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Taka noc jest tylko raz w roku!Taka noc jest tylko raz w roku!
Noc muzeów - bo o niej mowa - w tegorocznym wałbrzyskim wydaniu może zostać zaliczona do jednych z najlepszych Noc muzeów - bo o niej mowa - w tegorocznym wałbrzyskim wydaniu może zostać zaliczona do jednych z najlepszych 
od wielu lat. Nie tylko z uwagi na głód zwiedzających po okresie pandemii, ale właśnie dlatego, że przygotowane od wielu lat. Nie tylko z uwagi na głód zwiedzających po okresie pandemii, ale właśnie dlatego, że przygotowane 
atrakcje przez lokalne instytucje prezentowały wysoki poziom. Przysłowiową wisienką na torcie okazał się wernisaż atrakcje przez lokalne instytucje prezentowały wysoki poziom. Przysłowiową wisienką na torcie okazał się wernisaż 
wystawy „Elita śląskiej porcelany Hermann Ohme - 140. rocznica powstania fabryki” zorganizowany przez Muzeum wystawy „Elita śląskiej porcelany Hermann Ohme - 140. rocznica powstania fabryki” zorganizowany przez Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu.Porcelany w Wałbrzychu.

czytaj więcej strona 3czytaj więcej strona 3

temat tygodnia str. 4

rozmowa str. 6

informacje str. 7

Dzień Matki – dlaczego Dzień Matki – dlaczego 
obchodzimy to święto?obchodzimy to święto?

z Urszulą Nowickąz Urszulą Nowicką

Rozmawiali o Funduszu Rozmawiali o Funduszu 
Sprawiedliwej Sprawiedliwej 
TransformacjiTransformacji

Czytaj więcej w tekście Jakuba Zimy na stronie  10

Turniej o Mistrzostwo Polski zawsze Turniej o Mistrzostwo Polski zawsze 
wyzwala wielkie emocje. Nasi siatkarze wyzwala wielkie emocje. Nasi siatkarze 
jechali do Krakowa z wielkimi nadzieja-jechali do Krakowa z wielkimi nadzieja-
mi na występ, który przyniesie medal. mi na występ, który przyniesie medal. 
Zadanie było szalenie trudne, ale tylko Zadanie było szalenie trudne, ale tylko 
stawiając sobie wysokie cele, można stawiając sobie wysokie cele, można 
osiągnąć sukces.osiągnąć sukces.

Zostali 7 drużyną w Polsce!!Zostali 7 drużyną w Polsce!!

Zeskanuj kod QR i czytaj rozmowęZeskanuj kod QR i czytaj rozmowę
z dyrektorem Jackiem Drejeremz dyrektorem Jackiem Drejerem
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z Panią Kasią
mamą zastępczą 4 księżniczek. 

1
kalendarium

MAJ

20
PIĄTEK

Imieniny:
Joanna, Zuzanna, Amalia

Europejski Dzień
Parków Wodnych

MAJ

24
WTOREK

Imieniny:
Bernardyn, Kolumba,
Aleksander

Dzień Dojazdu
Rowerem do Pracy

 
Imieniny:
Jan Nepomucen,
Tymoteusz, Wiktor

Dzień Teścia

MAJ

25
ŚRODA

MAJ

26
CZWARTEK

„Ra dość wiel kim jest mędrcem, bo ra dość stworzyła 
słońce i świat. Smu tek nicze go nie urodzi.” 

Kornel Makuszyński

MAJ

21
SOBOTA

Imieniny:
Grzegorz, Magda, Aldhelm

Dzień Piwowara

Imieniny:
Angelika, Ewelina, Filip

Dzień Matki
czytaj w temacie tygodnia

9:00-17:00 Giełda Minerałów „Sudecka Wiosna” Mu-
zeum Minerałów w Szczawnie-Zdroju
10:00 Giełda Staroci, Produktów Regionalnych i Ręko-
dzieła w Wałbrzychu – Rynek
17:00 Rock pod chmurką, czyli pierwszy plener 2022 
- koncert / A’PROPOS
17:00 NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU! / PREMIERA, Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu
18:00 FINAŁ I Mecz #3: Górnik - Sokół, czyli odczaro-
wujemy trzynastkę! – Aqua Zdrój
18:00 PANI MORU - Teatr Dramatyczny - p o ż e g n a n 
i e    z    t y t u ł e m
20:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni z pracami gór-
niczymi
20:00 ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR - Teatr Dramatyczny

19:00 PANI MORU - Teatr Dramatyczny
20:00 SWING 42 - swing, gypsy jazz - koncert / 
A’PROPOS Wałbrzycha

Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń
Światowy Dzień Metrologii

Europejski Dzień Morza
Światowy Dzień Pszczół Imieniny:

Jan, Michał, Iwona

Dzień Spedytora

MAJ

23
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 R0257/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 18OC 17OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Emil, Julia, Ryta

Dzień Praw Zwierząt

MAJ

22
NIEDZIELA

9:00-17:00 Giełda Minerałów „Sudecka Wiosna” 
Muzeum Minerałów w Szczawnie-Zdroju
12:30 NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU! / 3+ Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu
17:00 Andrzej Sikorowski - Jubileusz – Filharmonia 
Sudecka
17:30 Święto Kolorów Szczawno-Zdrój’22 - Sło-
neczna Polana Cafe
18:00 ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR - Teatr Drama-
tyczny
19:00 Astor - Koncert Książęcej Orkiestry Salonowej 
- Zamek Książ w Wałbrzychu

Światowy Dzień Żółwia
Dzień Wymiaru Sprawiedliwości

Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Kiedy zdecydowała się Pani 
zostać zastępczą mamą ? Czy 
była to trudna decyzja?

Rodziną zastępczą zostałam 
6 lat temu. Najpierw dla moich 
dwóch bratanic. Ta decyzja wy-
nikła z potrzeby chwili. W mojej 
rodzinie tak się zadziało, że trze-
ba było w trybie natychmiasto-
wym zająć się dwiema małymi 
dziewczynkami. Nie miałam za 
wiele czasu na analizowanie tej 
sytuacji. Po prostu się zgodzi-
łam… Natomiast 2 lata później 
już bardzo świadomie podjęłam 
decyzję o tym, aby zaopiekować 
się 2 kolejnych dzieci. Czy była 
to trudna decyzja?? To był raczej 
proces „dorastania” do jej pod-
jęcia. Czułam, że mam w swoim 
sercu i mieszkaniu jeszcze wy-
starczająco dużo miejsca, aby 
podzielić się sobą z kolejnymi 
dziećmi.

Co oznacza tworzenie ro-
dziny zastępczej w praktyce? 

Myślę, że trzeba bardzo do-
brze zrozumieć słowa „rodzina 
zastępcza”.

Zastępcza czyli zastępująca 
coś, zastępująca mamę, tatę a 
często i całą resztę familii, która 
to jednak nie znika z życia dzie-
cka. Będąc tą zastępczą, trzeba 
pamiętać o tym, że dziecko za-
wsze kocha i tęskni do swoich 
biologicznych rodziców – bez 
względu na to co oni temu 
dziecku zrobili. A równocześnie 
pierwszy człon tej nazwy to RO-
DZINA. Przyjmujemy pod swój 
dach obce dziecko i mamy stać 
się dla niego rodziną. Próbować 
na nowo odbudować jego za-
ufanie do świata, do dorosłych. 
Zaakceptować po pierwsze fakt, 
że to nie nasze geny ale przede 
wszystkim inne wychowanie, 
przyzwyczajenia, wtłoczone za-
sady. Decydując się na zostanie 
rodziną zastępczą decydujemy 
się na podzielenie się „swoim ży-
ciem” czyli swoim mieszkaniem, 
czasem, zasobami, ale również 
swoją rodziną.

Czy piecza zastępcza  bar-
dzo różni się od tradycyjnej 
rodziny? 

Piecza zastępcza to system…
To paragrafy, sądy, MOPSy, 

koordynatorzy i z tym trzeba się 
liczyć. Gdy wchodzi się do syte-
mu i zostaje się rodziną zastęp-
czą trzeba mieć w sobie zgodę 
na to, że będziemy chodzić do 
sądu, że będziemy dowozić 
dziecko na spotkanie z rodzi-
cami biologicznymi, że koordy-
nator będzie nas odwiedzać w 
domu i będzie się interesować 
naszym życiem.

Trzeba mieć świadomość, iż 
nasze dzieci zostały wyrwane ze 
swojego dotychczasowego ży-
cia i dla ich dobra (którego one 
wcale nie rozumieją) przekaza-
ne obcym ludziom. To dzieci, po 
traumach, przerażone (nawet 
jeśli tego nie okazują), zagu-
bione, potrzebujące akceptacji 
a przede wszystkim bezwarun-
kowej miłości. Natomiast cała 
reszta jest już tylko RODZINĄ a 
tę każdy tworzy sam zgodnie z 
własnymi przekonaniami. Tak 
samo gotuje się obiad, robi pra-
nie, tak samo czyta się bajki, tak 
samo słucha się opowieści ze 
szkoły/przedszkola. Jedyna róż-
nica to świadomość i wiedza, że  
decydując się zostać rodziną za-
stępczą decydujemy sę kochać 
bardziej, rozumieć więcej i być 
bardziej cierpliwym.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiał Paweł Szpur 
W dalszej części wywiadu 

Pani Kasia opowiada o wymo-
gach formalnych, jakie trzeba 
spełnić aby zostać rodziną za-
stępczą  oraz czy w Wałbrzychu 
jest jakieś miejsce, gdzie moż-
na spotkać się i porozmawiać 
o zostaniu rodziną zastępczą. 
Zeskanuj kod QR i czytaj pełen 
wywiad na www.30 minut.pl 
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Święto - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
wyjaśniony jest po pierwsze 
jako dzień, w którym obcho-
dzi się uroczystości religijne 
lub państwowe, po drugie 
jako nadzwyczajne wydarze-
nie. Są oczywiście w kalen-
darzu takie święta, które nie 
mają charakteru doniosłości 
poprzez celebrację o charak-
terze państwowym z dniem 
wolnym od pracy. Wiele świąt 
we współczesnym kalenda-
rzu, co staramy się zaznaczać 
w naszym kalendarium, mają 
charakter świąt nietypowych. 
Swoje Święto mają strażacy, 
pielęgniarki, policjanci, woj-
skowi, ale również dziadowie, 
tatusiowie i mamy. Okazuje 
się, że Święto Matki na ca-
łym świecie obchodzone jest 
w różny sposób i w różnych 
datach. Jednak jest kraj, w 
którym Święto Mamy jest 
świętem narodowym. Mowa 
o Tajlandii. Źródła podają, że 
12 sierpnia 1932 roku przy-
szła na świat Sirikit Kitiyakara, 
żona najdłużej panującego 
monarchy na świecie, króla 
Tajlandii Ramy IX (Bhumibol 
Adulyadej). Królowa Sirikit 
jest uwielbiana przez naród 
tajski, a także ceniona za jej 
wkład w odrodzenie i rozwój 
lokalnego rzemiosła i sztuki 
tajskiej oraz za działalność 
charytatywną. Jest również 
uważana za promotorkę taj-
skiego jedwabiu na rynkach 
międzynarodowych, dlate-
go niekiedy nazywana jest 
Królową jedwabiu. Oddając 
hołd Matce Narodu w roku 
1976 ustanowiono, że dzień 
urodzin Królowej Sirikit tj.12 
sierpnia będzie również świę-
tem narodowym – Dniem 
Matki. Jest to również dzień 
wolny od pracy. Organizowa-
ne są wtedy parady i festyny, 
a na budynkach pojawiają 
się liczne i bogato zdobione 
portrety Królowej w towa-
rzystwie kwiatów i lampek. 
A gdyby tak w Polsce „Święto 
Mamy” było świętem narodo-
wym? Bo tylko „Matka Polka” 
wie, ile trudu musi znieść wy-
chowując dzieci. Więcej o hi-
storii święta mam piszemy w 
Temacie Tygodnia. 

 
Redaktor Naczelny

Taka noc jest tylko raz w roku!
Temat z okładki 

Stara Kopalnia, Wałbrzyska Ga-
leria Sztuki BWA, Zamek Książ i 
Muzeum Porcelany pokazały jak 
to się robi w XXI wieku. Coś "wisia-
ło w powietrzu" bo wszystkie wej-
ścia na zwiedzania w niektórych 
przypadkach zostały zarezerwo-
wane już na trzy dni przed wyda-
rzeniem. Stara Kopalnia nie tylko 
zaoferowała zwiedzanie z prze-
wodnikami, ale również fenome-
nalny koncert charytatywny „Siła 
zespołu”, na który zaprosił Wał-
brzyski Ośrodek Kultury. Na sce-
nie zaprezentowały się wszystkie 
grupy Zespołu Pieśni i Tańca Wał-
brzych. - Turystów zaprosiliśmy 
aż na sześć tras turystycznych, 
pokazujemy rzeczy, które nie są 
na co dzień udostępnione. Za-
prosiliśmy również na kuratorskie 
oprowadzania po naszej nowej 
wystawie „Podziemny Świat", oraz 
warsztaty dla dzieci i dorosłych 
– komentowała Marta Wróbel ze 
Starej Kopalni. To nie wszystko. 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
zlokalizowana w Starej Kopalni 
również zaskoczyła zwiedzają-
cych. - W trzech przestrzeniach 
zaprezentowaliśmy wystawę AN-
DZELMIADA z prywatnej kolekcji 
Pana Waldemar Andzelma. Jest to 
kolekcja sztuki współczesnej, abs-
trakcyjnej. Można zobaczyć dzieła 
takich osób jak Jan i Marcin Berdy-
szak, Leon Tarasewicz czy Jan Ta-

rasin. Z kolei w Centrum Ceramiki 
Unikatowej prowadzono warszta-
ty ceramiczne oraz zaprosiliśmy 
zwiedzających na ulicę Słowackie-
go na specjalne wydarzenia – in-
formuje Ilona Sapka, kuratorka 
wystawy. Zamek Książ postawił na 
emocjonujące nocne zwiedzanie 
Zamku oraz podziemnej krypty 
Mauzoleum. - Noc Muzeów w Za-
mku Książ jak co roku cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. 
Już po dniu ogłoszeniu programu 
wszystkie miejsca zostały zarezer-
wowane. Ponad 250 osób zwie-
dziło Zamek Książ i Mauzoleum 
po zmroku. Pokazaliśmy nieudo-
stępniane w dzień miejsca, była 
opowieść o zamkowych zjawach i 
zwiedzanie krypty w Mauzoleum 
w zamkowym parku - komentuje 
Anna Żabska,  Prezes Spółki Za-
mek Książ. Jednak największym 
zaskoczeniem okazało się połą-
czenie wernisażu nowej wystawy 
"Elita śląskiej porcelany Hermann 
Ohme - 140. rocznica powstania 
fabryki" wraz z oprowadzaniem 
grup po muzeum. - Pomysł wysta-
wy ma ponad 10 lat. Ponad deka-
dę temu zrodziła się idea, by po-
kazać porcelanę najwybitniejszej 
wałbrzyskiej fabryki porcelany i 
najbardziej wybitnej w Europie. 
Natomiast Noc Muzeów zorga-
nizowaliśmy jako oprowadzanie 
kuratorskie, był również pokaz 

konserwacji malarstwa.- komen-
tuje Jacek Drejer dyrektor Muze-
um Porcelany. Jednak część chęt-
nych nie mogła wejść, gdyż kilka 
dni wcześniej zostały już zarezer-
wowane wszystkie wejścia. Oka-
zuje się, że siła Nocy Muzeów jest 
tak wielka, że przyciąga również 
tych, którzy na co dzień nie zaglą-
dają do instytucji kultury. W tym 
wszystkim zabrakło z pewnoś-
cią otwarcia Kościoła Zbawiciela, 
który wręcz był oblegany kilka lat 
temu. Może warto się zastanowić 
czy wałbrzyskie teatry nie powin-
ny pokazać w Noc Muzeów „kulis” 
swojej działalności? Niewątpliwie 
byłoby to kolejną świetną atrak-
cją.

Paweł Szpur
Fot. PAS

Czytaj pełen tekst z wypowie-
dzią dyrektora Muzeum Porcelany 
na www.30minut.pl 

Zeskanuj kod QR i oglądaj zdję-
cia z Nocy Muzeów 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Marcie

Przechodziłam dziś obok 
Twojego bloku na Piaskowej, 
która tego dnia mrużyła swo-
je senne betonowe oczy w 
majestacie najjaśniejszego ze 
wszystkich wiosennych słońc 
i zastanawiałam się, czy jesteś 
w domu, czy może jeszcze w 
pracy. Spojrzałam na zega-
rek, bo byłam już gdzieś jak 
zawsze spóźniona i właśnie 
wtedy przypomniało mi się, 
że nie żyjesz. Że już Ciebie nie 
ma, obojętnie gdzie. Zamu-
rowało mnie. I to nie tak, że 
zapomniałam na śmierć, że 
umarłaś. Tryby tej obronnej 
machinerii, którą uruchomi-
łam w wieczór Twojego odej-
ścia nie przetarły się jeszcze, 
pracują wciąż pełną parą. 
Zębate koła napinają się tka-
jąc nieprzerwanie dalszy ciąg 
Twojego przerwanego życia. 
Tylko czasem mechanizm za-
cina się w takich momentach 
jak ten - jasne światło dnia, 
ciepły oddech słońca na po-
liczkach, chwilowa lekkość 
bytu i bliskość Twoich miejsc. 
Mieszkałaś w tym bloku przez 
11 naszych wspólnych lat, 
próbuję się jakoś przed Tobą 
wytłumaczyć, a teraz Cię w 
nim nie ma, a on stoi sobie na-
dal, jak gdyby nigdy nic, jakby 
jedna z jego bram już wcale 
nie tęskniła za Twoją obec-
nością. On dalej sobie stoi, a 
świat się wcale nie zatrzymał, 
rozumiesz? A ten chleb, który 
odkładali dla Ciebie co sobo-
tę w Twojej ulubionej cukierni 
(w tej, z której przeszklonych 
witryn Piaskowa wygląda na 
lepszą niż naprawdę jest) już 
dawno sprzedali komuś in-
nemu. Serce dzielnicy dudni, 
krew w jej aortach tętni tak 
bezwstydnie, że aż mi wstyd. 
Szczególnie w ten dzień 
majowy, jasny, roziskrzony. 
Zachłannie lubiłaś maj. Ja 
spóźniona, w ciągłym bez-
sensownym niedoczasie, Ty 
w końcu spokojna, machasz 
sobie nóżką na którejś z 
chmurek Piaskowej, które jak 
baranki. Ludzie wciąż płaczą 
na dźwięk Twojego imienia, 
wiesz? 
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Dzień Matki – dlaczego obchodzimy to święto?
Data tego dla wielu z nas wyjątkowego święta jest stała, jednak co roku wiele osób zastana-

wia się, kiedy jest Dzień Matki? Mało kto wie, ale oficjalnie Dzień Matki w Europie obchodzi się 
dopiero od XX wieku, a w Polsce od 1914 roku. Jak się również okazuje, w wielu krajach mamy 
zaczęły celebrować swój dzień dopiero po II wojnie światowej. Jaka jest historia Dnia Matki w 
Polsce i jak świętują mamy w innych krajach?

REKLAMA R0259/22

Starożytna historia
Jak podają źródła, genezy 

święta można dopatrywać się 
w wielu kulturach. Jedno z nich 
prowadzi do starożytnego Egip-
tu, gdzie ludzie czcili boginię 
Izydę, będącą ucieleśnieniem 
doskonałej rodzicielki i żony. 
(matka Horusa, a więc matka 
samego króla). W starożytnym 
Egipcie matka była kobietą nad 
wyraz szanowaną. W czasie pro-
cesu sądowego sędzia mógł 
uzależnić werdykt od faktu, czy 
pozwany zadowolił „serce mat-
czyne”. Z kolei na kontynencie 
europejskim początki święta się-
gają czasów starożytnych Gre-
ków i Rzymian. Kultem otaczano 
wtedy matki-boginie, symbole 
płodności i urodzaju. Z rozkwi-
tem wiosny w Grecji ofiary skła-

dano bogini Rei, żonie Kronosa, 
która według mitologii była 
matką wszechświata i wszyst-
kich bóstw. U Rzymian, którzy 
oddawali cześć bogini Cybele,  
uroczystości trwały trzy dni i 
nazywane były Hilariami (Świę-
to Radości). Bardzo prawdopo-
dobne, że Hilaria obchodzono 
od 15 do 18 maja. Jak większość 
świąt pogańskich, tak i rzymskie 
Hilaria, stały się „inspiracją” dla 
patriarchów, by stworzyć święto 
Matki Boga.

Bliżej naszych czasów
Część źródeł podaje, że dopie-

ro w XVII- wiecznej Anglii oraz 
Szkocji powrócono do odda-
wania czci matkom pod nazwą 
„Niedziela u Matki”( „Mothering 
Sunday”) w 4 niedzielę Wielkie-

go Postu. Swoje powstanie to 
święto zawdzięcza temu, iż wte-
dy wielu ubogich angielskich 
chłopców i dziewcząt, służyło w 
domach bogatych Anglików. Za-
zwyczaj była to praca codzienna, 
łącznie z sobotami i niedzielami 
i nieraz trzeba było udać się w 
dalekie strony. Z tego powodu 
służba żyła w domach swoich 
pracodawców i nie mogła sobie 
pozwolić na częste odwiedziny 
rodzin. W "Niedzielę u Matki" 
dostawali oni dzień wolnego po 
to, aby mogli odwiedzić rodzin-
ny dom i spędzić choćby trochę 
czasu ze swoją rodziną. Symbo-
lem święta było matczyne cia-
sto, które piekły i przywoziły do 
domu córki na znak szacunku i 
miłości. Dzieci składały mamom 

podarunki, głównie kwiaty i sło-
dycze, w zamian za otrzymane 
błogosławieństwo. Święto prze-
trwało do ok. XIX w. a obchodze-
nie go powróciło po zakończe-
niu II wojny światowej. Z kolei w 
Stanach Zjednoczonych historia 
Dnia Matki rozpoczyna się w 
roku 1858, kiedy to Ann Maria 
Reeves Jarvis ogłasza „Dni Mat-
czynej Pracy”. Julia Ward Howe, 
od 1872 roku, pracuje natomiast 
nad wypromowaniem „Dnia Ma-
tek dla Pokoju”. W końcu, w 1905 
Ann Marie Jarvis (córka Ann Jar-
vis) popularyzuje Dzień Matki, 
który z czasem zaczyna być ob-
chodzony w niemal wszystkich 
stanach. W 1914 roku Kongres 
USA uznaje Dzień Matki za świę-
to narodowe.

Historia w Polsce 
Historia Dnia Matki w Polsce 

związana jest z Krakowem, gdzie 
w 1914 roku święto to było ob-
chodzone po raz pierwszy. Od 
tamtego pamiętnego momentu 
Dzień Matki w Polsce celebruje 
się 26 maja.

Jak jest na świecie?
Dzień Matki na całym świecie 

najczęściej obchodzi się w maju. 
W 77 państwach świata mamy 
świętują w drugą niedzielą maja. 
Tak jest między innymi w USA, 
Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, 
Chile, Chinach, Czechach, Da-
nii, Niemczech, Japonii, Holan-
dii, RPA, Turcji, Włoszech oraz 
na Ukrainie i Kubie. W pierwszą 
niedzielę maja świętują mamy 
w Rumunii, Portugalii, Hiszpa-
nii, Mozambiku, na Węgrzech 
i Litwie. W ostatnią - w Szwecji, 
Tunezji i Francji. Najbardziej "eg-
zotyczny" termin na Dzień Matki 
wybrali mieszkańcy Indonezji. 
Tam święto obchodzone jest 22 
grudnia.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
jpolski.by

newsweek.pl
podroze.se.pl

polki.lu
naszeszlaki.pl

W sobotę, 14 maja, sceną Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury przy 
ulicy Broniewskiego 65A na Pia-
skowej Górze, zawładnęły przed-
szkolaki. W repertuarze maluchów 
pojawiły się m.in. takie piosen-
ki jak: „Witajcie w naszej bajce”, 
„Kaczka dziwaczka”, „Meluzyna” 
, „Na wyspach Bergamutach” z 
Akademii Pana Kleksa, „Pół kroku 
stąd” z bajki „Vaiana”, czy „Lisek Ła-
komczuszek”. Wystąpiło 18 zdol-

nych solistów. Każdy z nich pre-
zentował indywidualnie dobrany 
przez rodzica lub opiekuna grupy 
utwór. W jury Festiwalu Piosen-
ki Przedszkolnej zasiedli: Jurand 
Wójcik, Joanna Kowalska, Justyna 
Drapała. Muzyczne wydarzenie 
prowadziła natomiast Karolina 
Jefmańska.

Zebrała: osa
Fot. osa

Festiwal Piosenki Przedszkolnej w WOK



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

Porozumienie WSSE & Toyoty

Edyta Wojewoda w Invest Park Team

W środę 17 maja odby-
ło się oficjalne podpisanie 
porozumienia pomiędzy 
Wałbrzyską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną „IN-
VEST-PARK” a Toyotą Mo-
tor Manufacturing Poland. 
Obie Spółki, mając na 
względzie kryzys humani-
tarny wywołany wojną na 
terenie Ukrainy, w ramach 
społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, postano-
wiły współdziałać w celu 
aktywizacji zawodowej 
uchodźców deklarujących 
wolę podjęcia pracy w 
sektorze przemysłowym.

Na terenie centrum szkole-
niowego TMMP już od ponie-
działku 23 maja, mają odbywać 
się specjalne szkolenia z zakre-
su podstawowych kompeten-
cji niezbędnych na stanowisku 
pracownika produkcyjnego. 
Osoby z Ukrainy, które w ra-
mach działań podejmowanych 
przez WSSE „INVEST-PARK”, tak-
że w punkcie informacyjnym 
Urzędu Miasta Wałbrzycha, 
wypełniły ankietę i zgłosiły się 
do uczestnictwa w szkoleniach 
im dedykowanych, w tym w 
szkoleniu przygotowanym 
przez TMMP, zostaną przydzie-
lone do jednej z dwóch ście-
żek szkoleniowych. Jest to dla 
tych osób nie tylko okazja na 

zdobycie konkretnych umie-
jętności, ale także na uzyskanie 
doświadczenia w rozmowach 
rekrutacyjnych i „dotknięcia” 
procesu produkcji.

Porozumienie podpisali 
Piotr Wojtyczka, prezes za-
rządu WSSE „INVEST-PARK” i 
Dariusz Mikołajczak, prezes 
zarządu, Toyota Motor Manu-
facturing Poland.

- Podpisane porozumienie 
to kolejny element pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy realizowa-
ny przez Wałbrzyską Specjalną 
Strefę Ekonomiczną „INVEST- 
PARK”. Do tej pory w ramach 5-fi-
larowego pakietu pomocowego 
Spółka zrealizowała już szereg 
działań na rzecz pomocy Ukra-
ińcom, przekazała m.in. 300 
tys. zł na pomoc humanitarną, 
zorganizowała wśród pracow-
ników zbiórkę rzeczową oraz 
zapewniła bazę mieszkaniową. 
Uruchomiliśmy także specjalny 
portal rekrutacyjny, który umoż-
liwia osobom z Ukrainy wpro-
wadzenie swoich danych i dzięki 
temu otrzymanie korzystnej dla 
nich oferty pracy – mówi Piotr 
Wojtyczka, prezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”.

WSSE
Fot. WSSE

Decyzją Zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej "INVEST-PARK" 
Prezesa Piotra Wojtyczka i 
Wiceprezesa Pawła Kurta-
sza do drużyny Invest Park 
Team dołączyła pochodząca 
z Boguszowa-Gorc Edyta Wo-
jewoda z koniem Hypatia.

Pani Edyta Wojewoda startuje 
w zawodach Western i Rodeo w 
konkurencjach szybkościowych 

Barrel Racing oraz Pole Bending. 
Ponadto jest wielokrotną cham-
pionką na arenach czeskich w 
obu konkurencjach. Podkreślenia 
jest godne to, że zdobyła w Cze-
chach tytuł Rookie of the Year 
2020. Za swoje osiągnięcia otrzy-
mała nagrodę Sportowca Powiatu 
Wałbrzyskiego 2020 roku. To nie 
jedyny dorobek zawodniczki. Jest  
ona  także zdobywczynią tytułów: 
High Point Champion 4D w Barrel 
Racing 2021, Champion 1D Pole 

Bending Novice na Mistrzostwach 
Czech 2021, Champion 3D w Pole 
Bending Open 2021. Dzięki wspar-
ciu finansowemu przekazanemu 
przez Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną "INVEST-PARK" Edy-
ta pojedzie reprezentować Polskę 
na Mistrzostwa Europy we Wło-
szech, które odbędą się w dniach 
19- 22 maja. Zarząd Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
"INVEST-PARK" trzyma mocno 

kciuki i życzy powodzenia. Razem 
Po Zwycięstwo!

Od początku roku WSSE „IN-
VEST-PARK” intensywnie realizuje 
program sponsorski i darowizn. 
Do tej pory wsparcie otrzymało 
już 37 podmiotów na łączną kwo-
tę blisko 230 tysięcy złotych. 

WSSE
Fot. Edyta Wojewoda
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Studio Espresso gościło w Apropo’s w Wałbrzychu

z projektantką mody, właścicielką pracowni UL-KA i specjalistką szyjącą kostiumy filmowe 
rozmawiał Paweł Szpur

z Urszulą Nowicką

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

W Szczawnie-Zdroju dzieje się

Trochę Cię w Wałbrzychu nie 
ma. Ale zanim do tego przej-
dziemy, powiedz, jak to się sta-
ło, że zrezygnowałaś z pracy na 
etacie, a Twoja pasja stała się 
Twoją pracą?

Można powiedzieć, że to takie 
marzenie, żeby mieć swoją pra-
cownię. Ja skończyłam technikum 
odzieżowe na Śląsku, stamtąd 
pochodzę. Zawsze to w tle głowy 
było, ale wiadomo: dzieci, inna 
praca. Odwaga, bo to też jest od-
waga, żeby otworzyć pracownię i 
poświęcić się. To już jest biznes i 
to nie jest już osiem godzin, gdzie 
zamyka się drzwi i idzie do domu, 
tylko to jest praca 24 godziny na 
dobę. Można powiedzieć, że doby 
brakuje, aczkolwiek ani jednego 
dnia nie żałuję, że zrezygnowa-
łam, że mogę coś robić, tworzyć, 
realizować się, bo w tym zawodzie 
można całe życie realizować się i 
tworzyć... i to jest bardzo fajne. 

Sprawia Ci satysfakcję, że 
wiele osób w Wałbrzychu, w re-
gionie i w Polsce posiada twoje 
produkty?

Bardzo, nawet kiedyś usłysza-
łam od koleżanki, że jej córka była 
w Warszawie w przedszkolu i mia-
ła torbę ode mnie. I powiedziała: 
„Ale ja tą Panią znam”. To jest fajne 

i miłe, że ktoś reaguje na to i mi 
jest bardzo przyjemnie, że idąc 
gdzieś w sklepie i widząc, że ktoś 
nosi mój produkt... to jednak jest 
duma, że ktoś nosi. 

Jak to było z warsztatami dla 
dzieci? Nie tylko prowadziłaś 
pracownię, ale również uczyłaś 
te najmłodsze pociechy czym 
jest frajda z szycia. 

Stwierdziłam, że z dziećmi jest 
zupełnie inna praca. Uwielbiam 
pracować z dziećmi w różnym w 
wieku. Dzieci mają coś takiego, że 
one nie boją się. To my jako rodzi-
ce bardziej boimy się, że sobie coś 
zrobią na maszynie, a one wręcz 
przeciwnie, zachwycone, że się 
realizują. Moim zdaniem dzieciaki 
uwielbiają efekt końcowy, że wy-
konały to same i że rodzice są za-
chwyceni - to też jest super. 

Ciężko było dzieci nauczyć 
obsługiwać maszynę?

Nie, bardzo prosto i bardzo 
szybko. 

Ze świata dzieci przejdźmy 
do świata dorosłych. Na swo-
im koncie masz własne pokazy 
mody. Co to były za pokazy i 
gdzie się odbyły?

Na pierwszy mój pokaz za-
prosiła mnie Estera Grabarczyk. 
To było trudne, ponieważ każdy 

kto projektuje, to w tyle głowy 
zawsze ma jakieś marzenie, żeby 
zobaczyć jak to jest. Czy moje pro-
dukty będą się podobać? Każdy 
ma inną wizję i każdy ubiera się 
inaczej, każdy ma swój styl. To jest 
niesamowite przeżycie. Stres jest 
straszny, a miało to miejsce w Sta-
rej Kopalni. Później byłam zapro-
szona do Szczawna - Zdroju, do 
Salonu Urody, a następnie sama 
zorganizowałam pokaz w zamku. 

Jeszcze jest jedna waż-
na rzecz. Twoja pracownia to 
również miejsce spotkań. W 
pewnym momencie koleżan-
ki, znajome zaczęły po prostu 
przychodzić do Ciebie...

To są różne spotkania, do tej 
pory panie organizują się. Nawet 

jak mnie nie ma, to też w pracowni 
się spotykają. Z pewnością dziew-
czyny chciały zorganizować so-
bie miejsce, plus ja prowadziłam 
warsztaty lub sama robiłam tzw. 
nocne szycie. Cieszę się, że teraz 
jestem tam, gdzie jestem, ale cza-
sem są momenty, kiedy tęsknię za 
spotkaniami. 

A zdradzisz o czym plotkują 
kobiety podczas takiego nocne-
go szycia?

Na pewno nie o mężczyznach, 
to jest fajne. W sumie o wszystkim. 
To jest fajne, że dziewczyny przy-
chodząc do mnie, nie znały się, a 
później się nawet zaprzyjaźniły i 
potrafiły załatwić wszystkie spra-
wy. Bo każda z nas gdzie indziej 
pracowała i dużo rozmawiały. 

Okazało się, że potrzebuję to, a ta 
- to, na zasadzie: "a ja Ci załatwię, a 
ja Ci pomogę". 

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu Ula 
opowiada jak trafiła do świata fil-
mu i o tym, że obecnie pracuje na 
planach filmowych, szyjąc kostiu-
my dla aktorów. Zeskanuj kod QR i 
oglądaj pełen wywiad.  

Bez tradycyjnego przecięcia 
wstęgi, ale za to z przemarszem 
orkiestry wojskowej, odbyło 
się otwarcie dwóch nowo wyre-
montowanych szczawieńskich 
ulic – Zacisze i Ogrodowej. 13 
maja, tuż po uroczystościach 
związanych z 215. Rocznicą Bi-
twy na Czerwonym Wzgórzu, w 
towarzystwie wspomnianej or-
kiestry, władze miasta przeszły 
zmodernizowaną ulicą Zacisze. 
Następnie w Parku Zdrojowym 
burmistrzowie Marek Fedoruk i 
Marek Ćmikiewicz opowiedzie-
li zgromadzonym mieszkań-
com o zrealizowanych inwesty-
cjach.

Już w weekend okazało się, 
jak bardzo potrzebne były nowe 
miejsca parkingowe, które w so-
botę i niedzielę były prawie przez 
cały czas zajęte. Przez te dwa dni 
można też było zobaczyć wielu 
mieszkańców Szczawna-Zdroju 
i przyjezdnych, którzy przecha-
dzali się odnowionymi ulicami.

Przypomnijmy, że remont 
ulic został dofinansowany kwo-
tą 1 770 000 złotych ze środków 
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych w ramach zadań 
„Budowa traktu spacerowego w 
ciągu ul. Ogrodowej, łącznika do 

ul. H. Sienkiewicza oraz części 
ul. Topolowej” oraz „Moderniza-
cja infrastruktury turystycznej, 
uzdrowiskowej i rowerowej w 
Szczawnie-Zdroju".

Nie są to jedyne remonty ulic 
w Szczawnie-Zdroju, ponieważ 
prace budowlane toczą się już na 
placu Wolności i ulicach Lipowej, 
Słonecznej, Wczasowej, Kwiato-
wej i Ks. J. Popiełuszki. Wkrótce 
więc kolejne szczawieńskie drogi 
nabiorą uroku.

Red.G S-Z
Fot. G S-Z



Informacje 7
www.30minut.pl

Piątek, 20 maja 2022
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0260/22

Dzięki staraniom zarządu województwa Dolny Śląsk może liczyć na ogromne wsparcie

Rozmawiali o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
W Ministerstwie Fundu-

szy i Polityki Regionalnej z 
wiceminister Małgorzatą 
Jarosińską-Jedynak spot-
kali się Grzegorz Macko 
– Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskie-
go i Tymoteusz Myrda 
– Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
Wizyta ta była okazją do 
rozmowy na temat fundu-
szy europejskich dla Dol-
nego Śląska oraz jednego 
z kluczowych narzędzi 
unijnej polityki spójności, 
czyli Funduszu Sprawied-
liwej Transformacji.

556 milionów euro to kwo-
ta, jaką już niedługo otrzyma 
Dolny Śląsk w ramach Fundu-
szu Sprawiedliwej Transfor-
macji. Podczas wizyty w Mini-
sterstwie Funduszu i Polityki 
Regionalnej Grzegorz Macko 
– Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Tymote-
usz Myrda – Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego 
przedstawili szczegóły reali-
zacji programów i wdrożenia 

FST na obszarze naszego wo-
jewództwa. – Fundusze Eu-
ropejskie są bardzo ważnym 
narzędziem w realizacji na-
szej strategii rozwoju regionu. 
Dzięki tym środkom powstają 
między innymi nowe miej-
sca pracy. Możliwe są inwe-
stycje w kolej, infrastrukturę, 
służbę zdrowia czy ochronę 
środowiska – mówi Tymote-
usz Myrda, Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskie-
go. – Sam Fundusz Sprawied-
liwej Transformacji to potężne 
narzędzie finansowe, które w 
najbliższych latach ma wes-
przeć rozwój Dolnego Śląska 
i ułatwić regionom górniczym 
przeprowadzenie transforma-
cji energetycznej. Na Dolnym 
Śląsku wsparciem z pewnością 
zostanie objęty subregion wał-
brzyski. Dzięki temu Funduszo-
wi możliwe będzie wdrażanie 
technologii zapewniających 
tanią i czystą energię, redukcja 
emisji gazów cieplarnianych, 
regeneracja terenów zdegra-
dowanych, ale także pomoc 
dla przedsiębiorców na two-
rzenie nowych miejsc pracy 

– dodaje. Dolny Śląsk jako je-
den z najsilniej uprzemysło-
wionych regionów w Polsce 
będzie musiał przeprowadzić 

wiele kosztownych zmian w 
produkcji energii. Dzięki sta-
raniom zarządu województwa 
Dolny Śląsk może liczyć na 

ogromne wsparcie finansowe 
na ich przeprowadzenie.

Red./UMWD
Fot. UMWD
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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 | 660 399 002

27 maja -  WAŁBRZYCH 
28 maja - BOLESŁAWIEC

29 maja  - WROCŁAW
31 maja - LUBIN i GŁOGÓW 
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REKLAMA R0261/22Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających w ten dzień uczel-
nię cieszyło się stoisko informacyjne przygotowane przez wałbrzy-
skich policjantów.

POLICJANCI PROMOWALI SWÓJ 
ZAWÓD W PAŃSTWOWEJ
UCZELNI IM. ANGELUSA SILESIUSA

Po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią 
Państwowa Uczelnia im. 
Angelusa Silesiusa w Wał-
brzychu 17 kwietnia zorga-
nizowała Dzień Otwarty pn. 
"Majówka u Angelusa 2022”. 
Wśród licznych atrakcji jakie 
przygotowały władze uczelni, 
nie mogło zabraknąć funk-
cjonariuszy z wałbrzyskiej 
komendy, którzy promowa-
li swoją służbę i zachęcali 
do związania przyszłości z 
Policją. Mundurowi zapre-
zentowali również pokaz sa-
moobrony, który został na-
grodzony gromkimi brawami.
We wtorek 17 maja na terenie 

Państwowej Uczelni im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu zorganizo-
wano Dzień Otwarty pod nazwą 
"Majówka u Angelusa 2022”, pod-
czas którego przygotowano liczne 
atrakcje podzielone na kilka stref. 
Jednak zanim zaproszeni goście 
udali się w poszczególne miejsca, 
funkcjonariusze z Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu, zapre-
zentowali pokaz samoobrony, któ-
ry wzbudził wśród oglądających 

duży zachwyt. Nasi policjanci zo-
stali nagrodzeni przez publiczność 
dużymi brawami. Następnie ucz-
niowie szkół średnich oraz studen-
ci mogli odwiedzić poszczególne 
strefy, m.in. zdrowia i urody, gdzie 
pielęgniarki promowały profilakty-
kę oraz prewencję zdrowotną (po-
miary ciśnienia tętniczego, eduka-
cję w zakresie dietetyki, czy chorób 
cywilizacyjnych). Były także kos-
metolożki. Wszyscy odwiedzający 
mogli skorzystać z zabiegów kos-
metologicznych na dłonie. Odbyły 
się również mistrzostwa wizażu o 
tytuł „Najlepszego Wizażysty”.

Dużym zainteresowaniem 
wśród odwiedzających w ten 
dzień uczelnię cieszyło się stoisko 
informacyjne przygotowane przez 
wałbrzyskich policjantów. Każdy, 
kto je odwiedził, mógł przymierzyć 
sprzęt wykorzystywany w trakcie 
działań, zobaczyć z bliska narzę-
dzia pracy technika kryminalistyki 
oraz te, które wykorzystują na co 
dzień policjanci z ruchu drogowe-
go.

Uczniowie i studenci mieli prze-
de wszystkim możliwość poroz-
mawiania z funkcjonariuszami na 

temat służby w Policji. Pytania za-
dawane przez odwiedzających do-
tyczyły różnych zagadnień, jednak 
najczęściej pojawiało się pytanie 
dotyczące warunków pracy, zarob-
ków w Policji, kryterium przyjęć do 
służby oraz realizowanych akcji. 
Przyszli kandydaci zainteresowani 
służbą w naszej formacji dopyty-
wali również o etapy postępowa-
nia kwalifikacyjnego.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov,pl
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Powalczą o Mistrzostwo Polski!!
Juniorki młodsze Victorii Świebodzice w piłce ręcznej awansowały do turnieju finałowego, w którym powalczą o tytuł najlepszej 

drużyny w kraju!!

Rundy play-off zaczęły się 
od turnieju 1/16 MP, które ro-
zegrano w wałbrzyskim kom-
pleksie sportowym Aqua Zdrój. 
Komplet zwycięstw i pewny 
awans do kolejnej rundy po-
zwolił snuć nadzieje na jeszcze 
lepszy wynik w ćwierćfinale. 
Tam zespół z pobliskich Świe-
bodzic również nie miał sobie 
równych i ponownie z komple-
tem punktów zameldował się w 
półfinale.

W samym turnieju półfinało-
wym Victoria ponownie zagrała 
bezbłędnie, zostawiając w po-
konanym polu 3 kolejne zespo-
ły. Tym razem wyższość naszej 
drużyny musiały uznać ekipy 
PreZero APR Radom oraz dwie 
drużyny Pogoni 1945 Zabrze.

- Tak jest! Mamy to! Zadanie 
wykonane na 100%. Jesteśmy 
w najlepszej 4-ce Juniorek 

Młodszych w Polsce i jako jedy-
na drużyna nie przegrałyśmy 
żadnego z meczów. Awansuje-
my do Final Four z pierwszego 
miejsca. Gratulacje dla dziew-
czyn. Dziękujemy też naszym 
Kibicom za gorący doping. 
Dziękujemy wszystkim za do-
bre słowa, komentarze pod 
postami i kibicowanie przed 
ekranami. Teraz prosimy, do-
dajecie nam sił w Finale! – czy-
tamy na profilu społecznościo-
wym klubu ze Świebodzic.

Wyniki Victorii Świebodzice 
w półfinale MP:

Victoria Świebodzice – Pre-
Zero APR Radom 25:19

Victoria Świebodzice – Po-
goń 1945 II Zabrze 29:26

Victoria Świebodzice – Po-
goń 1945 Zabrze 45:29

Klasyfikacja generalna:
1. Victoria Świebodzice

2. Pogoń 1945 II Zabrze
3. PreZero APR Radom
4. Pogoń 1945 Zabrze

W turnieju Final Four Victo-
ria Świebodzice zmierzy się z 
Pogoń 1945 II Zabrze, MKS PR 

Gniezno i Zgodą Ruda Śląska 
– Bieloszowice. W samym fina-
le czekają nas więc olbrzymie 
emocje. Turniej zostanie roze-
grany 20 – 21 maja w Zabrzu.

JZ 

Czekamy, wierzymy,
wygramy!”
Przed nami dwa najważ-
niejsze mecze w nowożyt-
nej historii koszykarskiego 
Górnika. To już teraz kiedy 
chłopcy trenera Grudniew-
skiego starają się przebić 
na szczyt. Najpierw niechęć 
władz Związku w Warsza-
wie zdecydowała, że prze-
rwany sezon i 1 miejsce w 
ligowej tabeli nie może być 
wykładnią do promocji.
Górnik został na zapleczu 
Energii Basket Ligi. Rzeczy-
wistość trochę się zmieniła. 
1 liga zyskała sponsora tytu-
larnego. Przyszły obowiąz-
kowe transmisje, które dla 
TVCom miałem okazję pro-
wadzić. Emocje towarzyszy-
ły nam przez cały rok. Sezon 
zasadniczy przeszliśmy bez 
większych emocji. Później 
zaczęły się play-offy i fajnie 
było już w pojedynku z Opo-
lem. Biało-niebiescy wygrali 
dość spokojnie, ale żeby nie 
było tak zwyczajnie, trochę 
narozrabiał Bartłomiej Ra-
tajczak. No ale przy okazji 
pokazał moc.
Górnik zagrał też świetne 
mecze z WKK. Osobiście 
najbardziej zapamiętam 
ten ostatni wygrany w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów. Fakt 
- nie było to spektakularne 
wydarzenie, ale pamiętam 
radość, która nam wtedy to-
warzyszyła. Pamiętam też, 
jak żegnając się z widza-
mi powiedziałem, że „Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów żeg-
na naszych mistrzów, którzy 
jadą teraz do Słupska na 
pierwszy mecz finałowy”. 
Czekaliśmy na ten mecz.
Miało to być widowisko, w 
którym nasi chłopcy zmiotą 
z powierzchni ziemi swoich 
rywali. Gryfia padła, ale ła-
two nie było. Wróciliśmy do 
Aqua i najpierw w dresiku 
na lekkim luzie dostałem 
prezent na urodziny. W ta-
kim razie w niedzielę zało-
żyłem marynarkę. Jak świę-
tować awans, to elegancko. 
Niestety nie wypaliło i o ten 
awans gramy do dziś. Teraz 
na drodze stoi Sokół. Na 
szczęście część piórek już 
stracił. Teraz pora podciąć 
skrzydła!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
Zostali 7 drużyną w Polsce!!

Turniej o Mistrzostwo Polski zawsze wyzwala wielkie emocje. Nasi siatkarze jechali do Krakowa z wielkimi nadziejami na wy-
stęp, który przyniesie medal. Zadanie było szalenie trudne, ale tylko stawiając sobie wysokie cele, można osiągnąć sukces.

Brazylijska Samba w Wałbrzychu
Przed meczem wydawało się, że będzie to spotkanie bardzo wyrównane. Siłą Czarnych i Zagłębia, które występują na stadionie 

przy ulicy Dąbrowskiego jest trudna do technicznej gry nawierzchnia. Atutem Włókniarza są za to zawodnicy sprowadzeni z Brazylii, 
którzy lubią grać kombinacyjnie.

Chełmiec Wałbrzych awans 
do najlepszej 8 w kraju wy-
walczył w spektakularny 
sposób. Losowanie wskaza-
ło nam jednak trzech fawo-
rytów do złota i to niestety 
przełożyło się na wyniki w 
poszczególnych meczach. 
Trzy porażki w fazie grupo-
wej sprawiły więc, że pod-
opiecznym trenera Tomasza 
Botwiny przyszło walczyć o 
7 lokatę.

Ostatni mecz turnieju po-
kazał jednak, że w zespole 
wciąż jest wiele mocy. Kapi-
talne spotkanie i wygrana z 
KS Metro Warszawa, dała ju-
niorom młodszym wałbrzy-
skiego Chełmca 7 miejsce w 
Polsce.

Wyniki Chełmca Wałbrzych 
w turnieju finałowym:
Chełmiec Wałbrzych – MOS 
Wola Warszawa 1:3 (19:25, 
16:25, 26:24, 16:25)
Chełmiec Wałbrzych – AT 
Jastrzębski Węgiel 0:3 
(14:25, 23:25, 17:25)
Chełmiec Wałbrzych – Le-
chia Tomaszów Mazowiecki 
0:3 (22:25, 26:28, 20:25)
Chełmiec Wałbrzych – 
KS Metro Warszawa 3:2 
(25:12, 25:21, 23:25, 
23:25, 15:9)

Wałbrzyszanie wystąpi-
li w składzie: Bartłomiej 
Nackowski, Jan Wierni-
cki, Bartosz Jurga, Oskar 
Kukie, Oliwier Misiak, Na-

tan Wojtasik, Michał Sula-
nowski, Grzegorz Tchorow-
ski, Kacper Słowik, Maciej 
Stawarz, Oskar Bogdań-
ski, Daniel Wojtasik, An-
tek Zieliński, Oliwier Zych. 

Zespołem opiekowali się 
trenerzy Tomasz Botwina, 
Mariusz Jerzyk oraz fizjote-
rapeuta Maciej Byra.

JZ

Pierwsze 45 minut gry zda-
wało się potwierdzać tę opi-
nię. Goście mieli problem z 
kreowaniem gry w ofensy-
wie. Sytuacja zmieniła się 
po czerwonej kartce jaką w 
26 minucie otrzymał Konrad 
Baczyński. Gra w osłabieniu 
zmobilizowała zawodników 
Włókniarza do większego 
zaangażowania.

Na efekt tej gry czekaliśmy 
do 51 minuty spotkania. 
Wynik meczu otworzył Pa-
trick Rangel. Później było 
już tylko lepiej. Gladiatorzy 
do bramki gospodarzy tra-
fiali w sumie sześciokrotnie, 
pewnie zgarniając komplet 
punktów.
- Dziś był idealny dzień, cu-
downie, że wszystko poszło 
dobrze i dzięki Bogu wyszli-

śmy z wynikiem 6:0. Dzię-
kuję Bogu za 4 gole i za wy-
branie najlepszego gracza 
meczu. Dziękuję również 
klubowi przeciwnika, który 
wręczył mi trofeum. Czuje 
po prostu wdzięczność… 
Podziękowania dla Czarni 
Wałbrzych od najlepszego 
zawodnika meczu i gratula-
cje dla całej drużyny za wal-
kę do końca. Życzę wszyst-

kim powodzenia!! - czytamy 
na profilu społecznościo-
wym Patricka.
Czarni Wałbrzych – Włók-
niarz Głuszyca 0:6 (0:0)
0:1 – Patrick Rangel 51’
0:2 – Patrick Rangel 54’
0:3 – Pedro 62’
0:4 – Patrick Rangel 66’
0:5 – Patrick Rangel 72’
0:6 – Henrique Martins 77’

JZ
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Górnik wygrywa u siebie, czyli w Świebodzicach
Po jesiennym, dość wyrównanym spotkaniu, rewanż z udziałem dwóch lokalnych przedstawicieli klasy okręgowej miał dość jedno-

stronny przebieg. Występujący w roli gospodarza Górnik Wałbrzych pokonał w Świebodzicach MKS Szczawno-Zdrój 6:2. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Wisła wróci!
Wisła Kraków spadła z Eks-
traklasy. Mimo jej ostatnich 
problemów, nie tylko sporto-
wych ale i organizacyjnych, 
jest to zaskoczenie, bo na 
pewno w przedsezonowych 
prognozach kandydatem do 
spadku nie była. Poprzednia 
degradacja Wisły miała miej-
sce w 1994 roku i też mimo 
jej ówczesnych kłopotów 
była sporą sensacją. Krako-
wianie po dwóch sezonach 
powrócili do Ekstraklasy i 
zaraz napisali najlepszy roz-
dział w historii klubu, głów-
nie dzięki chojności Bogu-
sława Cupiała. Siłą rzeczy 
twarzami tegorocznej klęski 
są Jakub Błaszczykowski 
(czytałem idiotyczne tytuły o 
„upadku legendy”), Jarosław 
Królewski i Jerzy Brzęczek. 
Czy słusznie? Moim zdaniem 
nie! A sytuacja jest analogicz-
na do tej z 1994 roku, kiedy 
twarzą tamtego upadku był 
równie niezasłużenie Piotr 
Voigt. Syn słynnego krakow-
skiego optyka, który w latach 
80-tych przejął rodzinny bi-
znes (zakład na ul. Floriań-
skiej) i rozbudował firmę tak, 
że we wczesnych latach 90-
tych znalazł się na liście stu 
najbogatszych Polaków. Był 
to też okres, w którym Wisła 
jako były klub resortowy (mi-
licyjny) przeżywała straszne 
kłopoty finansowo-organiza-
cyjne i groziła jej po prostu 
likwidacja. Dzięki pomocy 
Voigta Wisła przetrwała ale 
jego samego doprowadziła 
do finansowej ruiny (takie 
to były czasy rodzącego się 
kapitalizmu). Doszedł też 
kryzys wizerunkowy zwią-
zany z ostatnim meczem 
sezonu 92/93 i niesławne 
0:6 z Legią. To wszystko fir-
mował Voigt swoim nazwi-
skiem ale jak sam wspominał 
w wywiadach, gdyby nie on, 
nie byłoby potem Cupiała w 
Wiśle ...bo nie byłoby Wisły. 
Tak samo teraz absolutnie 
nie wieszam psów na Błasz-
czykowskim i innych, którzy 
dwa lata temu Wisłę urato-
wali. Błędy zostały popełnio-
ne. Może nawet trudno na-
zwać to błędami - po prostu 
określone działania poprzez 
dostosowywanie się do rea-
liów bedących wynikiem sy-
stemowej patologii polskiej 
piłki. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Najmłodsi rywalizowali na Szczawienku 
Lubimy zaglądać na lokalne korty tenisowe, bo tam zawsze dzieje się coś interesującego. Jakby na potwierdzenie powyższych 

słów wystarczy podać, iż za nami rozegrany na kortach Uczniowskiego Klubu Tenisowego Wałbrzych Szczawienko ogólnopolski 
turniej Tenis10 kategorii czerwonej,  pomarańczowej oraz zielonej.  

Na zaproszenie organizato-
rów z Łukaszem Nowikiem, 
szefem i trenerem klubu na 
czele, w imprezie na kortach 
przy ulicy Ogrodowej wzięło 
udział ponad 30 młodych te-
nisistów z całego kraju. Jako 
pierwsi do gry przystąpili 
uczestnicy kategorii czerwo-
nej (do 8 lat), wśród których 
najlepsza okazała się Jagna 
Bartosik (SCT Pszczyna). Ko-
lejne miejsca na podium za-
jęli: Serena Meggiolaro z KT 
Szczawno-Zdrój oraz Jakub 
Kozłowski z UKT Wałbrzych 
Szczawienko. Turniej pocie-
szenia wygrała zaś Lara Wi-
lińska, która w finale poko-
nała Karolinę Lampkę (obie 

reprezentują UKT Wałbrzych 
Szczawienko). 

Po najmłodszych przyszedł 
czas na nieco starszych, bo 
9-letnich amatorów białe-
go sportu. W tej kategorii 
najlepszy okazał się Anto-
ni Nowik z UKT Wałbrzych 
Szczawienko, który na „pud-
le” wyprzedził swych klubo-
wych kolegów: Adama Ko-
złowskiego oraz Wojciecha 
Sadowskiego. Zwieńcze-
niem zmagań na Ogrodowej 
był niedawny, niedzielny 
turniej kategorii zielonej, 
czyli do lat 10. Również i tę 
grupę zdominował przed-
stawiciel miejscowych, a 
mianowicie Antoni Nowik, 

który okazał się lepszy od 
Jakuba Pilarczyka z Proacti-
ve Trzebnica, Mileny Boos 
z ST As Kłodzko oraz Toma-
sza Figlaka z UKT Wałbrzych 
Szczawienko. W finale po-
cieszenia reprezentant go-

spodarzy - Wojciech Sadow-
ski odprawił Hannę Muc z 
Kłodzka. 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Grzegorz   
Nazwisko: Guzal 
Data urodzenia: 16 maja 1978 roku             
Pseudonim sportowy: Guzi
Klub: Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej 
(sędzia) 
Największy dotychczasowy sukces: 
Jako zawodnik Chełmca Wałbrzych wy-
walczyłem złoty medal Mistrzostw Pol-
ski juniorów w 1997 roku oraz w 1994 
srebro kadetów. Na swoim koncie mam również medal oldbojów 
+35 lat. Jako sędzia zaś znalazłem się w obsadzie pomocniczej 
podczas Mistrzostw Świata w 2014 roku. Również jako sędzia li-
niowy pracowałem podczas Mistrzostw Europy kobiet we Wroc-
ławiu w 2009 roku.   
Kto jest twoim idolem sportowym: Moim sportowym idolem był 
Shaquille O’Neill, który na swojej pozycji potrafił zdominować 
ligę NBA.
Dlaczego siatkówka: Zaczęło się przypadkiem, a mianowicie od 
wizyty na zajęciach SKS-u w PSP NR 21. Zajęcia SKS-u prowadziła 
ś.p. Hanka Ignaczak, spod której trafiłem pod skrzydła trenera 
Waldemara Szczepanowskiego do młodzików Chełmca. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim podstawowym celem jest to, 
aby nie zepsuć zawodów sportowych, a więc pojechać na mecz 
i wrócić z czystym sumieniem, bez wytykania palcem przez za-
wodników lub publiczność. 

Do derbowej rywalizacji dość 
nieoczekiwanie doszło w Świebo-
dzicach, gdyż choć sezon „okrę-
gówki” trwa w najlepsze, to właś-
nie rozpoczął się remont boisk 
trawiastych przy ulicy Ratuszowej, 
co z punktu widzenia zarówno za-
wodnika, jak i przede wszystkim 
kibica naprawdę trudno zrozu-
mieć. Z tego również powodu ko-
lejny mecz, który biało-niebiescy 
mieli rozegrać u siebie, a więc z 
ATS-em Wojbórz, odbędzie się 
również w Świebodzicach.  

Sam pojedynek, w przeciwień-
stwie do pierwszej potyczki je-
sienią w uzdrowisku, toczył się 
pod pełne dyktando wałbrzyszan, 

którzy potrzebowali zaledwie 30 
minut, aby wyjść na prowadzenie 
3:0. Do przerwy było jednak 4:1, 
gdyż na trafienia lidera rozgry-
wek odpowiedział Filip Brzeziński. 
Druga odsłona rozpoczęła się co 
prawda od drugiego gola Brze-
zińskiego, ale królem polowania 
okazał się Damian Chajewski, któ-
ry aż trzykrotnie pokonał Oskara 
Bilejszysa. Ostatecznie biało-nie-
biescy aż 6:2 zwyciężyli „Mineral-
nych”, co wydaje się najmniejszym 
wymiarem kary. - Po pierwszej, 
dobrej połowie, do kolejnej moi 
zawodnicy podeszli niczym do 
sparingu. Mimo to przy nieco 
lepszej skuteczności mogło się 
skończyć na znacznie wyższej 

wygranej Górnika - poinformo-
wał trener Marcin Domagała. 

W najbliższej odsłonie mają-
cy od kilkunastu dni zapewniony 
zawans do IV ligi wałbrzyszanie 
zmierzą się na wyjeździe ze Skał-
kami Stolec. To ciekawie zapowia-
dający się pojedynek na szczycie 
ligi, gdyż Skałki to aktualny wice-
lider rozgrywek, który do Mateu-
sza Sobiesierskiego i spółki traci 9 
punktów. MKS tymczasem czeka 
spotkanie przed własną publicz-
nością. W niedzielę o godzinie 17 
ekipa trenera Siczka podejmie Za-
mek Kamieniec Ząbkowicki. 

Klasa okręgowa
XXVI kolejka
Górnik Wałbrzych – MKS 

Szczawno-Zdrój 6:2 (4:1)

Bramki: 1:0 Mateusz Koperni-
cki (11), 2:0 Piotr Krawczyk (25), 
3:0 Damian Chajewski (29), 3:1 
Filip Brzeziński (40), 4:1 Damian 
Chajewski (44), 4:2 Filip Brzeziński 
(46), 5:2 Damian Chajewski (90), 
6:2 Michał Bartkowiak (90+2)

Górnik: Kubiak, Smoczyk, 
Orzech, Rosicki, Kobylański (54 
Gorczyca), Grudziński (66 Nowa-
cki), Kopernicki, Niedźwiedzki, 
Korba, Krawczyk (63 Bartkowiak), 
Chajewski. Trener: Marcin Doma-
gała

MKS: Bilejszys, Grzelak, Pyda, 
Zawadzki, Maliszewski (80 Sło-
mowicz), Choiński (75 Matusz-
ko), Lewandowski (13 Bąkiewicz), 
Starczukowski, Czechura, Tobiasz, 
Brzeziński. Trener: Rafał Siczek

Bartłomiej Nowak
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Liga MTB XC Aglomeracji Wałbrzyskiej w Jaworzynie Śląskiej
W ostatnią sobotę od-

był się kolejny wyścig z 
cyklu VII edycji Ligi MTB 
XC Aglomeracji Wałbrzy-
skiej – 2022. Tym razem 
rowerzyści zmagali się w 
gminie Jaworzyna Śląska. 
Warto wspomnieć, że był 
to również XVIII Grand 
Prix MTB Solidarności.

Duże wrażenie zrobiła licz-
ba uczestników, ponieważ w 
wyścigu wzięło łącznie udział 
ponad 220 zawodniczek i za-
wodników, w wieku od 2 do 
16 lat. Zawody otworzył Pan 
Sylwester Bartczak, Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kul-
tury i Biblioteki Publicznej wraz 
z Przewodniczącym KZ NSZZ 
przy ZPS „Karolina” Sp. z o. o. 
Panem Ireneuszem Besserem.

Wyścigi w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, roze-
grane zostały w tym roku na 
urozmaiconych trasach, której 

miejscem zmagań były tereny 
jaworzyńskiej Żwirowni. Dla 
ścigających się zawodników 
GLKS Jaworzyna Śląska przy-
gotowano trasy, o różnej trud-
ności w zależności od kategorii 
wiekowych.

Najważniejsze to to, co to-
warzyszy przy każdym z wy-
ścigów, czyli zawsze bardzo 
dużo uśmiechu oraz pozytyw-
nej atmosfery podczas zawo-

dów. Dekoracji zawodników 
dokonywali: Burmistrz Jawo-
rzyny Śląskiej Grzegorz Grze-
gorzewicz, Przewodniczący KZ 
NSZZ przy ZPS „Karolina” Sp. z 
o. o. Ireneusz Besser, Dyrektor 
Ligi MTB Mateusz Rosiak oraz 
Pan Antoni Szewczyk trener 
GLKS-u. Wszystkim zawodni-

kom i zawodniczkom organi-
zatorzy serdecznie gratulują 
udziału oraz wyników.

PAS/MR
fot. Liga MTB XC AW

Zeskanuj kod QR i śledź na 
bieżąco wydarzenia z ligi MTB
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Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

Kancelaria Premiera

Papież Franciszek @WalbrzychMM

@PremierRP

@Pontifex_pl

10:33 AM · 18 maj 2022

6:05 PM · 17 maj 2022

11:35 AM · 18 maj 2022

W wałbrzyskim Teatrze Dramatycznym trwają próby do musicalu „Daisy” spektakl 
reżyseruje Konrad Imiela, a współfinansuje Miasto Wałbrzych i @Zamek_Ksiaz
 Premiera 10 czerwca. Już nie możemy się doczekać! #Wałbrzych

Projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pienięż-
nym dla emerytów i rencistów. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości 
do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1217,98 zł netto.

Jako Kościół powinniśmy powrócić do tego, co istotne, nie zagubić się w tak wielu 
drugorzędnych rzeczach, co grozi utratą z oczu prostej czystości Ewangelii.

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

8:27 PM · 12 maj 2022

Zarząd Województwa @Dolny_Slask  otrzymał od radnych województwa wotum 
zaufania oraz absolutorium budżetowe za rok 2021! Dziękuję radnym i wszyst-
kim zaangażowanym w rozwój naszego regionu. Będziemy nadal umacniać silną 
pozycję Dolnego Śląska nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

3:23 PM · 17 maj 2022

Za nami dzień pełen filmowych emocji Gościliśmy dziś p. Jakuba Poradę, znane-
go dziennikarza i autora książek podróżniczych, który odwiedził nas wraz ze swoją 
wspaniałą ekipa #TravelChannelPolska. Emisja programu „Porada na weekend” z 
@WalbrzychMM  już wkrótce!

Zamek Książ
@Zamek_Ksiaz

12:58 PM · 18 maj 2022

#tosiedziejenazywo  Wczesne odmiany rododendronów zaczęły kwitnąć w Ksią-
żańskim Parku Krajobrazowym. Jeżeli podobają Wam się w białej odsłonie to mu-
sicie tu być w najbliższych dniach 

Łączy nas piłka
@LaczyNasPilka

11:36 AM · 18 maj 2022

Wracamy do Wrocławia! 1 czerwca o 18:00 zagramy z Walią na @TarczynskiArena!
Wspomnienia? Gol Jakuba Wawrzyniaka w kadrze, cudowna cieszynka Artura Ję-
drzejczyka czy ciasteczko Roberta Lewandowskiego do Karola Linettego. Są jesz-
cze bilety na Walię - bądź tam z nami!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

8:23 PM · 17 maj 2022

#ProfiLine, polska firma z sektora #MŚP, dzięki wydaniu przez @WalbrzyskaSSE de-
cyzji o wsparciu inwestycji za ponad 6 mln zł unowocześni zakład w #SzalejówGór-
ny produkujący okna, drzwi oraz stolarkę aluminiową. #RazemDlaRozwojuGospo-
darki #PolskaStrefaInwestycji

REKLAMA R0266/22
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2, w 
dniu 13.05.2022r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 132 w obrębie nr 23 Poniatów o powierzchni 
1,0779 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawcy.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/3 w obrębie nr 18 Biały Kamień o 
powierzchni 0,0015 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie istniejącego 
garażu, na okres 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono 
do publicznej wiadomości „Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich 
najemców”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 315/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
z dnia 16 maja 2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 
17.05.2022 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 19/2 – obręb 17 Biały Kamień przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 5/1 – obręb 31 Sobięcin, przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 167 – obręb 29 Sobięcin  przeznaczona na ogródek, 
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 109 – obręb 36 Rusinowa  przeznaczona na ogródek, 
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 33/6 – obręb 25 Rusinowa przeznaczona na ogródek, 
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 99/7 – obręb 37 Rusinowa przeznaczona na  dwa ogródki, 
7/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej 
jako   działka nr 106/6 – obręb 4 Szczawienko przeznaczona na ogródek, 

 „Podziemny świat” wystawa w Starej Kopalni

Złoty Pociąg w Dramatycznym

Historia tej niezwykle cen-
nej dla Wałbrzycha wystawy 
zaczyna się od zupełnego 
przypadku na targu staroci w 
jednym z niemieckich miast. 
Dziś kolekcja ponad 100 
unikatowych negatywów 
jest już własnością Centrum 
Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia i jej pierwszą odsłonę 
„Podziemny Świat – górnicza 
praca na przedwojennych fo-
tografiach” możemy oglądać 
od piątkowego wernisażu.

Otwarcie wystawy niezwy-
kłych, 100-letnich zdjęć zabez-
pieczonych szklanymi płytkami, 
przyciągnęło na godzinę 18 do 

Starej Kopalni dużą delegację gór-
ników z wałbrzyskich stowarzy-
szeń, przewodników, miłośników 
górnictwa, wałbrzyskiej historii 
i fotografii oraz mieszkańców 
ciekawych nowej ekspozycji w 
Starej Kopalni. Na otwarciu wy-
stawy pojawił się również jako 
gość fotograf z Warszawy – Karol 
Bagiński, który w ostatnich mie-
siącach pracował nad renowacją 
i skanowaniem zdjęć w dużym 
formacie, by móc zaprezentować 
je w wygodnej formie dla widzów. 
Wernisaż został poszerzony o 
prelekcję wałbrzyskich górników 
omawiających zdjęcia, oraz wy-
kład wspomnianego fotografa 
Karola Bagińskiego. Artysta opo-
wiedział na podstawie dostępne-

go materiału o tym, jak wyglądał 
sposób pozyskiwania fotografii w 
latach 20-tych XIX wieku oraz na 
jakim sprzęcie musiały zostać wy-
konane, by móc je dziś podziwiać 
w takiej jakości. Na spotkaniu w 
kawiarni Sztygarówka odczyta-
no ponadto specjalny list od po-
przednich posiadaczy zdjęć – ko-
lekcjonerów z Niemiec.

Wystawa „Podziemny Świat 
– górnicza praca na przedwojen-
nych fotografiach” będzie już na 
stałe do zobaczenia w wałbrzy-
skim obiekcie. Można ją oglądać 
codziennie między 10:00, a 16:00. 
Co ciekawe, już dziś zapowiada-
ne jest poszerzenie wystawy i 
udostępnienie kolejnych zdjęć z 

zakupionej serii, przedstawiającej 
Wałbrzych i okoliczne krajobrazy.

Red./SK
Fot. Stara Kopalnia

W najbliższą sobotę i nie-
dzielę Teatr Dramatyczny 
zaprasza na spektakl Złoty 
Pociąg Superstar. Akcja roz-
grywa się m.in. na planie fil-
mowym piątej części „Indiany 
Jonesa”.
Złoty Pociąg Superstar to ostat-

nia część tryptyku SUPERSTAR. 
Aneta Groszyńska i Jan Czapliński 
wracają do Wałbrzycha i tym ra-

zem zajmą się tematem Złotego 
Pociągu. Przypomnijmy, że po-
przednie części rekonstruowały 
(bądź konstruowały) biografie 
Gabrieli Zapolskiej i Henryka Sien-
kiewicza. Wałbrzyskie SUPERSTARY 
były wielkimi sukcesami. A co nas 
czeka w trzecim odcinku? Tym ra-
zem bohaterem jest złoty pociąg. 
Czyli historia a nie człowiek, czyli 
fantazja a nie historia, a na końcu 

społeczność, która wokół tej histo-
rii się zawiązuje. Artyści, rekonstru-
ując opowieść o złotym pociągu, 
przyglądają się wszystkim tym, 
którzy próbują tę opowieść okiełz-
nać i uczynić swoją, zmonetyzo-
wać, zapisać lub przerobić na włas-
ną. Jednocześnie sami dalecy są od 
ukazywania tylko prawdy i powa-
gi. Akcja rozgrywa się m.in. na pla-
nie filmowym piątej części „Indiany 

Jonesa”. Spielberg i Harrison Ford 
pragną jeszcze raz nakręcić histo-
rię o niepokornym archeologu, 
który ratuje świat. Tym razem ak-
cja filmu rozgrywa się pod koniec 
wojny w mrocznych lasach w oko-
licach Wałbrzycha. Ale poszukiwa-
nie skarbów okazuje się przygodą 
zgoła inną niż zaplanowali autorzy 
Indiany. Próby kręcenia kolejnych 
scen, są jak odsłanianie kolejnych 

warstw historii, kompleksów, lę-
ków, aspiracji, ran i marzeń jakie 
kryją w sobie te rejony.

Red./TD
Źródło. teatr.walbrzych.pl

ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR
tekst: Jan Czapliński, reżyseria: 

Aneta Groszyńska
21.05 godzina 20:00 oraz 22 05 

godzina 18:00 Duża Scena 120 min
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Dzieje się w A’PROPOS

Dzień Matki w Filharmonii Sudeckiej

Nowa premiera w Teatrze Lalek/ 21.05.2022

czwartek 19.05 godz 19:30 
- Pierluigi Petricca - one man 
band (Włochy) / koncert // 
A'PROPOS

Pierluigi Petricca, najbardziej 
bluesowy wśród Włochów, naj-
bardziej włoski wśród bluesma-
nów, one man band, czyli czło-
wiek-muzyka.

Zapraszamy nietypowo w 
czwartek na solidną dawkę rdzen-
nego, korzennego bluesa.

Bilety na http://aproposhotel.
pl lub w klubie.

35 zł w przedsprzedaży  / 45 zł 
w dniu koncertu

Koncert będzie częścią małej, 
polskiej trasy artysty, promującej 
nowy album "Bad days". Brzmi 
jak okazja dla smakoszy muzyki z 
A'propos?

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

piątek 20.05 godz 20:00 - 
SWING 42 - swing, gypsy jazz - 
koncert / A'PROPOS Wałbrzycha

Bardzo charakternie brzmiąca 
kapela, młoda stażem, ale nie de-
biutująca.

Niektórzy z Państwa ich w 
A'propos słyszeli i dajemy słowo - 
nie da się bez ruchu tego koncer-
tu "wysiedzieć".

Wszak ta wspaniała muzyka - 
swing i gypsy jazz - służyła kiedyś 
najlepiej do tańca.

Ten piątek to pełna, samodziel-
na odsłona wałbrzyskiego zespo-
łu - zapraszamy!

---
Bilety na http://aproposhotel.

pl lub w klubie.

25 zł w przedsprzedaży / 35 zł 
w dniu koncertu.

---
SWING 42 w składzie:
Katarzyna Kolczyńska- Niemie-

rowska - skrzypce
Maja Karteczka - śpiew
Bernard Karteczka - kontrabas
Mariusz Augun - gitary
Wojtek Dobrowolski - gitary
Tomek Wiziński – perkusjonalia

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

sobota 21.05 godz 17:00 - 
Rock pod chmurką, czyli pierw-
szy plener 2022 - koncert / 
A'PROPOS

Pierwszy koncert sceny plene-
rowej A'PROPOS w 2022. Do tego 
podwójny.

Zagrają: POLISH FICTION i N.i.C.
---

wstęp 25 zł na http://apropos-
hotel.pl lub w klubie

stolików nie rezerwujemy, zim-
ne piwo będzie czekać 

---
Zespół N.i.C
Formacja całkowitych pasjona-

tów, złożona z byłych członków 
Dobra Dobra. Ideą N.i.C jest granie 
nie więcej niż jednego koncertu w 
miesiącu, więc usłyszeć ich będzie 
rarytasem.

Zespół POLISH FICTION
Polish Fiction to buntownicza 

energia połączona z dziewiętna-

stoletnim doświadczeniem. Grają 
mocna muzykę z prostym prze-
kazem, a w tekstach nie biorą 
jeńców. Ich główna droga to punk 
rock, lecz w twórczości grupy usły-
szeć można też reggae, nową falę, 
a nawet hardcore.

Mischi Gremm - wokal
Andrzej "Reżyser" Wajda - gita-

ra
Patryk Krische - perkusja
Balti czyli Łukasz Małota - bas i 

wokal

Zbliża się Dzień Matki i 
jest wiele sposobów na to, by 
uczcić to szczególne święto. 
Niezwykłym prezentem, jaki 
możemy ofiarować swoim 
mamom jest wspólne spę-
dzenie czasu. Dlatego Filhar-
monia Sudecka im. Józefa 
Wiłkomirskiego w Wałbrzy-
chu proponuje – „Zaproś 
Mamę do Filharmonii”.

Każdy, kto skorzysta z tej pro-
pozycji i razem z mamą przyjdzie 
na koncert Filharmonii w dniu 20 
lub 27 maja będzie mógł nabyć bi-
lety w promocyjnej cenie – zapłaci 
pełną kwotę tylko za swój bilet (40 
zł bilet normalny, 30 zł bilet ulgo-
wy, 10 zł bilet szkolny) oraz zło-

tówkę za specjalne zaproszenie 
dla swojej mamy. Koncerty, które 
mogą być prezentem na Dzień 
Matki to:

20.05.22, godz. 19:00, Kon-
cert Symfoniczny – Koncert na 
dwa fortepiany

Książek Piano Duo (fortepiany) 
i Orkiestra Symfoniczna Filharmo-
nii Sudeckiej pod batutą Agaty 
Zając. Program: Ludomir Różycki 
Scherzo symfoniczne „Stańczyk” 
op. 1, Wolfgang Amadeus Mozart 
„Koncert na dwa fortepiany Es-
-dur”, Mieczysław Karłowicz Poe-
mat symfoniczny „Epizod na ma-
skaradzie” op. 14.

27.05.22, godz. 19:00, Kon-
cert Symfoniczny

Roksana Kwaśnikowska 
(skrzypce) i Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Sudeckiej pod batutą 
Pawła Kotli. Program: Antonín 
Dvořák „Koncert skrzypcowy a-
-moll” op. 53, Felix Mendelssohn 
„III Symfonia a-moll” op. 56.

Bilety z okazji Dnia Matki bę-
dzie można kupić i zarezerwować 
wyłącznie w Kasie Biletowej Fil-
harmonii, osobiście, telefonicz-
nie (501-674-397) lub mailowo 
(bilety@filharmonia-sudecka.pl). 
Sprzedaż i rezerwacja będzie pro-
wadzona do czwartku poprzedza-
jącego dany koncert, do godziny 
14:00. Oferta nie dotyczy wyda-
rzeń zewnętrznych odbywających 
się w Filharmonii Sudeckiej.

Więcej o koncertach na stro-
nie: www.filharmonia-sudecka.
pl.

Red./FS
Fot. Filharmonia Sudecka 

„Nie bój się, Dziadku!” Pa-
wła Pawlaka w reżyserii Mo-
niki Woronicz to najnowsza, 
a zarazem ostatnia w mijają-
cym sezonie artystycznym, 
premiera Teatru Lalki i Akto-
ra w Wałbrzychu przy Brze-
chwy. Start w sobotę (21.05) 
o godz. 17 na Dużej Scenie.  
 
Bohaterką najnowszego spek-

taklu wałbrzyskiej sceny lalkowej 
jest mała zajęczyca Stefcia, któ-
rą Mama zostawia na kilka dni u 
Dziadków, bo sama musi wyje-
chać w bardzo ważnych sprawach 
służbowych. Mała Stefcia uwielbia 
Babcię, ale Dziadek zawsze wyda-
wał jej się być trochę dziwny…

Podczas pobytu Stefci u Dziad-
ków mają miejsce dziwne rze-

czy… Między innymi miasteczko 
obiega wieść, że w okolicy grasuje 
groźny Złodziej Kwiatów. Dziadek, 
chcąc chronić piękne kwiaty Bab-
ci,  przygotowuje na niego pułap-
kę, a Stefcia pomaga Dziadkowi, 
zaczytując się w międzyczasie 
książką o dziewczynce, która ni-
czego nie chciała się bać… Pew-
nego dnia Stefcia pomaga Babci 
w pieczeniu ciasta: schodzi do 
piwnicy, bierze marchewki, nagle 
ogarnia ją ciemność. Bohaterka 
słyszy sapanie, kroki, po chwili 
głośny krzyk… Czy ktoś jeszcze 
boi się tak, jak Stefcia?

Pozornie historia autorstwa 
Pawła Pawlaka wydaje się dość 
błaha i spokojna, jednak porusza 
bardzo ważny temat oswajania 
strachu. Realizatorzy starają się 

wskazać młodemu widzowi w któ-
rą stronę podążać aby przezwy-
ciężać strach i to nie tylko przed 
wyimaginowanymi potworami. 
„Nie bój się, Dziadku!” w reżyserii 
Moniki Woronicz jest przyczyn-
kiem do rozmowy na temat stra-
chu. – Przecież każdy z nas czegoś 
się boi. Nieważne, czy jest duży, 
mały, mądry czy głupi - podkre-
śla reżyserka.  - Wraz z małą Stef-
cią uczymy się pokonywać nasz 
strach, zmierzamy się z nim i do-
stajemy siłę, by zacząć wspierać w 
tym temacie innych – podkreśla 
Woronicz. Okazuje się, że najlep-
szym sposobem na strach jest 
szczera rozmowa z kimś bliskim i 
kawałek marchewkowego ciasta, 
które pachnie cynamonem! 

Celem przedstawienia jest pod-
jęcie tematu strachu, a następnie 
oswojenie lęku oraz pozostawie-
nie młodych widzów w przeko-
naniu, że niepewność nie jest 
powodem do wstydu. Potrzeba 
bliskości, wsparcie i zrozumienie, 
to dodatkowe tematy, które obok 
głównego są poruszane przez rea-
lizatorów przedstawienia. 

Red./TLiA
Fot. TLiA

POKAZY POPREMIEROWE:
22.05/ niedziela/ 12:30
26.06/ niedziela/ 12:30

NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU!
spektakl na podstawie książki 

Pawła Pawlaka pod tym samym 
tytułem

adaptacja i reżyseria MONIKA 
WORONICZ (Akademia Teatralna 
w Białymstoku)

scenografia i kostiumy ALEK-
SANDRA MISKA

muzyka MARCIN NAGNAJE-
WICZ

reżyseria światła FILIP NIŻYŃ-
SKI

inspicjent FILIP NIŻYŃSKI
obsada PAWEŁ KUŹMA, KARO-

LINA BARTKOWIAK, RAFAŁ GOR-
CZYCA, FILIP NIŻYŃSKI 

Spektakl powstał przy współ-
pracy z Akademią Teatralną im. A. 
Zelwerowicza w Warszawie, filia w 
Białymstoku.
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

LATO Z WITAMINĄ A, CZYLI 
JAKĄ FORMĘ WYBRAĆ? 
Długie i regularne stosowanie 
kosmetyków z witaminą A jest 
w stanie biologicznie przywró-
cić skórze aktywność nawet 
sprzed kilkunastu lat! To znaczy, 
że jesteśmy w stanie dosłownie 
„ cofnąć czas”. Formy witaminy 
A, które są aktywne to retinol, 
retinal oraz roślinny odpowied-
nik czyli beta karoten. 
Jak zacząć stosować witaminę 
A latem i jaką formę wybrać?
Najlepszą formą będzie retinal 
czyli retinaldehyd. To forma wi-
taminy A o wysokim wskaźniku 
tolerancji ( nie powoduje po-
drażnień ) oraz silnym działa-
niem aktywnym. Bezpośrednio 
wpływa na unaczynienie skóry 
dając spektakularne efekty w 
terapii trądziku różowatego 
oraz pospolitego. Reguluje hi-
perkeratynizację skóry popra-
wiając jej gładkość. Oddziałuje 
na fibroblasty ( komórki skóry 
)stymulując powstawanie ko-
lagenu i elastyny. Wpływa na 
rozjaśnienie przebarwień po-
słonecznych , hormonalnych, 
pozapalnych. Forma ta jest 
rekomendowana w szczegól-
ności na początku przygody z 
witaminą A oraz dla skór wraż-
liwych.
Beta karoten – forma roślinna, 
która w skórze przekształca się 
do kwasu retinowego. Mogą ją 
stosować kobiety w ciąży od 
drugiego trymestru.
Nie rekomenduję stosowania 
popularnych maści z witami-
ną A, ponieważ zawierają one 
estry retinolu: palmityniam i 
octan retinylu dając jedynie 
delikatne działanie antyoksy-
dacyjne. Dodatkowo maści te 
zawierają zazwyczaj substan-
cje wysoko komedogenne czyli 
sprzyjające powstawanie za-
skórników, powodując często 
powstawanie trądziku kosme-
tycznego.
Proces stosowania produktów 
z retinolem, retinalem powi-
nien przebiegać zawsze pod 
okiem doświadczonego kos-
metologa, który dobierze od-
powiednie stężenie witaminy 
A, rozpisze plan pielęgnacyjny 
oraz da cenne wskazówki.

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. 

Kto pokocha seniora?
Psi seniorzy w schronisku mają naj-

trudniej. Nie ma zbyt wielu domów 
chętnych przygarnąć staruszka. A to 
nie jest ich wina, że urodzili się lata 
temu i na starość znaleźli się tu, gdzie 
się znaleźli. Każdy z nich zasługuje na 
godną starość, każdy zasługuje na 
ciepło domowego ogniska, każdy po-
trzebuje uwagi i miłości. I tak siedzą 
cierpliwie, patrzą jak młodzi idą do 

swoich domów, a oni wypatrują tego 
jedynego człowieka, który poświęci 
mu czas, da kawałek kocyka i nie zo-
stawi w ostatnich chwilach. Niektórzy 
nie mają już czasu czekać!

Na zdjęciu Dino, jeden z 23 psich 
dziadków schroniskowych.

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

Glazed skin - cera jak lukrowany pączek

Figura jak marzenie!

Była już moda na koreański 
efekt chok-chok, czyli zdrowy i 
naturalny blask, obecnie triumfy 

święci trend glazed skin. Zapo-
czątkowała go modelka Hailey 
Bieber, chwaląc się zdjęciami 

promiennej skóry w mediach 
społecznościowych. Lśniąca cera, 
przypominająca lukrowany pą-
czek, to wynik starannie dobranej 
pielęgnacji z produktami nawilża-
jącymi i odżywczymi na czele. W 
filmie zamieszczonym na kanale 
YouTube ikona stylu - jak dowia-
dujemy się z zeberka.pl - "opowia-
da o wszystkich używanych przez 
nią kosmetykach do pielęgnacji. 
Mówi także o podwójnym oczysz-
czaniu skóry – zarówno olejkiem, 
jak i delikatnym płynem do mycia 
twarzy. Jej następnym krokiem 
jest serum z peptydami".

Zebrała: osa
Fot. pixabay.com

Choć w ostatnich dniach 
pogoda nie rozpieszczała, 
lada moment zapewne za-
świeci słońce, zachęcając nas 
do odsłonięcia większych 
partii ciała: nóg, brzucha, 
pleców. Zadbajmy zatem o 
piękny wygląd i dobre samo-
poczucie. Poniżej prezentu-
jemy zabiegi, które pomogą 
Ci poprawić sylwetkę i zrzu-
cić zbędne kilogramy.

Roll shaper. Z tym urządzeniem 
usprawnisz pracę układu limfa-
tycznego oraz krążenie. W prakty-
ce oznacza to pozbycie się celluli-
tu, spłycenie rozstępów, szybsze 
usunięcie zalegającej wody w 
organizmie i toksyn, zwiększenie 
jędrności.

Vacu Bike. Bieżnia z podciśnie-
niem, pomaga zwalczyć cellulit, 
idealna do wymodelowania po-
śladków, ud i łydek. Tempo  mar-
szu dostosowane jest do danej 
osoby.

Swan Shaper. Wykorzystuje się 
tu lampy czerwone, światło kola-
genowe i jonizację. Skóra jest od-
żywiona i zregenerowana, nastę-
puje redukcja tkanki tłuszczowej.

Rower poziomy. Dzięki ćwicze-
niom na nim odciążymy lędźwio-
wy odcinek kręgosłupa oraz sta-
wy kolanowe.

Zebrała: osa
Źródło informacji: studiofigura.

walbrzych.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

sekund
Brwi jak marzenie
Ultracienkie brwi - hit lat 30-
tych, 90-tych i roku 2000 - wra-
cają znów do łask. Pokochały 
je m.in. Kylie Kristen Jenner, 
amerykańska modelka, gwiaz-
da programów z serii reality 
show oraz Bella Hadid, wpły-
wowa influencerka i modelka. 
Ten typ make-up'u idealnie 
pasuje do delikatnych rysów 
twarzy, trzeba jednak uważać, 
by nie przesadzić z kreską w 
drugą stronę - zbyt wyskubane, 
będą wyglądać karykaturalnie. 
A tego przecież nie chcemy. 
Wcześniej w podobnych styli-
zacjach lubowały się: Marlene 
Dietrich i Christina Aguilera. 
Najpopularniejsze wówczas 
były brwi o półokrągłym kształ-
cie, mocno wyregulowane. Za-
nim jednak zdecydujemy się na 
nowy trend, udajmy się do kos-
metyczki, która profesjonalnym 
okiem oceni czy cienkie brwi 
rzeczywiście pasują do naszej 
urody. Nie eksperymentujmy 
same przed lustrem bo efekty 
mogą być katastrofalne!

Siła wody ryżowej
Chcesz mieć piękne włosy? 
Zadbaj o nie za pomocą kos-
metyków z wodą ryżową. Ten 
składnik pokochały Azjatki. 
Zawarte w nim proteiny, wita-
miny, skrobia, makro i mikro-
elementy sprawią, że twoje 
kosmyki odzyskają blask i wi-
talność. Następnym razem, gdy 
postanowisz przygotować na 
obiad ryż, nie wylewaj pozosta-
wionej po ugotowaniu wody! 
- "Proces fermentacji sprawia, 
że woda ryżowa przyjmuje pH 
podobne do naturalnego pH 
włosa. Co więcej, dzięki fer-
mentacji ilość antyoksydantów, 
walczących z wolnymi rodni-
kami, się zwiększa, a dodatko-
wo uwalniana jest substancja 
– pitera, która wspomaga re-
generację komórek. Wystarczy 
przyjrzeć się włosom Japonek, 
aby przekonać się co potrafi 
fermentowana woda ryżowa. 
Jakich efektów możesz ocze-
kiwać, stosując fermentowaną 
wodę ryżową w pielęgnacji 
włosów? Wygładzenie pasm 
włosów, wzmocnienie i odbu-
dowa uszkodzeń, ograniczenie 
wypadania włosów, a przy re-
gularnym stosowaniu – przy-
spieszenie wzrostu, nawilżenie 
skóry głowy, ukojenie podraż-
nień skóry głowy, włosy staną 
się bardziej elastyczne i lśniące" 
- czytamy na stronie kobieta-
mag.pl.
Pamiętaj też, że włosy, podob-
nie jak cera czy ciało, nie lubią 
pewnych produktów spożyw-
czych. Należą do nich: słodkie 
napoje, słone przekąski, alko-
hol, potrawy smażone.

Zebrała: osa



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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Od 20 lat razem z Wami...

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 20.05.2022 punktualnie o godz.12:45
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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