dziecka w JUMP PLANET, podaj swoje imię oraz nr telefonu. Wygrywa pierwsze sześć osób, które wyślą 
do nas maila konkursowego.
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Czy Wałbrzych ma talent?
Rusza kolejna edycja konkursu Wałbrzych Ma Talent! Nie ma ograniczeń wieko-

wych. Śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, malujesz, rzeźbisz lub potrafisz 
zaskoczyć inną niezwykłą umiejętnością? Jesteś mieszkańcem Aglomeracji Wałbrzy-
skiej, spróbuj swoich sił na scenie, zapraszamy na casting do Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na Piaskowej Górze 12.06.2021 w godz. 10.00 -12.00.

Do zdobycia nagroda główna w wysokości 3 000 zł!
Artykuł o zwycięzcy w Panoramie Wałbrzyskiej oraz  Tygodniku 30minut.

Nagranie teledysku lub filmu promocyjnego przez studio PlayR.
Nagranie i produkcja singla przez producenta muzycznego Pawła Cieślika
do tekstu i muzyki Juranda Wójcika, uczestnika drugiej edycji The Voice Of Poland.

UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie. Formularz zapisu, regulamin i zgoda      
opiekuna dostępne na stronie wok.walbrzych.pl  

Zapraszamy wszystkich do odwiedzin naszego ogrodu zoologicznego w Łącznej. 
Wszystkie dzieci w sobotę 29.05.2021mają wstęp wolny do ZOO.



REKLAMA R0248/21

REKLAMA R0247/21

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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Co ćwierka w sieci...

dolnośląska Policja

Czarni Wałbrzych

WałbrzychMojeMiasto @DPolicja

@CzarniWalbrzych

@WalbrzychMM

1:52 PM · 26 maj 2021

9:06 PM · 23 maj 2021

2:48 PM · 26 maj 2021

Niespełna 30 minut potrzebowali funkcjonariusze z Komisariatu Policji I w Wał-
brzychu by odnaleźć zaginionego 6-latka. Chłopiec wykorzystał chwilową nie-
uwagę dziadka w trakcie spaceru, oddalił się i zniknął.
Chłopiec cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny

Wyjazd do Witoszowa Dolnego częściowo udany - zremisowaliśmy dziś z Orłem 
2:2 (bramki: Darmochwał, Misiak)!  Przewaga naszego zespołu przez cały mecz, ale 
nie wystarczyło to do zdobycia 3 punktów... Brawa za walkę!

Dziś odbyło się wręczenie nagród w konkursie Ładny Dom. W tegorocznej edycji 
Komisja miała do rozpatrzenia 44 wnioski. Nagrodzonych zostało 15 nierucho-
mości, pierwsze miejsce zajął budynek przy Al. Wyzwolenia 55.Gratulujemy! 
@RomanSzelemej #konkurs #ładnydom #Wałbrzych

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

3:37 PM · 26 maj 2021

Dzięki #FunduszeUE powstanie nowa hala serwisowa @KolejeD
. Nasze zaangażowanie w rozwój transportu kolejowego na 
@Dolny_Slask to nie tylko inwestycje w tabor oraz przejmowanie linii kolejo-
wych, ale również inwestycje w zaplecze techniczne.

GDDKiA Wrocław
@GDDKiA_Wroclaw

1:43 PM · 26 maj 2021

Dziś kolejne zmiany w obrębie węzła #Polkowice #Północ, który powstaje w ra-
mach budowy #S3 odc. #Polkowice-#Lubin. Przywrócony zostanie ruch okrężny 
na węźle. Apelujemy do kierowców o zwracanie uwagi na obowiązujące oznako-
wanie. #inwestycje #FunduszeUE 

S. Bielawska
@bielawska_s

7:56 PM · 22 maj 2021

Pszczoły, porcelana i złoto - intrygujący zestaw. Rok czasu czekaliśmy na tę wysta-
wę w @WalbrzychMM. Profesor Stanisław Brach i jego niezwykła wystawa „Mio-
dem płynące” od dziś w @Zamek_Ksiaz  w Wałbrzychu. Polecam!

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

9:10 PM · 23 maj 2021

Dziś wygrywamy z 4 drużyną w lidze 10:1 i umacniamy się na 2 miejscu w tabeli. 
Szans na dojście Górnika Wałbrzych nie mamy, ale walczymy do końca o jak naj-
lepszy wynik i kolejne tak okazałe zwycięstwa. @GalaktycznyFut1@MichalBroda-
KRPL @Tygodnik30Minut @pisarska_pl

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

3:02 PM · 25 maj 2021

Dzięki wsparciu otrzymanemu od @WalbrzyskaSSE
 kolejna, polska firma z sektora #MŚP - Świadczenie Usług Leśnych i Budowlanych 
Zbigniew Filip zainwestuje w rozbudowę zakładu w #CzarnyBór ponad 530 tys. zł 
#WSSE #ZnaczySukces #StrefaDlaTwojegoBiznesu #PolskaStrefaInwestycji

REKLAMA R0249/21

OC

607 301 226

PONAD 20 FIRM

 ul. Mazowiecka 3
58-300 Wałbrzych

ubezpieczenia-ok-centrum.pl
Najdłużej czynne biuro!

pon. - pt. 800 - 1800

sobota 900 - 1400

dom
fi rma

życie
podróż

mieszkanie

ACod
 19

92

UWAGA - ZMIANY PRZEPISÓW DROGOWYCH OD 1 CZERWCA 
Z dniem 1 czerwca 2021 

roku zmianie ulegną po-
szczególne przepisy do-
tyczące kierowców i osób 
pieszych. Nowe regulacje 
prawne w tym zakresie 
mają na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa pieszych 
przekraczających jezdnię, 
ujednolicenie dopuszczal-
nych prędkości pojazdów 
na obszarze zabudowa-
nym niezależnie od pory, 
a także wprowadzenie 
konkretnego, dającego się 
wyznaczyć, minimalnego 
odstępu od poprzedzają-
cego pojazdu podczas jaz-
dy autostradą lub drogą 
ekspresową.

PIESI
Pierwszeństwo pieszych w 

obrębie przejścia dla pieszych: 
pieszy również WCHODZĄC na 
jezdnię lub torowisko, a nie jak 
dotychczas tylko przechodząc 
przez jezdnię lub torowisko, 
będzie obowiązany zachować 
szczególną ostrożność oraz, 
poza pewnymi wyjątkami, 
korzystać z przejścia dla pie-
szych. Pieszy znajdujący się na 
przejściu dla pieszych, a także 
WCHODZĄCY na nie będzie 
miał pierwszeństwo przed po-

jazdem, z wyłączeniem tram-
waju.

Korzystanie z telefonu na 
przejściu dla pieszych: zabra-
niać się będzie pieszemu ko-
rzystania z telefonu lub innego 
urządzenia elektronicznego 
podczas wchodzenia lub prze-
chodzenia przez jezdnię, w tym 
również przez przejście dla pie-
szych lub torowisko, w sposób, 
który prowadzi do ogranicze-
nia możliwości obserwacji sy-
tuacji na jezdni, torowisku lub 
przejściu dla pieszych.

KIERUJĄCY
Zmiany w udzielaniu pierw-

szeństwa pieszemu na przej-
ściu dla pieszych: kierujący 
pojazdem (z wyłączeniem kie-
rującego tramwajem) zbliżając 
się do przejścia dla pieszych, 
będzie obowiązany zacho-
wać szczególną ostrożność, 
zmniejszyć prędkość tak, aby 
nie narazić na niebezpieczeń-
stwo pieszego znajdującego 
się na tym przejściu albo na nie 
wchodzącego i ustąpić pierw-
szeństwa pieszemu znajdują-
cemu się na tym przejściu albo 
wchodzącemu na to przejście.

Wprowadzenie minimalne-
go odstępu między pojazdami 
poruszającymi się po autostra-
dzie lub drodze ekspresowej: 

kierujący pojazdem podczas 
przejazdu autostradą i drogą 
ekspresową będzie obowiąza-
ny zachować minimalny od-
stęp między pojazdem, którym 
kieruje, a pojazdem jadącym 
przed nim na tym samym pasie 
ruchu. Odstęp ten wyrażony 
w metrach określać się będzie 
jako nie mniejszy niż połowa 
liczby określającej prędkość 
pojazdu, którym porusza się 
kierujący, wyrażonej w kilo-
metrach na godzinę. Przepisu 
tego nie będzie się stosować 
podczas manewru wyprzedza-
nia.

Ujednolicenie dopuszczal-
nych prędkości pojazdów na 
obszarze zabudowanym nie-
zależnie od pory: prędkość 
dopuszczalna pojazdu lub ze-
społu pojazdów na obszarze 
zabudowanym od 1.06.2021 
roku wynosić będzie 50 km/h 
– brak będzie dotychczaso-
wego rozróżnienia dopusz-
czalnej prędkości w zależności 
od godziny (między 23:00 a 
05:00 prędkość ta obecnie jest 
podwyższona do 60km/h). Wy-
jątek stanowić będzie strefa 
zamieszkania, gdzie prędkość 
dopuszczalna pojazdu lub ze-
społu pojazdów wynosi i nadal 
będzie wynosić 20 km/h.

Jak widać zmian jest dużo 
i potrzeba czasu, aby zazna-
jomić się z nimi wszystkimi i 
wprowadzić je do swojej co-
dziennej praktyki. Pamiętajmy, 
że w momencie wejścia w życie 
nowych regulacji prawnych, 
ich respektowanie będzie we-
ryfikowane przez policjantów 
pełniących służbę na dro-

gach naszego województwa. 
Nieznajomość przepisów nie 
zwalnia nas z konieczności sto-
sowania się do nich, dlatego 
warto już teraz skrupulatnie 
zapoznać się ze wszystkimi 
zmianami.

Red.
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Seniorów powierzmy specjalistom!
czyli rozmowa z Teresą Siemińską, Prezes Zarządu Centrum Pielęgnacyjno - 
Rehabilitacyjnego JANTAR-MED Sp.z o.o.

Czy starość może utrudnić 
nam życie?

Przychodzi taki czas w życiu, 
że nasze ciało i rozum nie zawsze 
chcą z nami współpracować. Je-
steśmy coraz słabsi, doskwierają 
nam: samotność, choroba i no-
stalgia. Potrzebujemy pomocy w 
codziennych czynnościach, które 
zaczynają nam sprawiać coraz 
większe trudności. Nasi bliscy za-
czynają się martwić. Wszyscy żyją 
w niepokoju i zastanawiają się: 
,,co dalej powinniśmy zrobić?”. 
Często stoimy przed bardzo trud-
ną decyzją, którą boimy się pod-
jąć lub odwlekamy ją w czasie. 
Czy oddać seniora do profesjo-
nalnego domu opieki?

Czy w świadomości naszego 
społeczeństwa oddanie seniora 
do domu opieki jest decyzją ak-
ceptowaną?

Zdarza się, że sprawowanie 
opieki nad chorym w warunkach 

domowych staje się bardzo trud-
ne. To powoduje, że najbliższa ro-
dzina chorego zmuszona jest roz-
ważyć decyzję o oddaniu seniora 
do domu opieki. Jest to niewątpli-
wie jeden z najtrudniejszych i naj-
bardziej stresujących momentów 
w życiu opiekunów osoby chorej. 
Ponieważ muszą oni zmierzyć się 
z potężnymi wyrzutami sumienia, 
często także z poczuciem porażki. 
Niejednokrotnie okazuje się, że 
przekazanie seniora pod opiekę 
wykwalifikowanego personelu 
domu opieki jest dla chorego i 
dla jego rodziny, najlepszym, a 
w wielu przypadkach wręcz ko-
niecznym rozwiązaniem.

Jakie problemy determinu-
ją rodzinę do oddania bliskiej 
osoby do profesjonalnego 
domu opieki? 

Najczęstszym czynnikiem 
jest brak możliwości sprawowa-
nia opieki ze względów zawo-
dowych, a także brak wiedzy o 
opiece nad osobą chorą, nieod-
powiednie warunki lokalowe, 
zmieniająca się postawa naszych 
bliskich w stosunku do najbliższej 
rodziny, często pojawiająca się 
agresja. Do tego dochodzić może 
„wypalenie się” opiekuna, czyli 
najczęściej małżonka lub potom-
ka osoby chorej. Niezależnie od 
tego, co skłania nas do szukania 
tego typu rozwiązania, decyzja 

o przekazaniu chorego do profe-
sjonalnego domu opieki powinna 
być dobrze przemyślana, przedy-
skutowana z innymi członkami 
rodziny, a jeśli to możliwe, tak-

że z samym chorym. Konieczne 
jest poinformowanie chorego o 
planach umieszczenia go w pla-

cówce opiekuńczej nawet jeśli 
traci on kontakt z rzeczywistością 
i przygotowanie go na zmianę 
miejsca zamieszkania.

Dlaczego rodziny skłaniają 
się do powierzenia swoich bli-
skich Waszej opiece?

Dom Seniora Jantar w Ryb-
nicy Leśnej jest miejscem stwo-
rzonym właśnie dla Seniorów 
i osób wymagających opieki. 
Jest miejscem, w którym w prze-
pięknej urokliwej okolicy, pełnej 
zieleni każdy Senior poczuje się 
jak we własnym domu. Robimy 
wszystko, aby podopieczni czuli 
się szczęśliwi, ze wszystkich sił 
staramy się zastąpić im najbliższą 
rodzinę. Z nami Senior nie czuje 

się samotny i pozostawiony sam 
sobie.

Co oferujecie w ramach po-
bytu?

W ramach pobytu oferujemy 
indywidualne podejście do każ-
dego pensjonariusza oraz cało-
dobową opiekę medyczną i opie-
kuńczą, opiekę lekarską, zajęcia 
fizjoterapeutyczne dostosowane 
indywidualnie do stanu zdrowia 
podopiecznego, m.in. kinezytera-
pię, masaż, laseroterapię, elektro-
terapię, magnetoterapię. Podczas 
pobytu mieszkańcy uczestniczą 
także w terapii zajęciowej, mają 
organizowane zajęcia rekreacyj-
ne, rozrywkowe i kulturalne, które 
są istotnym czynnikiem popra-
wiającym nastrój. Dużym atutem 
naszej placówki jest domowa 
kuchnia, a osobom wierzącym 
umożliwiamy kontakt z duszpa-
sterzem. Dom Seniora JANTAR w 
Rybnicy Leśnej to miejsce, w któ-
rym każdy Senior będzie czuł się 
szczęśliwy, bezpieczny i spokojny.

Dziękuję za rozmowę.
T.S.

sekund

Centrum
Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjne
JANTAR-MED Sp.z o.o.
58-350 Mieroszów,
Rybnica Leśna 56
Tel. +48 728 841 182

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Napisałam w poprzed-
nim tygodniu, że decyzja 
TSUE zakazująca działalno-
ści Turowa, będzie tą wska-
zaną. I o mały włos może 
w końcu, wieloletnia próba 
zmiany tego regionu, mogła 
się zacząć, ale…

Uporządkujmy pew-
ne informacje. Po pierw-
sze, Bogatynia, podobnie 
jak Wałbrzych, stoi przed 
możliwością skorzystania z 
ogromnych pieniędzy gwa-
rantowanych przez UE w ra-
mach Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji. Warunek 
jest jeden – deklaracja re-
zygnacji z kopalni, ale nie 
z dnia na dzień zamykanej, 
tylko miałby być to proces. 
Zatem nie tak, jak to było w 
naszym przypadku, że za-
mykanie kopalni było bez 
wsparcia dla mieszkańców 
(pomijając ochłapy w po-
staci odpraw), ale realne 
pieniądze na transformacje 
w każdej z dziedzin życia/
gospodarki, aby bezboleś-
nie zmienić charakter tego 
regionu. Przy okazji zyska-
libyśmy wszyscy, bo zyska-
łoby środowisko naturalne, 
a nasi czescy sąsiedzi odzy-
skaliby spokój.

Co w tej sytuacji robi pol-
ski rząd? Po pierwsze udaje, 
ze o sprawie dowiedział się 
przed chwilą (a w rzeczy-
wistości trwa ona latami). 
Po drugie propagandą kie-
runkuje przeciw UE (trzeba 
nazwać rzeczy po imieniu). 
Po trzecie premier Morawie-
cki ugaduje się z Czechami 
oferując działania „zapobie-
gawcze” – a to będzie do-
piero nas wszystkich kosz-
towało!

Czyli, mówiąc krótko, nie 
będziemy korzystać z pie-
niędzy UE, zapłacimy z na-
szych podatków za kryzys 
międzynarodowy i do tego 
będziemy dalej degrado-
wać środowisko naturalne, 
nie dając szansy transfor-
macji regionowi, który i tak 
będzie musiał ją przejść, ale 
już w spartańskich warun-
kach. Jako kraj wspinamy 
się na wyżyny absurdu, bar-
dzo słono za to płacimy.

REKLAMA R0250/21

Głuszyca
Jest w związku
Zarząd Związku Miast Pol-
skich na posiedzeniu 18 maja 
2021 roku przyjął w poczet 
członków Głuszycę. Wcześ-
niej wolę przystąpienia do 
stowarzyszenia wyrazili Rad-
ni Rady Miejskiej w Głuszycy. 
Związek Miast Polskich jest 
największą tego typu orga-
nizacją w Polsce, skupiającą 
ponad 300 miast, w których 
mieszka ponad 72% miej-
skiej ludności kraju. ZMP 
jest stowarzyszeniem miast, 
mającym na celu promocję 
idei samorządu terytorialne-
go, umożliwienie wymiany 
doświadczeń oraz wsparcie 
eksperckie i merytoryczne.

Mieroszów
Klub seniora
Jest dobra wiadomość dla 
najstarszych mieszkańców 
Mieroszowa. Gmina Miero-
szów pozyskała środki na 
utworzenie Klubu Seniora w 
Mieroszowie w byłym Gim-
nazjum im. KRZYSZTOFA 
KIEŚLOWSKIEGO przy ulicy 
Żeromskiego 30. Środki na 
realizację tego celu pocho-
dzą z Rządowego Progra-
mu Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej Senior 
plus edycja 2021. Wartość 
projektu wynosi 250.000,00 
złotych, natomiast wkład 
własny gminy to 50.000,00 
złotych.

Wałbrzych
Odwołać władze
miasta
Dyrektor wałbrzyskiej De-
legatury Krajowego Biura 
Wyborczego, pani Joanna 
Kazanowicz, potwierdziła 
w rozmowie telefonicznej 
z Tygodnikiem, że 25 maja, 
do Komisarza Wyborczego 
DKBW, wpłynęło zawiado-
mienie o zamiarze prze-
prowadzenia referendum 
w sprawie odwołania Pre-
zydenta i Rady Miasta. Aby 
referendum w ogóle mogło 
się odbyć, potrzeba zebrać 
8 232 podpisy mieszkańców, 
na co inicjatorzy referendum 
mają 60 dni. Aby było ono 
wiążące, za odwołaniem 
Rady musiałoby zagłoso-
wać minimum 25 216 osób, 
Prezydenta - 25 209, czyli 
3/5 wszystkich, którzy brali 
udział w wyborze odwoły-
wanego organu. Liczby te 
określa artykuł 55 ustęp 2 
Ustawy o referendum.
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Nadchodzi. Przygotujmy 
nerwy, litość, wyrozumiałość, 
energię zewnętrzną w postaci 
napojów energetycznych, bo 
niedożywiony, streszczony do 
3-4 m-cy sezon na wydarzenia 
wjedzie w nas z taką prędkoś-
cią, że zedrze skórę do krwi.

„Państwowi” zrobią sobie 
wakacje, ale i tak może spotkać 
nas natłok i poziom żywienia, w 
postaci bio hummusu na śnia-
danie, spadnie, z powodu ilości 
zakupionych biletów, w rejony 
serka topionego. Dzielonego 
na dwa dni.

Kilka słów o Nocy Muzeów. 
Byłem w Muzeum Porcelany 
(reportaż na FB), a tam sukce-
sem były kameralne grupki, 
nie tłoczenie się wśród spoco-
nych, sapiących do ucha łow-
ców okazji, jak kilka lat temu 
gdy nie znaliśmy wynalazku 
„reżim sanitarny”, a słowo „na-
rodowy” nie było dodawa-
ne do wszystkich objawień 
rządowych, w Starej Kopalni 
przybyło na wydarzenia Nocy 
o 50% więcej osób niż w po-
przedniej, offline’owej edycji, 
czyli padł rekord, ale o tym nie 
wolno mi mówić, bo przecież 
jaki rekord kiedy mamy pande-
mię i nie można się gromadzić 
(ok, nie gromadzono się, było 
bezpiecznie), BWA wskoczyło 
do Nocy w ostatniej chwili, ale 
lepiej tak niż jak pozostałe po-
tencjalne miejsca, które w tym 
roku stwierdziły, że jednak mu-
zeami nie są, więc nie po prostu 
nie.

Teatry, filharmonie i kina 
proszę Państwa otwarte na 
50%, ale proszę oszczędzić  ka-
sjerów i podzielić się na grupy, 
zgromadzeń nie tworzyć, bo 
łatwo o zamieszki,  wtedy o 
Policję, a ona to wiadomo jak 
w tych nowo siermiężnych cza-
sach. W Kinie Apollo zestaw ab-
solutnych, wyczekanych przeze 
mnie, hitów jak „Nomadland”, 
czy „Na rauszu”. Ale błagam po-
nownie, nie wszyscy na raz.

Za to gdzieś na rubieżach 
gra się już koncerty. Ale o tym 
mi nie wolno mówić.

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich opie-
kunów w pary. Nie gwarantujemy peł-

nego sukcesu, wszak miłość jest ślepa, 
ale zawsze to dobry początek. 

WITEK. I Ty możesz zostać bohaterem 
„Czterech pancernych i psa”, mając na 
sofie takiego psa... Nie to pokolenie? K9? 
No dobrze. To owczarek. Jakby niemiecki. 
Czyli prawdziwy obrońca swojej posiadło-
ści, sofy i swojego człowieka. Zdetermino-
wany w tym i nieprzekupny jedną kiełbas-
ką, nie to co te słabsze charakterem żarłoki 
u sąsiada.  Jeśli masz 3 tygodnie cierpliwo-
ści, bo nie zaufa Ci od razu, i kilka kilo kieł-
basy, zdobędziesz jego zaufanie na wieki. 

Witek chętnie pozna osobę mieszkającą w 
spokojnej okolicy, z dala od zgiełku, lubią-
cą ruch i rzucanie piłką, ceniących sobie 
biegi, wolność bardziej niż pracę do nocy 
w korporacji. 

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

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

PL
Foto: Schronisko

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Badanie włosa
Z włosów możemy dowie-

dzieć się więcej niż przypuszcza-
my. I to nie tylko o problemach 
związanych z łysieniem czy si-
wieniem, ale także dotyczących 
stanu naszego organizmu, na-
szego zdrowia.

Jak to możliwe? Służy temu 
analiza pierwiastkowa włosa. 
Badanie określa poziom 29 pier-
wiastków znajdujących się w 
organizmie i mających wpływ 
na stan zdrowia, tendencję do 
zachorowań oraz wykrycie wie-
lu chorób czy problemów zdro-
wotnych.

Analiza pierwiastkowa włosa 
to badanie, które przedstawia 
faktyczny stan odżywienia or-
ganizmu. Dostarcza informacji 
o stężeniu zarówno minerałów 
odżywczych, jak i substancji tok-
sycznych. Te z kolei mają wpływ 
na funkcjonowanie układu ner-
wowego, pokarmowego czy 
hormonalnego.

Badania włosów otwierają 
przed specjalistami z różnych 
dziedzin szerokie możliwości le-
czenia oraz diagnozy. Pozwalają 
na podjecie odpowiednich kro-
ków w leczeniu zaburzeń, cho-
rób. W niektórych przypadkach 
analiza pierwiastkowa włosa 
okazuje się lepszą metodą diag-
nostyczną niż samo badanie 
krwi. Dlaczego?

Parametry krwi mogą zmie-
niać się dynamicznie i poka-
zują stan organizmu w danej 
chwili, w danym momencie. 
Nie przekazują tego, co dzieje 
się w organizmie na przestrzeni 
czasu oraz poziomie komórek. 
Minerały oraz metale ciężkie są 
obecne we włosach stale. Czas 
nie odgrywa tu żadnej roli. Dla-
tego badanie włosa daje dłuższe 
prognozy oraz lepsze możliwo-
ści diagnostyczne. Przedstawia 
stan faktyczny, a nie czasowy 
pierwiastków w naszym ciele.

Dzięki temu staje się bardziej 
miarodajnym obrazem stanu 
zdrowia oraz odżywienia orga-
nizmu.

Badanie pomocne jest także 
w diagnozowaniu i eliminacji 
wielu jednostek chorobowych.

Jak wyglada badanie? Nale-
ży wyciąć pasmo włosów nie-
farbowanych o długości 1-2 cm 
od nasady. Zapakować i odesłać 
do odpowiedniego laborato-
rium. Po upływie 14 dni pacjent 
otrzymuje kompleksowy wynik. 
Badania wykonuje się w Klinice 
Szykowne Polki.

Z miejskiej dżungli do raju
Większość z nas żyje i pracuje w miejskiej dżungli, w związku z czym narażone jesteśmy na tzw. 

agresory, a więc szkodliwe, ze-
wnętrzne czynniki, których ne-
gatywny wpływ na stan naszej 
cery możemy zauważyć "gołym 
okiem": nadmierne wysuszenie, 
wiotkość, ziemistość, szarość, 
utrata blasku. By zniwelować te 
skutki, warto sięgnąć po odpo-
wiednie kosmetyki: ultralekką 
mgiełkę nawilżającą (z serii Ur-
ban Guard 3D Oriflame), serum 
błyskawicznie zmiękczające 
skórę (linia Optimals Even Out), 
czy odżywczy krem z witaminą 
C Daily Radiance Vitamin C z fil-
trem 30 (Medik8).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

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

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

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

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

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

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

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

784 609 208 | 693 788 894

5 czerwca - BOLESŁAWIEC

6 czerwca- WROCŁAW

7 czerwca  - LUBIN i GŁOGÓW

8 czerwca - WAŁBRZYCH
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Od 19 lat razem z Wami...

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 28.05.2021 punktualnie o godz.13:13
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. Również 
osoby z niepełnosprawnością. Wałbrzych. 
734 108 163

USŁUGI

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

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

ANTENY SATELITARNE – montaż, na-
prawy i ustawianie w najlepszej cenie 
i najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

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

Naprawa TELEWIZORÓW LCD i innych, 
również w domu klienta. Naprawa FOTO-

GRAFICZNYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH 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. TRANSPORT KAS PAN-
CERNYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszelkich typów, 
domowe i przemysłowe. Wałbrzych ul. Ar-
mii 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, remonty łazienek. Tel. 513 022 801

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO I 
GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 206 
102

KUPIĘ

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

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
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