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INFORMATOR WAŁBRZYSKICH 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

To będzie wyjątkowy koncert, bo 
to wydarzenie ma pomóc małemu ze-
społowiczowi, Rysiowi Bujnowskiemu. 
Na scenie zaprezentują się wszystkie 
grupy zespołowe. Każdy chce pomóc. 
Uczestnicząc w tym wydarzeniu tak-
że możecie pomóc. Wystarczy wrzucić 
pieniądze do puszek w czasie koncertu 
czy wylicytować fanty przygotowane 
specjalnie na tę okazję. Koncert „Siła 
zespołu – gramy dla Rysia!” zaplano-
wano na sobotę 14 maja o godzinie 
17:00 na scenie Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury na terenie Starej Kopalni.

Rysiu cierpi na wiele chorób, w tym 
musi się zmagać z dwoma wadami ser-
ca czy torbielami w głowie. Chłopiec od 
urodzenia jest pacjentem Centrum Zdro-
wia i Dziecka w Warszawie. Po półtora 
roku leczenia lekarze orzekli jednak, że 
nie są w stanie zdiagnozować przyczyn 
problemów Rysia i wypisali go do domu. 
Wówczas bliscy rozpoczęli na własną 
rękę poszukiwania specjalistów, tera-
peutów, rehabilitantów i dietetyków. Do 
wielu udało się dotrzeć. Rodzice z miesią-
ca na miesiąc widzą postępy. Terapie są 
jednak kosztowne i to na nie potrzeba 

pieniędzy. Warto wspomnieć, że koncert 
nie jest biletowany, ale w czasie wydarze-
nia pod egidą fundacji „Słoneczko”, pod 
opieką której jest chłopiec będzie prowa-
dzona kwesta i zbiórka do puszek. Liczy 
się każda złotówka. Pojawi się także spe-
cjalne stoisko, na którym przygotowane 
zostaną fanty do licytacji. 

Red./WOK
Czytaj więcej na walbrzych-naszemiasto.pl
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z Jackiem Drejerem
dyrektorem Muzeum Porcelany w Wałbrzychu 

1
kalendarium

MAJ

13
PIĄTEK

Imieniny:
Sławomir, Weronika,  Andrzej

Światowy Dzień Pieczenia

MAJ

17
WTOREK

Imieniny:
Maria, Roberta, Serwacy

Międzynarodowy Dzień 
Kierowcy Zawodowego

 
Imieniny:
Bonifacy, Maciej, Ampelia

Dzień Farmaceuty

MAJ

18
ŚRODA

MAJ

19
CZWARTEK

„Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się 
pociągający i na swój sposób piękny”

 Zofia Nałkowska

MAJ

14
SOBOTA

Imieniny:
Aleksandra, Eryk, Feliks 

Międzynarodowy
Dzień Muzeów
czytaj w temacie tygodnia

Imieniny:
Iwo, Iwona, Urban

Dzień Mycia Samochodów

16:00 NOC MUZEÓW w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki 
BWA - pokaz palenia Raku/koncert hangdrum Mi-
chelle Freeride
17:00 NOC MUZEÓW w Starej Kopalni w Wałbrzychu
18:00 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie tra-
fi, niech będzie mądra, Teatr Dramatyczny
19:00 ANTYGONA, Teatr Dramatyczny
19:00 Noc Muzeów 2022 w Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu
20:00 „Degustacja ze sztuką w tle” z okazji Nocy Mu-
zeów, Coolturalna Montownia
20:00 DJ Bartolini - BALKAN NIGHT - impreza tanecz-
na / A’PROPOS

13 maj – 15 maj Zlot Dmuchańców w Szczawnie-
-Zdroju
18:00 WALDEMAR KAŁASZNIKOW / finisaż wystawy 
‚’Pod pretekstem’’ art cafe
18:00 “PODZIEMNY ŚWIAT – górnicza praca na 
przedwojennych fotografiach”, Stara Kopalnia - 
Centrum Nauki i Sztuki
18:00 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie 
trafi, niech będzie mądra, Teatr Dramatyczny
19:00 Opera in Love. Koncert Operowo-Operetko-
wy, Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w 
Szczawnie-Zdroju
19:00 ANTYGONA, Teatr Dramatyczny
20:00 K-ESSENCE w A’PROPOS, koncert

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Dzień Immunologii

Imieniny:
Szymon, Adam, Adamina

Dzień Straży Granicznej

MAJ

16
PONIEDZIAŁEK

17:00 Klub Przedsiębiorczych Mam - Wałbrzych – A 
PROPOS

11:00 ANTYGONA, Teatr Dramatyczny

18:00 TERESA KUZIO / MALARSTWO / otwarcie wy-
stawy, ‚’Pod pretekstem’’ art cafe

08:30 Śniadanie biznesowe w Wałbrzychu / Restau-
racja A’propos
18:00 „W jednej przestrzeni” - wystawa malarstwa 
Iwona Ostrowska-Klimas i ceramiki Ryszarda Klima-
sa, Wałbrzyski Ośrodek Kultury – Galeria na Piętrze
19:00 Rebeka Tańczy Tango. Spektakl muzyczny, Te-
atr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczaw-
nie-Zdroju
19:30 Pierluigi Petricca - one man band (Włochy) / 
koncert // A’PROPOS

REKLAMA R0239/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
21OC 21OC 20OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Izydor, Nadzieja, Zofia

Dzień Niezapominajki

MAJ

15
NIEDZIELA

12:30 DOBRZE, ŻE JESTEŚ/ 5+ Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu
16:00 RAZ, DWA,TRZY... | 1-3 lata, Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu
18:00 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie tra-
fi, niech będzie mądra, Teatr Dramatyczny
19:00 ANTYGONA, Teatr Dramatyczny

Międzynarodowy Dzień Celiakii
Międzynarodowy Dzień Światła

Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Od 16 maja w Muzeum Por-
celany będzie dostępna nowa 
wystawa zatytułowana "Elita 
Śląskiej Porcelany". Co zoba-
czymy wśród eksponatów?

Elitą śląskiej porcelany po-
zwoliliśmy sobie nazwać wyroby 
fabryki Hermanna Ohme zało-
żonej dokładnie 140 lat temu na 
Szczawienku. Porcelana Ohme-
go nie tylko pod względem swo-
jej jakości, ale przede wszystkim 
wzornictwa stanowiła absolutną 
czołówkę europejskich fabryk 
końca XIX i początku XX wieku. 
Na wystawie udało się zgroma-
dzić blisko pół tysiąca obiektów, 
większość z prywatnych kolekcji 
wypożyczonych specjalnie na tę 
okazję.

Za nami Majówka w Muze-
um. Jak wyglądały dni od 30 
kwietnia do 8 maja? Ilu gości 
odwiedziło to ważne na mapie 
Wałbrzycha miejsce?

Majówka to dla nas zawsze 
generalna próba przed rozpo-
częciem sezonu turystycznego 
i okazja do sprawdzenia, jak na-
szym gościom podobają się no-
wości, które wprowadziliśmy do 
naszej oferty. W tym roku jest to 
przede wszystkim nowy system 
audioprzewodników, a także 
nowe oświetlenie w części sal 
ekspozycyjnych. Z opinii gości – 
a odwiedziło ich nas w ten długi 
weekend ponad tysiąc – wynika, 
że po raz kolejny trafiliśmy w ich 
gusta.

Wkrótce wakacje. Czy  Mu-
zeum przygotowało na letni 
okres ofertę skierowaną tylko 
dla dzieci, w rodzaju np. pół-
kolonii ze sztuką?

Podobnie jak w ubiegłych 
latach przygotowujemy ofer-
tę dla najmłodszych na waka-
cyjne miesiące. Będzie to cykl 
warsztatów kreatywnych: ce-
ramicznych, plastycznych, a w 
tym roku także ekologicznych. 
Założenie jest takie, aby każdy 
dzień tygodnia poświęcony był 
innej tematyce – w ten sposób 
można zaplanować sobie cały 
tydzień na zajęcia w muzeum, 
tym bardziej, że taki pakiet bę-
dzie można wykupić w bardziej 
atrakcyjnej cenie. O szczegółach 
będziemy informować na prze-
łomie maja i czerwca.

Nie wszyscy rodzice wie-
dzą, że w Muzeum Porcelany 
mogą zorganizować dla swej 
pociechy urodziny. Jak wtedy 
wygląda taka impreza?

Nasi najmłodsi goście zwie-
dzają muzeum, czemu towarzy-
szą różnego rodzaju gry, kon-
kursy i quizy z nagrodami dla 
zwycięzców, a następnie biorą 
udział w warsztatach ceramicz-
nych. Potem przychodzi czas na 
słodki poczęstunek – i tak na-
prawdę to właśnie zorganizowa-
nie urodzinowego tortu jest je-
dyną rzeczą, jaką leży po stronie 
rodziców, całą resztą urodzino-
wego przyjęcia zajmują się nasi 
pracownicy.

Jak przedstawia się oferta 
placówki dla zagranicznego 
turysty? Czy są przewodniki 
np.w języku ukraińskim?

Turyści z zagranicy stano-
wią z roku na rok coraz większy 
odsetek naszych gości, dlate-
go też podejmujemy działania, 
dzięki którym mogą czuć się u 
nas dobrze. Przede wszystkim 
wspomniany już nowy system 
audioprzewodników oferuje 
zwiedzanie nie tylko w języku 
polskim, ale też po angielsku, 
niemiecku, czesku i – dzięki 
bardzo szybkiej reakcji obsłu-
gującej nas w tym zakresie firmy 
Movitech z Krakowa – ukraińsku. 
Oczywiście nasi pracownicy zaj-
mujący się bezpośrednią obsłu-
gą gości znają język angielski, 
posługują się też niemieckim, a 
dzięki projektowi Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Aglomeracji 
Wałbrzyskiej uczestniczą od kil-
ku tygodni w kursie czeskiego. 
W obsłudze ukraińskich gości i, 
co równie ważne, dzieci podczas 
zajęć edukacyjnych wspierają 
nas z kolei dwie osoby, które na 
najbliższe miesiące dołączyły do 
naszego zespołu.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur
zeskanuj kod QR i czytaj pe-

łen wywiad na www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami...
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Podróż w czasieREKLAMA R0240/22

W miniony piątek, 6 maja, 
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa nr 5 im. Aliny i Czesława 
Centkiewiczów obchodziła 
hucznie swoje urodziny. Z 
okazji 75-lecia istnienia pla-
cówki zorganizowano wysta-
wy prac uczniów poświęcone 
patronom, rozstrzygnięto 
konkursy (m.in. Science z 
Patronami), nakręcono tele-
dysk, w którym jako solista 
wystąpił uczeń klasy VIII "e" 
Mateusz Drubko, śpiewa-
jąc stworzony specjalnie na 
okoliczność jubileuszu utwór 
autorstwa swego młodszego 
kolegi - Seweryna Zająca z 
klasy VII "a". Nie zabrakło też 
prezentacji multimedialnej i 
fotografii dokumentujących 
wspaniałą historię "piątki", 
przedstawienia teatralne-
go, występów tanecznych w 
wykonaniu najmłodszych, 
życzeń, kwiatów i podzięko-
wań. W Izbie Patrona goście 
mogli obejrzeć m.in. ekspo-
naty i pamiątki związane z 
Centkiewiczami, powstała 
także biblioteczka. Warto do-
dać, że w bogatych zbiorach 
PSP nr 5 znajduje się również 
korespondencja z lat 1979-
91. Są to głównie listy, kartki 
i telegramy pisane przez Ali-
nę i Czesława Centkiewiczów 
do uczniów i grona pedago-
gicznego.

Galę prowadzili: Tomasz Botwi-
na, nauczyciel wychowania fizycz-
nego i Dagmara Chak, wycho-
wawczyni świetlicy, nauczycielka 
informatyki i zarazem absolwent-

ka PSP nr 5. O oprawę muzyczną 
uroczystości zadbała Małgorzata 
Rykowska, muzyk i była dyrektor 
szkoły. Z kolei opiekę nad utalen-
towanymi aktorami sprawowała 
Izabela Chmielewska, polonist-
ka. Wydarzenie było prawdziwą i 
sentymentalną podróżą, w którą 
zgromadzonych na sali zabrały: 
Renata Gibes, Dyrektor PSP nr 5, 
Aneta Okonowska i Małgorzata 
Leszczyńska - w-ce dyrektorzy 
"piątki".

Wśród zaproszonych osób zna-
leźli się m.in.: Prezydent Miasta 
Wałbrzycha, dr Roman Szełemej i 
jego zastępczyni - dr Sylwia Bie-
lawska, Zygmunt Nowaczyk, były 
dyrektor "jubilatki" i wiceprezy-
dent Wałbrzycha, Anna Elżbieciak-
-Stec - Kierownik Biura Edukacji i 
Wychowania, Maria Romańska - 
Przewodnicząca RMW, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska - Senator RP, 
radni dzielnicy Podgórze - Piotr 
Kwiatkowski i Wiesław Bielaw-
ski, Małgorzata Sandecka - Dy-
rektor Delegatury w Wałbrzychu 
(Kuratorium Oświaty we Wroc-
ławiu), dyrektorzy wałbrzyskich 
szkół, przedstawiciele KSS Bart-
nica (sponsor), duchowieństwa i 
związków zawodowych, byli dy-
rektorzy i pracownicy PSP nr 5, ro-
dzice. Poczęstunek przygotowało 
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej.

Zebrała: osa
Fot. osa

Patronat medialny nad wy-
darzeniem sprawował Tygodnik 
30 minut

Zeskanuj kod QR
i ogladaj film
z wydarzenia
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Zdjęcie tygodnia Pałac Albertich / Muzeum Porcelany

Kierunek – Muzeum
18 maja w środę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zanim ruszymy 

zwiedzać, może warto dowiedzieć się, jaka jest historia powstania tych obiektów? Okazuje się, 
że święto muzeów ma długą tradycję, ponieważ ustanowiono je w 1977 roku w Moskwie.

Znaczenie w starożytności
Wyraz "muzeum" miał w cza-

sach starożytnych inne znaczenie 
niż dziś. Museion to przybytek 
Muz. Czasami w Grecji nazywano 
tak zarośla, w których śpiewały 
ptaki. Museionem mógł być także 
gaj lub wzgórze. Mogło nim być 
również stowarzyszenie kultowe 
ku czci dziewięciu boskich sióstr: 
Klio, Euterpe, Talii, Melpomeny, 
Terpsychory, Erato, Polihymni, 
Uranii i Kaliope, które nazywano 
także Kamenami lub Pierydami i 
które miały zamieszkiwać Olimp, 
Parnas, Helikon lub krainę w Ma-
cedonii, Pierię. Museion mógł być 
też miejscem kultu z ołtarzem i 
świątynią. Przeważnie miał cha-
rakter literacki lub oświatowy. To 
tylko ułamek wiedzy o muzeach 
w starożytności. Są jednak źródła, 

które podają, że twórcą pierwsze-
go muzeum był papież Sykstus 
IV, który w drugiej połowie XV 
wieku w budynku Kapitolu zgro-
madził podarowaną ludziom Rzy-
mu własną kolekcję klasycznych 
rzeźb. Później powstawały kolejne 
muzea, które pojawiły się około 
1600 roku. Wszystkie eksponaty 
były własnością prywatną, stąd 
udostępnianie ich uzależnione 
było od dobrej woli ich posiada-
czy.

Początki w Europie
Pierwsze publiczne muzeum 

w Anglii powstało na początku 
XVII wieku jako Musaeum Trade-
scantium. Zbiory tego muzeum w 
1677 roku trafiły na Uniwersytet w 
Oxfordzie, dając początek pierw-
szemu muzeum uniwersyteckie-
mu na świecie o nazwie Ashmo-

lean Museum. Z czasem zaczęto 
również udostępniać kolekcje 
dzieł sztuki starych mistrzów – 
grafiki i rysunki, a także rzeźby, 
meble, zegary, instrumenty mu-
zyczne. Ważnym wydarzeniem 
było ukonstytuowanie się w 1753 
r. muzeum jako instytucji publicz-

nej. Powołano wtedy British Mu-
seum w Londynie, które do dnia 
dzisiejszego można zwiedzać za 
darmo. W połowie XVI wieku po-
jawiły się pierwsze zbiory bota-
niczne. Ulokowane one były przy 
włoskich uniwersytetach w Pizie, 
Bolonii, Florencji i Padwie. Rów-
nież we Włoszech we Florencji zo-
stała założona pierwsza publiczna 
biblioteka w Europie – Biblioteka 
św. Marka. Drugą była Biblioteka 
Watykańska zainicjowana przez 
papieża Mikołaja V (1447-1455).

Jak jest w Polsce?
Jak podaje portal podroze.

onet.pl, według danych Główne-
go Urzędu Statystycznego w Pol-
sce jest 949 muzeów i oddziałów 
muzealnych. Są to dane za 2017 
rok. Dzięki raportom i badaniom 
wiadomo też, że od lat przybywa 
muzeów. W 2014 roku były 844 
muzea w Polsce. Rośnie też liczba 
zwiedzających te obiekty w Pol-
sce. W 2014 roku było to 30 mln 
609 tys. osób, a w 2017 roku już 
37,5 mln zwiedzających. Do naj-
liczniej odwiedzanych muzeów w 
Polsce należą placówki z Warsza-
wy oraz Małopolski. Od lat lista się 
nie zmienia. Jest na niej Muzeum 
Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 
W czołówce znajdują się Łazienki 
Królewskie w Warszawie. Z kolei 
muzeum na terenie byłego nie-
mieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Bir-

kenau to najbardziej rozpozna-
walny symbol Holokaustu. Wśród 
najliczniej odwiedzanych muze-
ów w Polsce nie mogło zabraknąć 
Zamku Królewskiego na Wawelu. 
W Muzeum Kopalni Soli w Wie-
liczce w 2018 roku gościło blisko 1 
mln 750 tys. turystów z ponad 170 
krajów. 

Co zwiedzamy na świecie?
Wśród 10 najpiękniejszych 

i najsłynniejszych muzeów na 
świecie możemy wymienić: Luwr 
w Paryżu, Muzea Watykańskie, 
które obejmują 22 kolekcje. Mu-
zeum Brytyjskie w Londynie, Miej-
skie Muzeum Sztuki w Nowym 
Jorku, Galeria Uffizi we Florencji, 
Muzeum Egipskie w Kairze, The 
Smithsonian Institute w Waszyng-
tonie, Muzeum Prado w Madrycie, 
Ermitaż w St. Petersburgu oraz 
Rijksmuseum w Amsterdamie.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
bimkal.pl

wilanow-palac.pl
allora-bt.pl

historia.org.pl
cojestgrane24.wyborcza.pl

podroze.onet.pl
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 
2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  298/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 02.05.2022 r.

REKLAMA R0243/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 
2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Równoległej 5, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  299/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 02.05.2022 r.

REKLAMA R0244/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 
2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Równoległej 9, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  300/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 02.05.2022 r.



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

Za nami runda turnieju Sudety Cup!

#StrefaPracy

W sobotę 30 kwietnia 
odbyła się kolejna run-
da turnieju piłkarskiego 
Sudety Cup. Tym razem 
zawodnicy rywalizowali 
na stadionie sporto-
wym w Szczawnie-
-Zdroju. Była to ostatnia 
runda rozgrywek przed 
finałowymi rozstrzyg-
nięciami.

Turniej Sudety Cup or-
ganizowany jest przez Wał-
brzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną INVEST-PARK 
we współpracy z Wałbrzy-
skimi Zakładami Koksowni-
czymi Victoria S.A.

Warto zaznaczyć, że tur-
niej został zainaugurowany 
26 marca tego roku w Kłodz-
ku. Kolejne odsłony odbyły 

się 2 kwietnia w Ciepłowo-
dach, 9 kwietnia w Biela-
wie, 23 kwietnia w Żarowie. 
Ostatnia odsłona tej rundy 
rozgrywek odbyła się 30 
kwietnia na stadionie spor-
towym w Szczawnie-Zdroju. 
Całość zwieńczy wyjątkowy 
finał, który odbędzie się na 
Stadionie Narodowym.

Patronat honorowy nad 
turniejem objęli m.in. par-

lamentarzyści (Michał 
Dworczyk, Marcin Gwóźdź, 
Aleksander Szwed), wice-
marszałek Dolnego Śląska 
Grzegorz Macko, a także wi-
cewojewoda dolnośląski Ja-
rosław Kresa.

Zwycięzcą rozgrywek w 
Szczawnie-Zdroju został 
Klub Piłkarski MCK Miero-
szów.

Informujemy, że wy-
startował specjalny por-
tal rekrutacyjny stwo-
rzony przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekono-
miczną "INVEST-PARK" 
na rzecz osób z Ukrainy 
poszukujących pracy w 
Polsce.

Portal umożliwia zarów-
no pracodawcom dodanie 
oferty pracy lub stażu w ich 
przedsiębiorstwie, jak i oso-
bom z Ukrainy wprowadze-
nie swoich danych i dzięki 
temu otrzymanie korzystnej 
dla nich oferty. Jednocześ-
nie informujemy, że WSSE 
„INVEST-PARK” organizuje 

kursy języka polskiego dla 
osób z Ukrainy.

Działania te stanowią re-
alizację 4. filaru pakietu po-
mocowego dla uchodźców 
dotkniętych rosyjską agresją 
na terenie Ukrainy stworzo-
nego przez Zarząd WSSE 
„INVEST-PARK”.

Przypomnijmy, że do tej 
pory Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST 
PARK”, w ramach 5-filarowe-
go pakietu pomocowego 
zrealizowała już szereg dzia-
łań na rzecz pomocy Ukra-
ińcom, przekazała m.in. 300 
tys. zł na pomoc humani-
tarną, zorganizowała wśród 

pracowników zbiórkę rze-
czową oraz zapewniła bazę 
mieszkaniową.

- Jestem niezwykle dumny 
z poziomu zaangażowania 
pracowników WSSE „INVEST-
-PARK” na rzecz pomocy Ukra-
ińcom. Pokazaliśmy wspólnie 
w ostatnich tygodniach, że 
hasło Razem Możemy Więcej 
oznacza konkretne działa-
nia, które w wymierny sposób 
wpływają na życie określo-
nych osób. Mogę zapewnić, 
że nasz poziom pracy będzie 
w następnych tygodniach 
równie intensywny jak na po-
czątku konfliktu, ponieważ 
tylko stałe działania mogą 
zapewnić sukces – mówi 
Piotr Wojtyczka, prezes 
zarządu Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK”.
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Studio Espresso gościło w Apropo’s w Wałbrzychu

z wiceprezesem i trenerem KPS Chełmiec Wałbrzych rozmawiał Paweł Szpur

z Fabianem Kurzawińskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

REKLAMA R0245/22

Byłeś gościem Studio 
Espresso 4 lata temu. Wów-
czas pracowałeś z siatkarkami i 
siatkarzami, a dziś jesteś pierw-
szoplanową postacią. Co takie-
go się zmieniło?

Cztery lata to dość spory okres 
w sporcie, zwłaszcza w Wałbrzy-
chu, jeśli mówimy o siatkówce. 
Tak jak wspomniałeś - cztery lata 
temu zajmowałem się na co dzień 
organizacją treningów w żeńskim 
klubie MKS Chełmiec i klubie MKS 
Aqua Zdrój Wałbrzych, to była ów-
czesna I liga siatkówki. Przez ten 
czas wszystko się pozmieniało na 
tyle, że wraz z grupą osób przeję-
liśmy klub męski w postaci stowa-
rzyszenia Klub Przyjaciół Siatków-
ki Chełmiec Wałbrzych. Obecnie 
zajmujemy się szkoleniem mło-
dzieży, jak i prowadzeniem ze-
społu II ligowego. KPS Chełmiec 
Wałbrzych to jest taki projekt, któ-
ry przede wszystkim zajmuje się 
szkoleniem młodzieży, to jest na-
sze główne zadanie oraz w II lidze 
mężczyzn mam przyjemność pro-
wadzić ten zespół jako trener. Od-
powiadam za wszystko, od strony 
organizacyjnej jako wiceprezes i 
jako trener zespołu.

W czasie pandemii wasz 
główny sponsor Aqua-Zdrój 
przez obostrzenia i zamknięcie 
nie mógł Wam pomóc.

Tak, to był trudny czas dla 
wszystkich, nie tylko dla świata 
sportu. Oczywiście w czasie, gdy 
spółka wahała się czy przetrwa 
nikt nie myślał o drużynie siat-
kówki, to była dość zrozumiała de-
cyzja. Przy współpracy z Urzędem 
Miasta Wałbrzych wpadliśmy na 
pomysł, by przejąć struktury klu-
bu i utrzymać go w II lidze.

Nie ukrywajmy – też Twoje 
zaangażowanie.

Jestem osobą, która w swoją 
pracę wkłada nie 100, a 200 czy 
300 procent, ponieważ na tym mi 
zależy.

Masz to we krwi, w pokole-
niach.

Tak, zgadza się i stąd ta deter-
minacja, by wałbrzyska siatkówka 
nie upadła. Udało się to zrobić, 
było bardzo trudno, to był cięż-
ki okres, przetrwaliśmy, a teraz 
powoli wychodzi słońce. Mamy 
mocne plany na przyszłość jeśli 
chodzi o siatkówkę młodzieżową 
i seniorską.

Zanim opowiesz o przyszło-
ści, to warto wspomnieć, że za-
wiązaliście współpracę z „Kin-
derkami”, czyli najmłodszymi 
adeptami siatkówki, których 
prowadzi Piotr Wierzbicki.

Z Piotrem znamy się masę cza-
su, UKS Kinder Volleyball to kadra 
trenerska...

Też nasi goście....
Zgadza się. Tworzymy społecz-

ność, która współpracuje nie tyl-
ko na kanwie zawodowej, znamy 
się również prywatnie. Pozwoliło 
nam to stworzyć wspólny front 
działań. Obecnie dziecko, które 
zaczyna treningi w UKS Kinder 
Volleyball, 4 -5 letnie, ma zapew-
niony proces szkolenia do wieku 
19 lat. Ma pewność, że przejdzie 
do sekcji żeńskiej i męskiej w Klu-
bie Przyjaciół Siatkówki Chełmiec 
Wałbrzych. Ciągłość szkolenia jest 
zachowana. Mamy podobne spoj-
rzenie na to i cieszę się, że udało 
się wypracować taki dokument, 
który pozwala na formalną współ-
pracę. Myślę, że sezon 2022/2023 
będzie takim, w którym dzieci, 
które przejdą do KPS Chełmiec 
będą mogły się zaprezentować.

Czy mógłbyś przybliżyć 
struktury KPS Chełmiec? Ile ma-
cie zespołów?

Obecnie sztandarowym zespo-
łem jest ekipa II- ligowa. To jest 
ten nasz główny produkt, który 
wysyłamy w Polskę, mówiąc ko-
lokwialnie. Natomiast siłą klubu 
są grupy młodzieżowe. Są to trzy 
grupy mini-siatkówki w Wałbrzy-
chu, mamy również grupy w Świe-
bodzicach i Głuszycy, mamy dwie 
grupy młodzików – grupa junio-
rów młodszych i grupa juniorów 

starszych. Ponadto ze wszystkich 
młodzieżowców tworzymy zespół 
występujący w III lidze mężczyzn.

Wystawiliście jeszcze jeden 
zespół.

Tak dziewięć grup w struk-
turach klubu - bardzo duże wy-
zwanie, nie tylko logistyczne, ale 
również finansowe, bo koszty me-
czów są ogromne przy takiej ilości 
dzieci i młodzieży. Staramy się to 
jak najlepiej spiąć. Efekt tego jest 
w postaci tegorocznego finału 
Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o sukcesach mło-
dzieżowych, a także o trenerach 
w klubie. Nasz gość również opo-
wiada o tym jak prognozuje nowy 
sezon w wałbrzyskiej siatkówce. 
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Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa
& KP Górnik Wałbrzych

Wałbrzyska Uczelnia Wyż-
sza i Piłkarski Klub Górnik 
Wałbrzych podpisały porozu-
mienie o współpracy. Celem 
zawarcia porozumienia jest 
wielokierunkowa współpraca 
pomiędzy uczelnią, a klubem 
piłkarskim. Pod umową pod-
pisali się po stronie uczelni 
Rektor prof. dr hab. Robert 

Wiszniowski, a po stronie klu-
bu Prezes Czesław Grzesiak.

Współpraca, o której mowa, 
ma się przejawiać między in-
nymi poprzez: wizyty studyjne, 
wspieranie inicjatyw, których 
celem jest tworzenie nowych 
kierunków studiów, studiów 
podyplomowych, opiniowanie 
programów studiów czy rea-
lizacji praktyk zawodowych. 

Warto również podkreślić, że 
współpraca ma również po-
móc w przygotowaniu analiz, 
ekspertyz czy też opini specja-
listycznych.

Jednak warto zaznaczyć, że 
podpisanie tej umowy to dopie-
ro początek współpracy, gdyż 
szczegółowe ustalenia będą w 
przyszłości miały miejsce w ra-
mach realizowania współpracy.
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REKLAMA R0247/22sekund
Głuszyca
Uczcili zakończenie II Wojny Światowej

W niedzielę 8 maja - w 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej 
Powiat Wałbrzyski wraz z Gminą Głuszyca zorganizował Powiatowe 
Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa w Głuszycy. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Chrystusa 
Króla z udziałem Honorowej Asysty Wojskowej. Następnie kompania 
honorowa 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, przybyli 
goście oraz mieszkańcy udali się pod Pomnik Niepodległości. Później 
wszyscy wybrali się na piknik militarny z licznymi atrakcjami zorgani-
zowany w parku przy nowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Red.
Fot. gluszyca.pl

czytaj więcej na www.30minut.pl

Świebodzice
Dzień integracji polsko-ukraińskiej

Impreza rozpoczęła się kilka minut po godzinie 10:00 wspólną roz-
grzewką przy muzyce. Ale najważniejsze jest to, że piękna pogoda, 
bardzo dobra frekwencja oraz doskonałe nastroje towarzyszyły im-
prezie plenerowej pn. Dzień Integracji polsko-ukraińskiej, która od-
była się w dniu 8 maja na zielonym terenie przy Wodnym Centrum 
Rekreacji w Świebodzicach. Ten dzień, jak zaznaczył Burmistrz Świe-
bodzic, to doskonała okazja, aby wspólnie się poznać, zintegrować 
poprzez wypoczynek w plenerze, wspólny bieg, uczestnictwo w 
grach, zabawach sportowych i kulinariach. Jednak w szczególności 
była to okazja do poczucia radości, bezpieczeństwa i spokoju.

Red.
Fot.  swiebodzice.pl

czytaj więcej na www.30minut.pl

Zagórze Śląskie
Droga do stacji

Zakończona została przebudowa drogi gminnej w Zagórzu Śląskim, 
która stanowi dojazd do znajdujących się tam posesji oraz remon-
towanej stacji kolejowej. Gmina pozyskała na ten cel ćwierć miliona 
złotych. Warto wspomnieć, że trasa jest łącznikiem od drogi powia-
towej nr 2876D do dworca kolejowego w Zagórzu Śląskim, który bę-
dzie stanowić przystanek dla rewitalizowanej linii kolejowej nr 285. 
Łączny koszt budowy drogi to ponad 420 tysięcy złotych.

Red.
Fot. walim.pl

czytaj więcej na www.30minut.pl
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10 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5  www.zsee.walbrzych.pl  tel. 74 842 60 08

Mecenas: Patronat:



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

Mecenas: Patronat:



1 2 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a  www.zs5.walbrzych.pl  tel. 74 846 74 74

Mecenas: Patronat:
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„Gotowe na sukces”
Nie od dziś wiadomo, że 

„Klucz do sukcesu jest jeden – 
Zespół Szkół nr 7!”. Po raz kolej-
ny wałbrzyski GASTRONOMIK 
udowodnił, że jego uczniowie 
sięgają po sukces na ogólno-
polskiej arenie. Julia Woźniak, 
uczennica trzeciej klasy cukier-
nik, wywalczyła we Wrocławiu 
III miejsce w Ogólnopolskim 

Turnieju „Najlepszy w zawo-
dzie cukiernik”. Zadanie nie 
było łatwe, uczniowie musie-
li przygotować tort, figurki z 
masy cukrowej oraz specjalne 
rzeźby w karmelu, który jest 
bardzo kruchym i kapryśnym 
materiałem. Uczennica kształci 
się pod okiem Pani Dominiki 
Lipiec, która jest inicjatorem 

klasy o specjalności „Kreator 
tortów okolicznościowych”.

Natomiast Oliwia Sera-
fin, uczennica trzeciej klasy 
kucharz, została finalistką 
Ogólnopolskiego Turnieju 
„Najlepszy uczeń w zawodzie 
kucharz”. Przygotowany przez 
nią tatar nie miał sobie rów-
nych. Uczennicę do konkursu 
przygotowywał Pan Rajmund 
Królik – nauczyciel i szef kuch-
ni „Dziki Królik”.

Obie uczennice zaprezen-
towały umiejętności na naj-
wyższym poziomie i zostały 
bardzo wysoko ocenione przez 
profesjonalne jury. Wygrana w 
konkursie zwalnia uczennice 
z egzaminu zawodowego w 
części teoretycznej, a zdobyte 
doświadczenia i gotowość na 
odnoszenie sukcesów dają im 
szanse na zatrudnienie u naj-
lepszych pracodawców.

Jeśli jesteś gotowy na 
sukces, to rekrutacja do 
klas pierwszych na rok 
szkolny 2022/2023 właśnie 
się rozpoczyna!  
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UKS Kinder Volleyball z awansem na Mistrzostwa Polski!
7 maja w hali Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy, odbyły się pierwsze finały wojewódzkie turnieju Kinder Joy of Moving w mini 

siatkówce chłopców. Do gry stanęli chłopcy w kategorii siatkarskich „dwójek”(rocznik 2011 i młodsi). W ścisłym finale, w którym 
zagrało 8 najlepszych zespołów z wcześniejszych eliminacji, klub UKS Kinder Volleyball wprowadził rekordową ilość, aż 4 drużyn.

Wielki finał toczył się syste-
mem każdy z każdym. Wszyst-
kie zespoły zagrały z każdym 
przeciwnikiem, a ponadczte-
rogodzinne zawody stały na 
fantastycznym poziomie spor-
towym. Nowym mistrzem Dol-
nego Śląska został UKS Kinder 

Volleyball Głuszyca, który wy-
grał wszystkie swoje spotkania. 
O drugim miejscu decydował 
stosunek zdobytych i przegra-
nych setów.

3 zespoły – Koral Wrocław 
I, UKS Kinder Volleyball Wał-
brzych I i Dwójka Milicz zdo-

były taką samą liczbę punktów 
– 15. Najlepszy bilans setów 
padł łupem wrocławian (11/4), 
wałbrzyszanie byli o jednego 
seta gorsi(11/5), a zespól z Mi-
licza zakończył zmagania bez 
medalu (11/6). W końcowym 
rozrachunku podopieczni tre-
nera Bartosza Wesołowskiego 
zakończyli zmagania ze złotym 
i brązowym medalem oraz 7 i 8 
miejscem w klasyfikacji gene-
ralnej.

Końcowa klasyfikacja:
1.UKS Kinder Volleball Głu-

szyca i awans na mistrzostwa 
Polski. Zespół w składzie Woj-
ciech Bielawny, Antoni Motyl, 
Nikodem Gwizdała

2.UKS Koral Wrocław I i 
awans na mistrzostwa Polski

3.UKS Kinder Volleyball Wał-
brzych I w składzie Dawid Wło-
darski, Dominik Wojnowski, Ja-
kub Wierzbicki

4.UKS ” Dwójka” Milicz
5.UKS Koral Wrocław II
6.Akademia Siatkówki Zenit 

Wrocław
7.UKS Kinder Volleyball Wał-

brzych II w składzie Karol Pro-
kopowicz, Mikołaj Adamczyk, 
Julian Fortuna

8.UKS Kinder Volleyball 
Świebodzice w składzie Aleks 
Bochenek, Marcel Bochenek, 
Kacper Jaz

W turnieju funkcję sędziów 
sprawowali zawodnicy drugo-
ligowego KPS Chełmiec Wał-
brzych.’

JZ 

„Wiara jest w nas. Ekstra-
klasy nadejdzie czas...”

Górnik w finale
    Dzisiejszy mecz pokazał 
ile trzeba mieć umiejętności 
by spełnić marzenia. Pod-
opieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego pokonali 
Kotwicę Kołobrzeg i zamel-
dowali się w wielkim finale 
Suzuki 1 ligi. Stawką meczu 
z Łańcutem, będzie bezpo-
średni awans do Energa Ba-
sket ligi.
    Pięciomeczowa rywaliza-
cja była niczym siatkarski 
pojedynek z tie-brakiem na 
końcu, w którym do ostat-
niej chwili nie wiadomo 
było jak spotkanie się za-
kończy. Na szczęście oka-
zało się, że wałbrzyska hala 
jest miejscem, w którym 
wygrać jest piekielnie trud-
no. Dotyczy to oczywiście 
zespołów przyjezdnych. Te 
często w kluczowych mo-
mentach nie wytrzymywały 
presji.
    Na takie mecze kibice 
przychodzą z wielką ochotą. 
Co więcej, takie właśnie me-
cze są pamiętane przez dłu-
gi czas. Podobnie jak spot-
kanie Górnika z Miastem 
Szkła Krosno, tak i środowy 
pojedynek z Kotwicą będzie 
w Wałbrzychu wspominany 
z dużą sympatią. Tym razem 
obyło się bez dogrywki choć 
w końcowych sekundach był 
cień szansy na to, by goście 
doprowadzili do remisu. Na 
szczęście nie dali rady i oby-
ło się bez momentów grozy.
    Co było kluczowe? Wspa-
niała atmosfera stworzona 
przez kibiców to jeden z 
walorów Górnika. Dreszczyk 
emocji, jaki odczuwamy bę-
dąc częścią tego spektaklu 
sprawia, że powoli można 
się od tego uzależnić. Już 
dzisiaj nie mogę się docze-
kać kolejnego meczu.
    Pojedynek z Sokołem bę-
dzie niesamowitym wyda-
rzeniem i mam takie wraże-
nie -  nie lada wyzwaniem. 
Z drugiej strony takie zwy-
cięstwa smakują najlepiej, a 
że... „Wiara jest w nas. Eks-
traklasy nadejdzie czas...”.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
Walka o obronę tytułu Mistrza Polski

Sezon wyścigowy w kraju oraz w wielu miejscach od wiosny trwa w najlepsze. Wraz z nadchodzącym weekendem, rozpoczyna 
się także kolejny już sezon Mistrzostw Polski Endurance w wyścigach samochodowych. Po raz kolejny i tym razem w celu obrony 
tytułu, startować będzie 26-letni świdniczanin, Damian Lempart.

Młodzicy Basketu 20 drużyną w kraju!!
Drużyna Basketu Szczawno Zdrój sezon Młodzika U13 zakończyła przegraną w Kościanie z gospodarzami turnieju ćwierćfinałowe-

go. Ta porażka sprawiła, że młodzi koszykarze z uzdrowiska zostali sklasyfikowani na 20 miejscu wśród najlepszych drużyn w kraju.

Razem z Michałem Walcza-
kiem-Makowieckim, nasz 
kierowca w zeszłym roku 
po emocjonującym finale, 
rzutem na taśmę zdobył 
tytuł Mistrza Polski w wy-
ścigach samochodowych. 
Załoga wygrała rywaliza-
cję w klasie „Super S Cup” 
wśród łącznie startujących 
16 załóg, składających się 
z dwóch lub trzech kierow-
ców przez cały sezon. Wraz 
z nadchodzącym sezonem, 
Lempart ponownie będzie 
tworzyć załogę razem z 
Walczakiem-Makowieckim, 
która będzie rywalizować 
po raz kolejny za kierowni-
cą pucharowego Mini Coo-
pera S.
-Cieszę się z tego, co jest. 
Prowadziłem rozmowy i 
negocjacje w zakresie, aby 
zapewnić sobie możliwość 
przesiadki do samochodu 
wyższej klasy jak np. Por-

sche 911 GT3 Cup. Niestety 
rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami pod kątem 
opracowywanych projek-
tów nie przeszły w dalszą 
realizacje, na co też wpływ 
ma wszystko, co się dzieje 
na świecie w ostatnich mie-
siącach. Jest jak jest i pomi-
mo tego działam dalej. Po 
raz kolejny będę miał bar-
dzo cenne wsparcie świd-
nickiej firmy Delta-Tech, co 
chcę odwdzięczyć sukcesa-
mi w tym sezonie. Ciężko 
jednak myśleć o przesiadce 
do wyższych kategorii bez 
odpowiedniego wsparcia, 
nad którym cały czas pra-
cuję. Poprzedni rok jest już 
historią. Razem z Micha-
łem skupiamy się na tym, 
co mamy do zrealizowania, 
aby osiągnąć sukces – mówi 
Damian Lempart.
W zeszłym roku, załoga 
Lempart/Walczak-Mako-

wiecki wygrała dwa z czte-
rech wyścigów w ramach 
Mistrzostw Polski, w jed-
nym zgarnęła 3. miejsce 
oraz trzykrotnie zajmowali 
podium w kwalifikacjach, 
w tym także jedno Pole Po-
sition. Początek rywalizacji 
na Torze Poznań rozpoczy-
na się już w czwartek od 
treningów, poprzez kwali-
fikacje w piątek oraz inau-

guracyjny wyścig w sobotę. 
Wstęp dla kibiców na tor 
jest otwarty.
Przybliżony harmonogram 
jazd na Torze Poznań:
-12.05.2022 – Treningi płat-
ne
-13.05.2022 - Kwalifikacje 
Endurance (14:30-15:00)
-14.05.2022 – Wyścig En-
durance 2h 15:20 

JZ

-Mimo wszystko pokaza-
liśmy, że jako mały klub 
z małego miasta możemy 
rywalizować z najlepszy-
mi w kraju. Zabrakło jednej 
udanej akcji, aby znaleźć 
się wśród Top 16. Sam tur-
niej kończymy z bilansem 
1 wygranej i 2 porażek. 
Zajmujemy 3 miejsce w 
Ćwierćfinale Młodzieżo-

wych Mistrzostw Polski. To 
był naprawdę udany koszy-
karski sezon – cieszą się w 
klubie.
Pomimo, że do awansu do 
najlepszej 16 było napraw-
dę blisko i zapewne w gło-
wach zawodników tliło się 
małe rozczarowanie, to tre-
nerzy jak na prawdziwych 
mentorów przystało, spra-

wili, że drużyna doceniła 
wynik.
Teraz ta sama grupa zawod-
ników w niemal niezmie-
nionym składzie, walczy o 
medale w starszej kategorii 
U14. Podopieczni trenera 
Michała Borzemskiego w 
dwóch pojedynkach w Zie-
lonej Górze, okazali się lep-
si od swoich rywali.

Basket w stolicy wojewódz-
twa lubuskiego zwyciężył 
Greenstar Zieloną Górę 
83:80 i Gwardię Wrocław 
92:37.
W dwumeczu punktowali 
najwięcej:
-Szopa 46
-Stokowiec 37
-Kaczmarek 36 

JZ
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Górnik w IV lidze!
Po zwycięstwie w Kamieńcu Ząbkowickim wśród kibiców wałbrzyskiego Górnika zapanowała eu-

foria. Biało-niebiescy zapewnili sobie bowiem awans do IV ligi dolnośląskiej.
-To był bardzo ważny mecz 

dla nas i podeszliśmy do niego 
bardzo zmotywowani i skon-
centrowani wiedząc, że punkty 
dają nam już awans i zreali-
zowanie celu który mieliśmy 
przed sezonem. Zagraliśmy 

bardzo dobre zawody, domino-
waliśmy przez całe spotkanie, 
skutecznie w ataku i mądrze 
w grze obronnej i po gwizdku 
mogliśmy świętować – mówił 
po meczu trener Marcin Doma-
gała.

A tak o ostatnim meczu mó-
wił jeden z bohaterów bieżące-
go sezonu: 

-Byliśmy zmotywowani 
jak nigdy bo wiedzieliśmy, że 
zwycięstwo w tym meczu lub 
remis daje nam awans. Zagra-
liśmy bardzo dobry mecz, od 
początku do końca kontrolu-
jąc, co dzieje się na boisku i w 
końcu mamy 4 ligę w Wałbrzy-
chu – cieszył się Damian Cha-
jewski.

Do końca sezonu, podopiecz-
ni trenera Marcina Domagały 
rozegrają jeszcze w sumie 6 
spotkań, w tym jedno zaległe. 
Uzyskana do tej pory przewaga 

15 punktów nad trzecim w ta-
beli Zamkiem, sprawia jednak, 
że wałbrzyszanie już dzisiaj 
mogą świętować długo wycze-
kiwany awans. Pomimo sukce-
su przyszłoroczne rozgrywki 
będą jednak dla drużyny dużym 
wyzwaniem. W związku z reor-
ganizacją IV ligi, walka o pozo-
stanie w jej szeregach będzie 
nie lada wyzwaniem. Na ten 
moment wiadomo, że 6 miejsce 
będzie ostatnim, które da ligo-
wy byt. Jak w tych warunkach 
poradzi sobie wałbrzyski Gór-
nik? Zobaczymy już niebawem.

Zamek Kamieniec Ząbkowi-
cki – Górnik Wałbrzych 0:5 (0:2)

0:1 – Adam Niedźwiedzki 3’
0:2 – Mateusz Kopernicki 24’
0:3 – Damian Chajewski 57’
0:4 – Damian Chajewski 67’
0:5 – Sławomir Orzech 90’

JZ

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Transfer Lewandowskiego - 
może i dobry pomysł!
Z każdym tygodniem a na-
wet dniem, transfer Roberta 
Lewandowskiego wydaje się 
coraz bardziej realny, żeby 
nie powiedzieć przesądzo-
ny. Jakiś czas temu poru-
szałem tutaj już ten wątek i 
generalnie patrzyłem mocno 
sceptycznie na możliwość 
opuszczenia przez naszego 
kapitana Monachium. Argu-
menty za pozostaniem, jakie 
wtedy podawałem, to bardzo 
realna perspektywa zosta-
nia najlepszym strzelcem w 
historii Bundesligi w ciągu 
dwóch/trzech sezonów, czy-
li bycia absolutną legendą 
na dziesięciolecia. Poza tym 
przykład Messiego pokazu-
je, że nawet najwybitniejszy 
zawodnik po latach spędzo-
nych w jednym środowisku 
nie musi się wcale tak dobrze 
odnaleźć w nowym klubie. 
Jednakże im dłużej trwają 
spekulacje o potencjalnym 
transferze, tym bardziej je-
stem jemu przychylny i my-
ślę, że jako kibica targają mną 
podobne emocje co Roberta. 
Z jednej strony wspomniane 
„przyklepanie” swojej legen-
dy w Bundeslidze jest wielce 
kuszące, ale z drugiej chęć 
sprawdzenia się i po prostu 
gry w innym wielkim klubie 
(prawdopodobnie byłaby to 
Barcelona) też jest niezwy-
kle intrygujące. Tak samo dla 
samego Lewandowskiego 
jak i kibiców piłkarskich w 
Polsce. Ponadto okoliczno-
ści prowadzenia negocjacji 
przez władze Bayernu z na-
szym zawodnikiem mogą 
powodować utratę sympatii, 
nawet postronnych kibiców 
do tego klubu. Owszem, Bay-
ern ma swoją politykę - z za-
wodnikami po „trzydziestce” 
nie przedłuża kontraktów o 
dłużej niż rok (Lewandowski 
chce dwóch lat) ...no ale jed-
nak w tym przypadku chodzi 
o jednego z dwóch najwybit-
niejszych strzelców w historii 
tego klubu i jednego z trzech, 
góra pięciu najlepszych jego 
piłkarzy w ogóle, który spo-
kojnie przez kolejne trzy se-
zony może gwarantować grę 
na najwyższym poziomie. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Gramy dalej!!
Górnik wygrał mecz z Kotwicą i do pokonania została już tyl-

ko jedna przeszkoda. Energa Basket Liga jest na wyciągnięcie 
ręki. Kto po nią sięgnie? Jeżeli podopieczni trenera Łukasza 
Grudniewskiego zaczarują rywali i zagrają skutecznie na tab-
licach, może się okazać, że nadchodzące wyzwanie nie będzie 
tak trudne jak je malują.
Początek piątego meczu z 
Kotwicą należał do gospoda-
rzy. Świetne pierwsze minu-
ty, w których biało-niebiescy 
szybko wyszli na 9-punkto-
we prowadzenie wynikały z 
kilku trójek Marcina Dymały, 
ale… pomimo, że goście za-
grali bez swojego asa, potra-
fili odrobić straty i co więcej 

wyjść na prowadzenie, któ-
rego nie oddali aż do prze-
rwy (39:43).
Po zmianie stron doskonale 
w mecz weszli Jakóbczyk z 
Niedźwiedzkim. Kilka akcji 
później swoją cegiełkę do-
łożył Jan Malesa. Zawodnik 
Górnika w samej końców-
ce trzeciej kwarty rzucił 

dziewięć punktów i był to 
kluczowy moment rywali-
zacji. Duże zaangażowanie 
i ambicja miejscowych za-
wodników pozwoliło wał-
brzyszanom odeprzeć ataki 
rywala, który pod koniec 

meczu zbliżył się na 2 punk-
ty. Wtedy ponownie błysnął 
Jan Malesa.
Wałbrzyski zawodnik skoń-
czył mecz z double-double 
(18 punktów i 10 zbiórek). 
19 punktów i siedem zbió-
rek zaliczył Marcin Dymała. 
Kamil Zywert był za to bli-
sko triple-double. Ostatecz-
nie na koniec meczu miał na 
koncie 10 punktów i asyst 
oraz 9 zbiórek. 

JZ

Górnik Trans.eu Wałbrzych 
- Kotwica Kołobrzeg 95:92 
(20:23, 19:20, 32:20, 24:29)

Górnik: Dymała 19, Malesa 18, 
Jakóbczyk 14, Niedźwiedzki 
12, Pabian 11, Zywert 10

Kotwica: Nelson 27, Kurpisz 
26, Śmigielski 9, Kowalenko 8

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Hubert  
Nazwisko: Pabian 
Data urodzenia: 21 stycznia 1989 roku         
Pseudonim sportowy: Hubi
Klub: Górnik Trans.eu (koszykówka)
Największy dotychczasowy sukces: 
Mój największy dotychczasowy suk-
ces to awans do Ekstraklasy z trzema 
klubami: Polfarmexem Kutno, Spójnią 
Stargard oraz Czarnymi Słupsk. Jako 
zawodnik Stargardu zostałem wybrany MVP sezonu zasadnicze-
go oraz znalazłem się w pierwszej piątce sezonu zasadniczego, 
który to sukces powtórzyłem w tym roku w barwach Górnika.   
Kto jest twoim idolem sportowym: Alan Iverson – w czasach 
świetności najlepszy gracz NBA. Drugim moim idolem jest sno-
okerzysta Roni O’Sullivan, dlatego że jest najwybitniejszym za-
wodnikiem w historii snookera. 
Dlaczego koszykówka: Zaczęło się od przypadku, ponieważ po-
czątkowo uprawiałem biegi przełajowe, ale wkrótce zostałem 
zauważony ze względu na mój wzrost. W rezultacie biegi zamie-
niłem na koszykówkę, a moim pierwszym klubem był Basket 
Team Opalenica. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim najbliższym i jedynym celem 
jest awans do Ekstraklasy z Górnikiem. I na tym się w obecnym 
czasie skupiam, nie wybiegam myślami zbytnio w przyszłość. 
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REKLAMA R0250/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Sportowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Sobięcin nr 29 jako działka nr 74/3 i nr 74/4 o łącznej 
powierzchni 0,0929 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr 
SW1W/00052613/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
• OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość posiada lokalizację szczegółową średnią i jest otoczona gruntami o charakterze produkcyjno-
usługowym i w dalszej odległości zabudową mieszkaniową oraz posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe 
media. Kształt nieregularny trójkątny, ukształtowanie terenu średnie. Dojazd średni drogą o nawierzchni utwardzonej 
od ul. Sportowej  i ul. 1 Maja.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 
1) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha, przedmiotowe 
działki położone są w jednostce 29 – Sobięcin, na obszarze oznaczonym symbolem: 25.M7, o następujących zapisach:
- struktura funkcjonalno-przestrzenna: zamieszkiwania,
- preferowania forma zabudowy: małomiasteczkowa,
- intensywność zabudowy: strefa ogólnomiejska. 
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w 
trakcie zabudowy.
• CENA WYWOŁAWCZA:  55 000,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 
931) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.   
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:  
Przetarg odbędzie się w dniu  21 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ul. Kopernika nr 2  – sala nr 107 (sala ślubów).
WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium w pieniądzu w wysokości 5 500,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376  w Banku Millennium, nie później niż do dnia 14 czerwca 2022 r.  z napisem na 
dowodzie wpłaty (przelewie) – „dz. nr 74/3 i 74/4 przy ul. Sportowej”. 
Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu. 
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA  O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. 
Kopernika 2 oraz opublikowane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu (www.bip.um.walbrzych.pl). 
DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miejski w Wałbrzychu ul. Kopernika 2
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
pokój nr 101, tel. 74 66 55 223
e-mail: d.pajak@um.walbrzych.pl

BGN/BIN.6840 218.2020.DP Wałbrzych, dnia 04 maja 2022 r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

REKLAMA R0251/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 06.05.2022 r. została 
wywieszona na wykaz część nieruchomości stanowiąca własność Gminy Wałbrzych, zabudowana budynkiem 
niemieszkalnym, położona w Wałbrzychu przy ulicy Piłsudskiego 60A, oznaczona jako działka nr 103/1 w 
obrębie nr 26 Nowe Miasto o powierzchni 31,60 m² przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności handlowej  łącznie z obsługą toalet, na czas nieokreślony.

Nie upilnowała psa

Szczęsliwie odnaleziony

W minioną sobotę po po-
łudniu na terenie Wałbrzy-
cha doszło do nietypowego 
wypadku drogowego. Pies 
prowadzony przez 28-latkę 
wtargnął prosto pod jadące-
go rowerzystę. 45-latek nie 
zdążył ominąć zwierzęcia 
i najechał na nie, po czym 
przewrócił się na drogę. Po-
szkodowany trafił do szpita-
la. Na szczęście doznał obra-
żeń nie zagrażających jego 
życiu. Czworonóg także wy-
magał pomocy weterynarza.
Do sytuacji doszło 7 maja oko-

ło godziny 15:30. 45-letni męż-
czyzna zjeżdżał jednośladem po 
drodze dla rowerów ul. Strzegom-
ską w kierunku ul. Noworudzkiej. 

W pewnym momencie idącej w 
tym samym miejscu drogą dla 
pieszych kobiecie pies odskoczył 
i wtargnął prosto pod jadącego 
rowerzystę. Mężczyzna najechał 
na psa i przewrócił się na drogę. 
Zdarzenie zakwalifikowane zosta-
ło jako wypadek drogowy, dlate-
go w sprawie prowadzone będzie 
dalsze postępowanie. Do takich 
zdarzeń na terenie Wałbrzycha, 
czy też powiatu wałbrzyskiego 
być może nie dochodzi zbyt czę-
sto, jednak warto zaapelować do 
właścicieli psów o bezpośredni i 
właściwy nadzór nad swoim pu-
pilami.

Red.
czytaj całość na www.30minut.pl

Policjanci drugiego komi-
sariatu, przy wparciu będą-
cych w służbie funkcjona-
riuszy innych jednostek, a 
ostatecznie także strażacy z 
OSP i PSP, poszukiwali 22-let-
niego mężczyzny, który w 
nocy z soboty na niedzielę 
oświadczył najbliższym, iż 
targnie się na swoje życie.

Blisko 30 funkcjonariuszy wraz 
z przewodnikiem z psem służ-
bowym - przy wsparciu kilkuna-
stu strażaków zawodowych oraz 
ochotników – sprawdzało każdy 
sygnał i każdą informację o moż-
liwym miejscu pobytu załama-
nego wałbrzyszanina, który miał 
zażyć tabletki i z założona pętlą 

na szyi opuścić miejsce zamiesz-
kania. Funkcjonariusze powiado-
mili między innymi pracowników 
placówek handlowych, szpitali, 
korporacji taxi oraz byli w kontak-
cie ze Strażą Miejską. Sprawdzili 
noclegownie na terenie miasta. 
Dzięki zorganizowanej akcji po-
szukiwawczej funkcjonariusze 
drugiego komisariatu ostatecznie 
koło południa odnaleźli zdespero-
wanego mężczyznę, ukrywające-
go się w rejonie ul. Polnej w Wał-
brzychu. Okazało się, że 22-latek 
był nietrzeźwy. Miał ponad promil 
alkoholu w organizmie.

Red.
Fot. walbrzych.policja.gov.pl

czytaj całość na www.30minut.pl



MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Do mojego gabinetu przycho-
dzi coraz większa grupa klien-
tów ze świadomością na temat 
pielęgnacji skóry. Wykonujemy 
zabiegi pielęgnujące, stosujemy 
coraz lepsze kosmetyki w domu 
z cennymi substancjami aktyw-
nymi. Jednak  zastanawiam się 
ile z Was wie jak ważna jest rów-
nież troska o zdrową skórę od 
środka i co jest ważne? 
Odpowiednie nawodnienie – 
bez wody tak jak bez powietrza 
nie ma życia, jeśli skóra nie bę-
dzie odpowiednio nawodnio-
na, będzie sucha, zwiotczała i 
szorstka. Nie będzie dochodziło 
do wielu reakcji biochemicz-
nych i enzymatycznych. Powin-
niśmy wypijać ok 2 litrów wody 
dziennie.
Zadbaj o jelita – w nich docho-
dzi do przyswajania i wchłania-
nia się substancji odżywczych. 
Jeśli jelita będą uszkodzone,  
nieszczelne, substancje odżyw-
cze nie będą się dobrze przy-
swajały. Zazwyczaj zaczynając 
kuracje zalecam spożywanie 
dobrej jakości probiotyków by 
wzmocnić organizm, uszczelnić 
jelita i zadbać o florę bakteryjną.
 Antyoksydanty – należą do 
nich związki których głównym 
zadaniem jest neutralizowanie 
wolnych rodników tlenowych 
przyspieszających starzenie się 
organizmu. Niektóre antyoksy-
danty nasz organizm wytwarza 
sam ( koenzym Q10, melatoni-
na), inne zaś powinniśmy do-
starczyć w diecie od zewnątrz 
np. Witamina C, A, E.
Witamina D – ważna substan-
cja, która reguluje powstawanie 
białek tkanki łącznej ( kolagenu 
i elastyny). Wspomaga leczenie 
AZS, łuszczycy i trądziku. Bierze 
udział w prawidłowym procesie 
keratynizacji naskórka. Więk-
szość  z nas ma niedobory tej 
witaminy, jednak warto zbadać 
jej poziom przed rozpoczęciem 
suplementacji.
Kwasy omega 3,6,9 – silnie uela-
styczniają skórę, pomagają w 
wzmacnianiu płaszcza ochron-
nego skóry oraz działają prze-
ciwzapalnie. Znajdziemy je np. 
w oleju rzepakowym , lnianym, 
z wiesiołka , ogórecznika, oliwie 
z oliwek.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Muzeum - według Słow-
nika Języka Polskiego jest to 
instytucja gromadząca, prze-
chowująca i konserwująca 
zbiory z różnych dziedzin kul-
tury, sztuki, nauki lub tech-
niki i udostępniająca je pub-
liczności w formie wystaw. 
Pozwolę sobie powtórzyć za 
Georges’em Henri Rivièrem: 
Muzeum jest instytucją trwa-
łą, o charakterze niedochodo-
wym, służącą społeczeństwu 
i jego rozwojowi, dostępną 
publicznie, która prowadzi 
badania nad świadectwem 
ludzkiej działalności i oto-
czenia człowieka, gromadzi 
zbiory, konserwuje je i zabez-
piecza, udostępnia je i wy-
stawia, prowadzi działalność 
edukacyjną i służy rozrywce. 
Uwielbiam muzea, ale przede 
wszystkim galerie sztuki. Bo 
oprócz zbiorów w budynku 
taka instytucja ma w sobie 
duszę. W swoim życiu miałem 
okazję zwiedzać wiele muze-
ów i galerii. Mogłem podzi-
wiać dzieła sztuki w Zwinge-
rze czy oglądać fenomenalne 
pojazdy w Verkehrsmuseum 
w Dresden. Byłem między in-
nymi w The British Museum 
w Londynie, czy Ashmolean 
Museum w Oxfordzie, jednak 
do moich ulubionych miejsc 
należą Tate Modern w Lon-
dynie czy National Gallery - 
również w Londynie. W tych 
dwóch ostatnich potrafiłem 
włóczyć się po korytarzach 
po kilka godzin, wpatrując 
się bez końca w niezliczo-
ne dzieła sztuki - i mam na-
dzieję, że do nich wrócę. To 
właśnie tam zobaczyłem, jak 
najmłodszych obywateli uczy 
się wrażliwości na sztukę - wi-
działem jak grupka wesołych 
dzieciaków leży na posadz-
ce ze szkicownikami, rysu-
jąc obrazki, słucha z uwagą 
przewodnika. Nasze rodzime 
obiekty kultury potrafią rów-
nież zaskoczyć. Stara Kopal-
nia czy Wałbrzyskie BWA od 
kilku lat serwują nam wspa-
niałe wystawy, których - mam 
wrażenie - nie zawsze doce-
niamy. Dlatego czasem warto 
wyłączyć telewizor i wybrać 
się tak blisko, by zobaczyć tak 
wiele. A o historii muzeów pi-
szemy w temacie tygodnia. 

Redaktor Naczelny

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy 

i ich opiekunów w pary. Nie gwa-
rantujemy pełnego sukcesu, wszak 
miłość jest ślepa, ale zawsze to do-
bry początek. 

Mądry i ciekawski Bohun. Znałem 
takiego psa, co znał się na związkach 
przyczyny i skutku lepiej niż niejeden 
człowiek. I patrzył też w ten sposób, 
co Bohun. Badawczo, przenikliwie i 
ciarki czasem przeszły, bo zdawało 
się, że on naprawdę wie wszystko 
i mógłby powiedzieć, ale nie sztu-
ką jest gadać, bo się wie. Wspaniały 
przyjaciel dla wrażliwców, badają-
cych głębokości istnienia, szarości 

wieczorów i dźwięk morza poza peł-
nymi słonecznego żaru, głośnymi, 
letnimi dniami.

Ma około 8 lat, odżył już w schroni-
sku po jakimś totalnym głuptasie, co 
zapomniał mu dawać jeść, jest otwar-
ty na kolejną życiową drogę. Może 
ostatnią i najlepszą. 

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

Spacery z psiakami - Schroni-
sko dla zwierząt, Łokietka 7, Wał-
brzych-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko / PeeL
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Filharmonicy wałbrzyscy zagrają dla Ukrainy

Dramatyczny na weekend

Dobrze, że jesteś w „Lalkach”

Muzycy Orkiestry Filhar-
monii Sudeckiej, w geście 
solidarności z walczącą Ukra-
iną, zagrają 15 maja 2022 r. 
koncert charytatywny, któ-
remu towarzyszyć będzie 
zbiórka na rzecz Stowarzy-
szenia „Ukraina-Wałbrzych”. 
Koncert rozpocznie się o go-
dzinie 18.00 w Filharmonii 
Sudeckiej. Udział w wydarze-
niu jest bezpłatny.

Muzycy w składzie kameral-
nym: Anna Osowska-Kud (skrzyp-
ce), Olga Malyk (skrzypce), Olga 
Levchenko (skrzypce), Zofia Ko-
walczyk (altówka), Wojciech Kud 

(wiolonczela), Kamil Piotr Grabow-
ski (fortepian) zaprezentują reper-
tuar przede wszystkim polskich i 
ukraińskich kompozytorów. Usły-
szymy „Krakowiaka fantastyczne-
go H-dur, Op. 14 Nr. 6” i „Melodię, 
Op. 16 Nr. 2” Ignacego Jana Pade-
rewskiego oraz fragmenty „Kwar-
tetu fortepianowego d-moll op. 8” 
Zygmunta Noskowskiego. Z twór-
czości kompozytorów ukraińskich 
zagrane zostaną utwory Miroslava 
Skoryka „Carpathian Rhapsody” i 
„Taniec Hiszpański” oraz „Melodia” 
Oleksandra Znosko-Borowskija. 
Program dopełni  „Arioso z Kan-
taty BWV 156” Jana Sebastiana 
Bacha.

Koncert jest inicjatywą samych 
muzyków, którzy wystąpią w tym 
dniu charytatywnie. Również oso-
by pracujące przy obsłudze tego 
wydarzenia będą wykonywać 
swoje obowiązki w formie wo-
lontariatu.  Zbiórkę charytatywną 
poprowadzą przedstawiciele Fun-
dacji Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej z Wałbrzycha. Organizatorzy 
gorąco zachęcają do tłumnego 
przyjścia na koncert i finansowe-
go wsparcia ofiar trwającej wojny. 

Red.
Źródło i fot. Filharmonia Sude-

cka im. Józefa Wiłkomirskiego w 
Wałbrzychu

To opowieść o przyjaźni 
wystawianej na próby, ale 
przede wszystkim o mądro-
ści ukrytej w dojrzałym wie-
ku. Dwaj obwoźni handlarze, 
znający się do dawna, czeka-
jąc na klientów opowiadają 
historię o starym psie. Burka 
wyrzucił z domu właściciel, 
ponieważ uznał, że ten do ni-
czego się już nie przyda. Osa-
motniony pies idzie do lasu, 
gdzie próbuje znaleźć dom, 
przy okazji spotyka różne 
postaci, którym dzięki swojej 
życiowej mądrości skutecz-
nie pomaga. 
Wśród nich jest na przykład 

niedźwiedź Zygmunt, który czu-
jąc się starym i niepotrzebnym, 
bezskutecznie próbuje umrzeć. 
Towarzystwo Burka i jego mądre 

argumenty, przywracają Zyg-
muntowi siły oraz chęć do życia. 
Ostatecznie wszystko dobrze się 
kończy, bo każdy, nawet ten, któ-
remu zdarza się popełniać błędy i 
zachować okrutnie, chce się czuć 
potrzebny i pragnie mieć kogoś 
bliskiego.

Spektakl zrealizowany jest w 
konwencji teatru przedmiotu oraz 
form improwizowanych – wszyst-
kie rzeczy, które przynoszą ze 
sobą sprzedawcy, grają i zostają 
wykorzystane do opowiedzenia 
historii.

„Stary też jest potrzebny, ma 
czas, cierpliwość, wie więcej niż 
młody i nie musi sobie już niczego 
udowadniać. Byle się tylko nie za-

siedział jak niedźwiedź jakiś… w 
gawrze”- Burek.

Spektakl bierze udział w 22. 
Ogólnopolskim Konkursie na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej ma na celu nagradzanie 
najciekawszych poszukiwań 
repertuarowych w polskim te-
atrze, wspomaganie rodzimej 
dramaturgii w jej scenicznych re-
alizacjach oraz popularyzację pol-
skiego dramatu współczesnego. 
Konkurs organizowany jest przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spekta-
kle ocenia Komisja Artystyczna 
w składzie: Jacek Sieradzki (prze-
wodniczący), Ewa Hevelke, An-
drzej Lis, Zofia Smolarska, Szymon 
Spichalski, Izabela Szymańska, Ka-
tarzyna Waligóra.

tekst/foto: Teatr Lalki i Aktora

----------------------------------------

15.05/ niedziela/ 12:30/ Do-
brze, że jesteś/ 5+ 

15.05/ niedziela/ 16:00/ Raz, 
dwa, trzy… / 1-3 lat 

Teatr Dramatyczny im. 
Jerzego Szaniawskiego w 
Wałbrzychu zaprasza w 
najbliższy weekend na dwa 
spektakle.

13-15.05. NARUTOWICZ  - go-
dzina 18:00

Barwny i rozrywkowy spek-
takl, który opowiada o mitach za-

bójstw na tle politycznym. Gabriel 
Narutowicz, pierwszy prezydent 
II RP, został zastrzelony kilka dni 
po swojej nominacji. Spektakl w 
przewrotny sposób pyta o to, co 
zostaje po morderstwie politycz-
nym. Niesmak? Żałoba narodowa? 
Na pewno. Ale mord polityczny 
staje się też drogą do uświęcenia 
– zarówno mordercy jak i ofiary. 
Zapraszamy widzów do warszaw-

skiej ZACHĘTY na Scenie Kameral-
nej - wspólnie poznajmy mądrą 
kulę, która trafiła już niejednego.

tekst: pilgrim/majewski, reż: Pa-
weł Świątek

obsada: Agnieszka Kwietniew-
ska [g], Joanna Łaganowska, Mi-
kołaj Krzeszowiec, Ryszard Wę-
grzyn

13-15.05. ANTYGONA – go-
dzina 19:00

Najbardziej znana tragedia 
antyczna odczytana przez współ-
czesne wartości. Jakub Čermák 
młody, czeski reżyser, proponuje 
spektakl o ciele – o tym jednym 
niepogrzebanym, zbezczeszczo-
nym ciele Polinejkesa, ale też tym 
ciele, które Kreon kazał pochować 
ze wszystkimi należnymi honora-
mi. Jest też o ciałach, które pozo-

stają żywe i przez to narażone na 
ciągły ucisk władzy. ANTYGONA 
pełna jest niewyrażonego bólu 
i tęsknoty – nieprzepracowanej 
żałoby.

tekst: Sofokles, reż: Jakub 
Čermák

obsada: Angelika Cegielska, 
Irena Sierakowska, Irena Wójcik, 
Piotr Czarniecki [g], Mateusz Flis, 
Wojciech Marek Kozak, Czesław 
Skwarek, Dariusz Skowroński, 
Wojciech Świeściak



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

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

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. Naprawa FOTOGRAFICZ-
NYCH APARATÓW CYFRO-
WYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-38-43

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

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek, kładzenie papy na da-
chy. Tel. 513 022 801

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 660 201 604

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

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysło-
we. Wałbrzych ul. Armii Krajo-
wej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

KUPIĘ

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

Kupię stare motocykle i moto-
rowery. Kompletne lub niekom-
pletne, takie jak WSK, SIMSON, 
JAWA, SHL, WFM, MZ, RO-
MET, KOMAR, JUNAK i inne z 
okresu PRL-u, oraz części. Mój 
numer – 731 847 430

PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmia-
ny. Również osoby z niepełno-
sprawnością. Wałbrzych. 734 108 
163

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 

Profesjonalne 
pranie, czyszczenie, 

impregnacja 
dywanów, 

wykładzin, tapicerki 
meblowej, tapicerki 

samochodowej,  
tapicerki skórzanej. 

Polerowanie lamp 
667-951-785

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta
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KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453
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UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 13.05.2022 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086
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