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Stadion Górnika za 40 milionów?
Czy Prezydent dołoży różnicę?

Dużo zamieszania wśród kibi-
ców i pasjonatów wprowadziła 
informacja przekazana przez 
Ministra Dworczyka podczas 
konferencji prasowej, która 
miała miejsce w Wałbrzychu. 
Decyzją rządu premiera Mateu-
sza Morawieckiego przyznana 
została dotacja w wysokości 
39,6 mln złotych na odbudowę 
stadionu Górnika przy ulicy 
Chopina w Wałbrzychu.

- Cieszę się, że krok po kroku rea-
lizujemy nasze zobowiązania progra-
mowe z 2019 roku, również te doty-
czące infrastruktury sportowej. Bez 
właściwej bazy treningowej, trudno o 
rozwój i osiąganie sukcesów, dlatego 
jako Parlamentarzyści i Samorządow-
cy, dokładamy wszelkich starań aby 
drużyny z Południa Dolnego Śląska 
miały równe szanse z innymi zespo-
łami z naszego województwa – mówi 
Michał Dworczyk. 

Swoje zadowolenie z przyznanych 
środków wyraził również Wicemar-
szałek województwa dolnośląskie-
go Grzegorz Macko. -Wierzymy, że 
miasto Wałbrzych wykorzysta środki 
rządowe w sposób skuteczny. Za-
wodnicy Górnika zasługują na god-
ne warunki do trenowania i prowa-
dzenia rozgrywek na najwyższym 
poziomie, tak jak miało to miejsce w 
drugiej połowie minionego stulecia, 
kiedy klub odnosił największe sukce-
sy. W imieniu mieszkańców miasta i 
regionu dziękuję za udzielone wspar-
cie finansowe - dodaje Grzegorz 
Macko. Politycy zwracają uwagę na 
fakt, że Gmina Wałbrzych już w ubie-
głym roku otrzymała środki finanso-
we m.in. z Rządowego Funduszu In-

westycji Lokalnych na pierwsze prace 
przy modernizacji obiektu sporto-
wego. Teraz miasto może rozpocząć 
prawdziwą przemianę stadionu, o 
którą zabiegało wiele osób i na którą 
z upragnieniem czekają mieszkańcy 
Wałbrzycha.

Na reakcję Prezydenta Miasta Wał-
brzycha dr Romana Szełemeja nie 
trzeba było długo czekać, bowiem 
odniósł się on do sprawy na swoim 
profilu społecznościowym. - Decyzja 
o przyznaniu 39,6 milionowej dotacji 
na modernizację stadionu na Nowym 
Mieście jest potwierdzeniem naszych 
wieloletnich zabiegów zmierzających 
do odbudowy tego ważnego miejsca. 
Po otrzymaniu promesy dotacji uru-
chamiamy przetarg, na który jeste-
śmy przygotowani - czytamy w ko-
munikacie Prezydenta Szełemeja. 

Władze miasta modernizację 
obiektu przy ulicy Chopina wyce-

niają obecnie na około 70 milio-
nów złotych. - W związku z obecną 
szaloną galopadą cen materiałów 
budowlanych i kosztów pracy oraz 
inflacją nie wiemy, na jaki zakres prac 
wystarczy wspomniana dotacja. Ak-
tualnie oceniamy koszt pełnej rewi-
talizacji stadionu na ok. 70 mln zł. - 
zaznacza włodarz Wałbrzycha. Nie 
ma wątpliwości, że wielu wałbrzy-
szan, w tym całe grono sportowców 
i kibiców, czeka na rewitalizację tego 
obiektu, który od lat straszy. Pozosta-
je pytanie czy Prezydent Miasta Wał-
brzycha „wysupła” pozostałą według 
jego wyliczeń kwotę. Kilka miejskich 
inwestycji pokazało już, że mia-
sto potrafiło dołożyć znacznych 
środków, by je zrealizować - czego 
przykładem może być Skwer Sybira-
ków na Piaskowej Górze. Może i tym 
razem tak będzie. Wielu wałbrzyszan 
na to liczy.

PAS
fot .użyczone BP MD

INFORMATOR WAŁBRZYSKICH 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
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z Bartłomiejem Madziara,
kierowcą wyścigowym i rajdowym z zespołu
Madziara Motorsport 
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kalendarium

CZERWIEC

3
PIĄTEK

Imieniny:
Robert, Wiesława, Anna

Dzień Seksu

CZERWIEC

7
WTOREK

Imieniny:
Kewin, Leszek,  Andrzej

Światowy Dzień Roweru
czytaj więcej w temacie Tygodnia

 
Imieniny:
Franciszek, Karol,  Braturad

Dzień Drukarza

CZERWIEC

8
ŚRODA

CZERWIEC

9
CZWARTEK

„Na życie trze ba pat rzeć z dys tansem, nicze mu się 
nie dzi wiąc, nicze go nie potępiając. I cie szyć się 

każdym dro biaz giem: że zak witły kwiaty i że ład nie 
się wygląda w no wej sukience” -  Anna Dymna

CZERWIEC

4
SOBOTA

Imieniny:
Medard, Seweryn, Dobrociech

Dzień Informatyka

Imieniny:
Felicjan, Pelagia,  Anna

Dzień Komornika Sądowego

10:00 Trisomnia 21 - zmień perspektywę (sesja por-
tretowa) - Multimedialna Galeria Obrazu – Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury
18:00 BLACK DIAMONDS FESTIVAL 2022 – Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki
20:00 Kapela Bożków w Wałbrzychu / koncert // 
A’PROPOS

18:00 BLACK DIAMONDS FESTIVAL 2022 – Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki
18:00 Spotkanie poetycko - muzyczne / URSZULA 
ZYBURA I GWIDON HEFID - ‚’Pod pretekstem’’ art 
cafe

Imieniny:
Norbert, Paulina, Aleksander

Święto Wojsk
Chemicznych

CZERWIEC

6
PONIEDZIAŁEK

19:00 Aleksander Evseev. Koncert - Teatr Zdrojowy 
im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

REKLAMA R0304/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 18OC 17OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Bonifacy, Waleria, Walter 

Zielone Świątki

CZERWIEC

5
NIEDZIELA

12:30 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ/ 5+ - Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
18:00 BLACK DIAMONDS FESTIVAL 2022 – Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywnościowego

Dzień Jojo

Dzień Demokracji
Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących

Ofiarami Agresji

Dzień Dobrej Oceny
Dzień Savoir-Vivre

Dzień Przyjaciela
Dzień Księgowego (Buchaltera)

Dzień Agugaga
Międzynarodowy Dzień Archiwów

Dzień Trójkąta Koralowego
Dzień Kaczora Donalda

Dzień Chemika
Dzień Ochrony Środowiska

Święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa 
Obrony Narodowej im. płk. prof. Kazimierza Drew-

nowskiego
Światowy Dzień Środowiska

Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nie-
raportowanym i Nieuregulowanym Połowom Ryb

Światowy Dzień Oceanów
Dzień Cyrku bez Zwierząt

Światowy Dzień Guza Mózgu

Bartku, w sezonie 2022 
wystartowałeś w nowym 
Porsche 991.2 GT3 Cup. 
Skąd decyzja o zmianie 
auta i kategorii wyścigów?

Starty Porsche to było 
moje marzenie, które wy-
dawało się mało realne :) 
W zeszłym roku pojawił się 
pomysł zmiany samochodu. 
Chciałem jednak zostać przy 
aucie napędzanym na jedną 
oś i nadal startować w wyści-
gach górskich. Przy ogrom-
nym wsparciu mojej rodzi-
ny pojawiła się możliwości 
startów w Porsche Gt3 Cup i 
spełnienie marzeń.

Porsche GT3 co to za 
auto? Jaką generuje moc i 
jakie ma osiągi?

Jest to samochód przygo-
towany przez Porsche Motor-
sport do startów w pucharze 
markowym na torze. Delikat-
nie zmodyfikowałem swój 
pojazd pod wyścigi górskie. 
Obecnie Porsche generuje 
485 km przy 7500 obrotów 
i 480 nm, które są przeno-
szone na tylną oś, poprzez 
6-stopniową, sekwencyjną 
skrzynię biegów z łopatkami 
przy kierownicy. Samochód 
gotowy do startu waży 1190 
kg.

Jak i ile czasu przygoto-
wywałeś się do startów w 
nowym aucie?

Zimą uczestniczyłem w 
jednym obozie z przygoto-
wania psychomotorycznego 
organizowanym przez Mi-

kesz-Coach, z którym współ-
pracuję od kilku sezonów. 
Oprócz tego mam regularne 
treningi na siłowni. Standar-
dowo, przed sezonem odby-
łem też 2 dni testów na Torze 
wyścigowym. 

Jak wrażenia po pierw-
szych startach? Wiesz nad 
czym musisz pracować i co 
poprawić? 

Samochód jest piekiel-
nie szybki i bardzo dobrze 
hamuje, do tego wymaga 
od kierowcy zupełnie innej 
techniki jazdy. Stanowi to dla 
mnie spore wyzwanie, ale 
zakładam, że sobie poradzę 
i rozwinę się jako zawodnik. 

Przed nami wakacyjne 
wyjazdy. Co radzisz kie-
rowcom przed wyjazdem w 
trasę ?

Wypoczynek :). Polecam 
sprawdzić poziom płynów 
i zalecane ciśnienie w opo-
nach dla załadowanego sa-
mochodu. Warto przy dłuż-
szych trasach zaplanować 
sobie przerwy na odpoczy-
nek i być skoncentrowanym 
podczas jazdy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Zeskanuj kod QR i zobacz 
nowe wyścigowe Porsche 



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

WSSE podczas Kongresu AGD

Życzenia dla Samorządowców

Razem Możemy Więcej!

26 i 27 maja odbył się w 
Łodzi Kongres AGD, który 
organizowany był przez 
Łódzką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną i APPLiA 
Związek Pracodawców AGD. 
Bez wątpienia to największe 
biznesowe spotkanie branży 
AGD w Europie. W tym roku 
hasłem przewodnim był 
„Nowy Klimat”.

Branża artykułów gospodar-
stwa domowego jest od lat nie-
zwykle ważnym sektorem polskiej 
gospodarki. Produkcja około 22 
mln urządzeń dużego i małego 
AGD, plasuje Polskę na 1. miejscu 
w UE wśród producentów w tym 
sektorze. Kongres AGD to forum 
wymiany myśli oraz dyskusja na 
istotne tematy dla branży wśród 
najważniejszych przedstawicieli i 
ekspertów sektora, a także repre-
zentantów rządu i samorządów. 
Warto nadmienić, że drugi dzień 
Kongresu AGD to Business Mixer 
AGD, czyli spotkanie producen-
tów z dostawcami oraz usługo-
dawcami m.in. startupami oferu-
jącymi innowacyjne rozwiązania 
dla branży AGD.

W kongresie uczestniczył Pre-
zes Zarządu Piotr Wojtyczka i Wi-
ceprezes Zarządu Paweł Kurtasz. 
Wydarzenie było doskonałą oka-
zja do rozmów odnośnie obecnej 
sytuacji gospodarczej, nowych 
technologii w przemyśle oraz 
wspólnych przyszłych projektów 
biznesowych z między innymi 
Krzysztofem Dryndą z Polskiej 
Agencji Inwestycji i Handlu - PAIH 
oraz przedstawicielami Specjal-
nych Stref Ekonomicznych. Warto 
również nadmienić, że udział w 
Kongresie AGD to była również 
dobra okazja do rozmów i wymia-
ny dobrych praktyk. Prezes Piotr 
Wojtyczka wraz z Prezesem Prze-
mysławem Bożkiem i Wicepreze-
sem Ryszardem Wawryniewiczem 
z Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A., miał okazję 
podzielić się doświadczeniami i 
porozmawiać o wspólnej skoor-
dynowanej pomocy dla Ukrainy. 
Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK 
podziękował za merytoryczne 
spotkanie. O efektach rozmów 
poinformuje opinię publiczną już 
niebawem.

Red.
Źródło i fot. WSSE

Dziękujemy wszystkim przed-
stawicielom samorządu teryto-
rialnego, z którymi współdziałamy 
na co dzień, za dotychczasową 
współpracę. Wierzymy, że z każ-
dym miesiącem i rokiem, wspól-
nie zdziałamy jeszcze więcej. Do 
takich wniosków dochodzimy po 
szeregu konstruktywnych spot-
kań z cyklu „Śniadanie Samorzą-
dowe”.

To bardzo ważne, aby samo-
rząd rozumiał przedstawicieli bi-

znesu. Jeśli tak się dzieje, to z tej 
współpracy płynie dla wszystkich 
wymierna korzyść. Tylko razem, w 
zgodzie i w pojmowaniu, że dąży-
my do wspólnego celu – rozwoju 
gospodarczego regionu i lepsze-
go, bezpieczniejszego życia jego 
mieszkańców, można zrobić wiele 
dobrego. 

Na terenach, gdzie działa Wał-
brzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „INVEST-PARK” współpraca 
inwestorów z samorządami ukła-

da się niezwykle pomyślnie. Efek-
tem są nowe inwestycje i możli-
wość szybkiego działania, nawet 
w tak nadzwyczajnych sytuacjach, 
jak w przypadku pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy.

W pierwszych dniach tego 
straszliwego dramatu rozgrywa-
jącego się, nie do uwierzenia, w 
XXI w. w Europie, wspólnie uda-
ło się nam zorganizować doraź-
ną pomoc dla uchodźców. Teraz 
tworzymy program pomocy sy-

stemowej, prowadzimy szkolenia 
z umiejętności bazowych i nauki 
języka polskiego, bez których 
przyjezdni zza wschodniej gra-
nicy nie znajdą odpowiedniej 
pracy i szansy na normalne życie 
w przybranej ojczyźnie jaką jest 
teraz Polska. Stworzyliśmy też 
internetową platformę, na której 
wszyscy zainteresowani podję-
ciem zatrudnienia, niezależnie od 
narodowości, mogą znaleźć naj-
lepszą dla siebie ofertę. To tylko 

jedno z wielu wspólnych działań z 
przedstawicielami samorządu.

Dziękujemy za zrozumienie, za 
pomoc, za to, że wszyscy, biznes i 
przedstawiciele władz terytorial-
nych wszystkich szczebli, z powo-
dzeniem gramy w jednej drużynie 
– Invest Park Team!

Zarząd i Pracownicy Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
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Zdjęcie tygodnia Przed nami wakacyjne rowerowe wyprawy 
Autor : Pan Mariusz

Skąd się wziął rower
3 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Chyba mało kto wyobraża sobie relaks bez 

jazdy na rowerze. Dziś w czasach drogiego paliwa część z nas zaczyna traktować rower jako 
codzienny środek komunikacji, tym bardziej, że możemy używać rowerów elektrycznych. Jed-
nak, czy jadąc tym jednośladem zastanawialiśmy się nad tym skąd się w ogóle wziął rower?

REKLAMA R0305/22 REKLAMA R0306/22

Historia roweru
Można szukać uparcie, ale praw-

dopodobnie niewiele wiadomo o 
istnieniu rowerów przed XIX wie-
kiem. Warto zwrócić uwagę na to, 
że uznaje się, że to francuski hrabia 
Mède de Sivrac zbudował pierw-
szy prototyp. Jednoślad wyglądem 
przypominał obecny rowerek bie-

gowy, przeznaczony dla dzieci. Nie 
da się ukryć, że pierwszy rower, a 
właściwie jego początkowe wer-
sje,  były dość prymitywne i miały 
niewiele wspólnego ze współ-
czesnymi jednośladami. Kierow-
nica była nieruchoma, co za tym 
idzie - skręcanie było niemożliwe. 
Ale faktem jest, że pierwszy rower 

został wynaleziony w 1817 roku 
przez barona Karla von Drais z Nie-
miec. Nazywano go Laufmaschine, 
czyli po niemiecku „maszyną do 
biegania”. Został opatentowany w 
1818 roku jako pierwszy dwukoło-
wy środek transportu napędzany i 
sterowany przez człowieka. Wyna-
lazek na tyle się spodobał, że po-

mysł "podchwycili" inni wynalazcy, 
zwłaszcza Denis Johnson z Londy-
nu, który stworzył nową i ulepszo-
ną wersję pierwotnej maszyny do 
biegania. Rower Denisa Johnsona 
był wykonany z drewna, miał ste-
rowane przednie koło i za zadanie 
skrócić czas podróży o połowę. Ten 
dwukołowy wynalazek nie posia-
dał jednak pedałów i jeżdżący mu-
sieli napędzać go stopami.

Czas na rozwój
Przywołując historię roweru 

warto wspomnieć o urządzeniu 
zwanym welocyped. Był to pierw-
szy rower posiadający napęd. 
Skonstruował go Francuz Pierre 
Michaux w 1860 roku. Pojazd na-
pędzany był pedałami umiesz-
czonymi na przednim kole. Wy-
różniała go stalowa rama, którą 
wykorzystano po raz pierwszy. 
Koła to w dalszym ciągu drewno z 
żelaznymi oponami. Mimo, że nie 
posiadał on jeszcze łańcucha, a 
korba znajdowała się na przednim 
kole, to niewątpliwie był to spory 
krok naprzód. Choć trochę ciężko 
to sobie wyobrazić, to welocyped 
ważył około 25 kilogramów - mniej 
więcej tyle, co współcześnie rower 
elektryczny. Jak nietrudno się do-
myślić, był on nieporęczny, a jego 
waga sprawiała, że przenoszenie 
go na dłuższą metę było niemoż-
liwe. Rozwój rurowej gałęzi szedł 
dalej i wówczas pochodzący z An-
glii James Starley i William Hunter 
opatentowali w 1869 koło z dru-
towymi szprychami. Powiększenie 
średnicy przedniego koła umożli-

wiło znacznie szybszą jazdę. Takie 
konstrukcje znane były w Polsce 
pod nazwą bicykli; w tamtych cza-
sach w naszym kraju uchodziły za 
przejaw wielkiej ekstrawagancji. 
Spotkać je można było przede 
wszystkim w bogatszych krajach 
Europy i USA.

Nasz współczesny
W połowie lat 80-tych dziewięt-

nastego wieku John Kemp Starley 
zaprezentował pojazd wyposażo-
ny w koła równej wielkości, co w 
znaczący sposób poprawiło bez-
pieczeństwo jazdy (tak, z tego z 
wysokim kołem łatwo było spaść!). 
Wprowadzono po raz pierwszy 
kierownicę połączoną bezpośred-
nio z widelcem a tylne koło napę-
dzane było przekładnią łańcucho-
wą. Geometria ram współczesnych 
rowerów jest zbliżona do tych, 
które zaczęto produkować pod ko-
niec dziewiętnastego wieku. Wte-
dy także pojawiły się konstrukcje 
z obniżoną lub wygiętą górną rurą 
– ułatwiające wsiadanie paniom, 
równej wysokości koła z pneuma-
tycznymi kołami pozwalające na 
stabilną i wygodna jazdę.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
antymateria.com/

centrumrowerowe.pl/
bikester.pl/inf

wrower.pl
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Kolejne inwestycje w Szczawnie-Zdroju
Niedawno informowaliśmy o 

uroczystym otwarciu zmoder-
nizowanych ulic Zacisze i Ogro-
dowa, a także o wciąż trwają-
cych pracach remontowych na 
placu Wolności i ulicach Lipo-
wej, Słonecznej, Wczasowej, 
Kwiatowej i Ks. J. Popiełuszki. 
Nie minęło zbyt wiele czasu, a 
możemy poinformować o ko-
lejnych ulicach, na które już 
niedługo wjadą maszyny bu-
dowalne albo o terenach, na 
których takie ulice powstaną. 
Dobre wiadomości nie dotyczą 
jednak tylko ulic, ale po kolei.

30 maja zaprezentowano wy-
niki drugiej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych. Dla sa-
morządów subregionu wałbrzy-
skiego rząd przeznaczył 517 102 
154,01 zł, a część tej kwoty trafi 
do Szczawna-Zdroju i zwiększy i 

tak już znaczną liczbę miejskich 
inwestycji.

Wracając do ulic. Przebudowa-
na zostanie ulica Wita Stwosza, 
ulica Górna zostanie przedłu-
żona do nowych terenów bu-
downictwa mieszkaniowego, a 
na Osiedlu Zdrojowym zostanie 
wybudowana nowa droga. Prze-
widywana wartość inwestycji to 
7 mln zł, a otrzymane dofinanso-
wanie to kwota 6 300 000 zł.

Oprócz ulic, nowe inwestycje 
obejmą również zagospodaro-
wanie terenów parków i ścieżek 
ruchowych poprzez rewitalizację 
terenów parkowych, m.in. do-
konanie nasadzenia zieleni, wy-
konanie i modernizację ścieżek i 
traktów spacerowych oraz zakup 
i montaż elementów małej archi-
tektury. W tym przypadku prze-
widywana wartość inwestycji to 5 
200 000 zł, a otrzymane dofinan-
sowanie to kwota 4 950 000 zł.

Z ostatniej inwestycji naj-
bardziej ucieszą się najmłodsi 
mieszkańcy Szczawna-Zdroju. 
Jej przedmiotem jest moderni-
zacja infrastruktury edukacyjnej 
i sportowej na terenie kompleksu 
oświatowo-sportowo-rekreacyj-
nego przy ul. Słonecznej 1a. W 
zadaniu tym mieści się zakup i 
montaż pierwszego wyposażenia 
nowo wybudowanego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego oraz 
prace modernizacyjne w budyn-
ku hali sportowej. Przewidywana 
wartość tej inwestycji to 4 200 
000 zł, a otrzymane dofinansowa-
nie to kwota 3 500 000 zł.

Zrealizowane w ostatnim cza-
sie, obecnie trwające, a także 
powyższe inwestycje, w znaczą-
cy sposób wpłyną na wygląd 
Szczawna-Zdroju, znacznie pod-
nosząc jego atrakcyjność, a także 
będą miały istotny wpływ na po-
ziom życia mieszkańców miasta.

REKLAMA R0307/22

Pod taką nazwą realizowany 
jest projekt sportowy w gminie 
Głuszyca dzięki współfinanso-
waniu ze środków Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i Minister-
stwa Sportu.

W ramach projektu w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Głuszycy 
zostanie zorganizowanych 40 
godzin pozalekcyjnych zajęć za-
wierających elementy gimnasty-
ki korekcyjno-kompensacyjnej. 

Działanie to adresowane jest 
do najmłodszych Dolnośląza-
ków. Wszystko po to, aby zdo-
być wiedzę przydatną w ćwi-
czeniach praktykowanych we 
własnym domu. Celem programu 
jest wpływ na stan zdrowia dzieci, 
wspomaganie prawidłowego roz-
woju ruchowego dziecka, kształ-
towanie prawidłowej postawy 
oraz nawyków.

Red./GG

GIMNASTYKA DLA ZDROWIA
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Studio Espresso gościło w restauracji Coolturalna Montownia na Starej Kopalni

ze zdobywcą Korony Ziemi w maratonach rozmawiał Paweł Szpur

z Pawłem Spyt

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Pawle byłeś już gościem Stu-
dio Espresso, ale wówczas to był 
czas, w którym trzymaliśmy za 
ciebie kciuki, abyś zdobył Koro-
nę Ziemi w maratonach. W jaki 
sposób udało ci się osiągnąć 
swój cel - Koronę Ziemi?

Udało się, trzeba było przebiec 
maratony na siedmiu kontynen-
tach świata. Ostatni był na Antark-
tydzie: najgorszy, najcięższy, naj-
droższy. Udało mi się go skończyć 
w tamtym roku w grudniu, stając 
się tym samym zdobywcą marato-
nów Korony Ziemi jako pierwszy 
na Dolnym Śląsku. Jestem w eli-
tarnym gronie w Polsce. 

Jak się dostałeś na Antarkty-
dę? Chyba podróż nie była ła-
twa?

Przede wszystkim trzeba było 
się dostać do Chile - tam było 
zgrupowanie osób, które miały 
przebiec maraton na Antarkty-
dzie. Stamtąd była baza wypado-
wa. 

Statkiem czy samolotem?
Samolotem pasażerskim, lądo-

wanie na lodzie, na lodowym kon-
tynencie. Było wspaniale. 

Zobaczyłeś już dużo miejsc 
na świecie. Antarktyda była 
jeszcze ciekawsza?

To otchłań zimna, tam nie ma 
nic, nie ma bloków, otchłań lodu. 

Jak wyglądały przygotowa-
nia do samego biegu na Antark-

tydzie? Przecież temperatura 
minusowa.

Trzeba było mieć specjalistycz-
ną odzież termiczną. Biegnie się 
tam ciężej niż normalnie w krót-
kim rękawku i spodenkach. Tam 
kilka warstw odzieży. 

Co czułeś kiedy pokonałeś 
określony dystans, kiedy prze-
biegłeś?

Wielką dumę, udał mi się ten 
projekt. 

Cieszy nas też, że na wszyst-
kie swoje wyprawy zabierasz 
flagę WALBRZYCH - POLSKA w 
barwach narodowych z Her-
bem Wałbrzycha. Dumny jesteś 
z tego, że jesteś wałbrzyszani-
nem?

Tak, jestem dumny, tutaj bije 
moje serce, jestem z tego miasta. 

Twoja duma przejawia się w 
różnych akcjach społecznych. 
Zbierasz karmę dla schroniska, 
maskotki dla dzieci z Afryki, czy 
tak jak teraz - buty do Rio De 
Janeiro. Skąd pomysł na akcje 
społeczne?

Trzeba cofnąć się o trzydzieści 
lat. Sam byłem osobą biedną, z 
biednej rodziny, ciągle w podar-
tych butach, dziurawe spodnie. 
Biedny chłopak byłem - co mam 
ukrywać. Teraz, gdy mój status fi-
nansowy jest lepszy, bo mam pra-
cę dobrze płatną w Niemczech, 
mam dobry fach jako spawacz, 

latając po świecie widzę tą biedę. 
Po prostu jest mi tych ludzi szko-
da. Ściska mnie serce. Dlatego jak 
lecę „po jakiś Afrykach” to biorę ze 
sobą maskotki dla dzieci, zbieram 
drobne datki, żeby na miejscu ku-
pić jakieś piłki. 

Ostatnio w Rio oddałeś swoje 
buty. Teraz postanowiłeś zrobić 
większą akcję.

Ostatni raz w Rio byłem sześć 
lat temu. Spał tam taki nieszczęś-
nik bez butów, a ja miałem prawie 
że nowe obuwie i całkiem drogie. 
Widząc, że śpi na boso, chwyciło 
mnie za serce. Obudziłem więc 

go, założył te buty i ścisnął sznu-
rówkami tak mocno jakby go jakiś 
anioł obudził. 

Opowiadałeś mi kiedyś, że 
Rio to najlepsze miejsce do by-
cia bezdomnym. Dlaczego? 

Bo jest tam cały rok ciepło, 
pięknie i jest dużo turystów. Każ-
dy da ci coś tam jeść, z głodu nie 
zginiesz. Jak człowiek w Rio je coś 
w restauracji, to podchodzą i py-
tają czy dałbyś mi coś zjeść?

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o maratonie w 

Nowym Jorku, o planach na przy-
szłość, a także o książce, którą pi-
sze. Pawła wyprawy możecie śle-
dzić na Facebooku na stronie „W 
biegu przez Świat”. Zeskanuj kod 
QR i oglądaj pełny wywiad.

Obiekt dla dzieci ma nową nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu

Nowy plac zabaw w Parku Miejskim
Dobra informacja dla Mieszkań-

ców Świebodzic, a zwłaszcza tych 
młodszych wraz z ich opiekunami. 
Zakończyła się modernizacja placu 
zabaw zlokalizowanego w Parku Miej-
skim. Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2020 oraz 2021 rok i wybrane przez 
Mieszkańców Świebodzic, którzy za-
decydowali, że ta inwestycja jest bar-
dzo potrzebna. 
Przed samym Dniem Dziecka odbył się 

odbiór techniczny inwestycji. W wydarzeniu 
uczestniczyli Burmistrz Miasta Paweł Ozga, 
Zastępca Burmistrza Miasta Tobiasz Wyso-
czański, pomysłodawczyni Projektu Prze-
wodnicząca Świebodzickiej Rady Seniorów 

Antonina Nowacka, pracownicy Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Tech-
nicznej, przedstawiciele wykonawcy firmy 
Logos Joanna Smolaga z Warszawy. Naj-
ważniejsze jest to, że plac zabaw ma nową 
nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu 
oraz nowe urządzenia zabawowe dla dzieci 
młodszych i starszych. Wokół placu powstał 
chodnik z kostki betonowej z myślą o rodzi-
cach, którzy przemieszczają się z wózkami 
oraz o dzieciach na rowerkach. Mając na-
dzieję, że odnowiony plac zabaw przypad-
nie do gustu, serdecznie zapraszamy do 
wesołej i bezpiecznej zabawy.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl
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Wielka kasa dla regionu!
Rząd Premiera Ma-

teusza Morawieckiego 
przeznaczył 517 milionów 
złotych dla samorządów 
Subregionu Wałbrzy-
skiego w ramach drugiej 
edycji Programu Inwesty-
cji Strategicznych – Polski 
Ład – poinformował w 
poniedziałek Szef Kan-
celarii Premiera Michał 
Dworczyk.

Jak wskazuje Szef KPRM, to 
największy tego rodzaju za-
strzyk finansowy dla samorzą-
dów z Południa Dolnego Ślą-
ska w ostatnich latach. Ponad 
pół miliarda złotych trafia na 
konta samorządów. Niezwykle 
ważnym aspektem programu 
jest atrakcyjny poziom finan-
sowania wynoszący od 80 do 
nawet 95% wartości inwestycji. 
W ramach programu powstaną 
nowe przedszkola, szkoły, dro-
gi, sieci wod.-kan., stadiony 
sportowe i wiele innych obiek-
tów na co dzień służących 
mieszkańcom dolnośląskich 
gmin. Jako Parlamentarzyści i 
Samorządowcy Południa Dol-
nego Śląska jesteśmy niezwy-

kle usatysfakcjonowani, że 
po raz kolejny w przeliczeniu 
na mieszkańca to właśnie do 
naszego okręgu trafiają naj-
większe środki w skali całego 
województwa – dodaje Dwor-
czyk. Jedną ze sztandarowych 
inwestycji dofinansowanych 
w ramach programu jest mo-
dernizacja stadionu Górnika 
Wałbrzych za kwotę blisko 
40 milionów złotych. Wierzy-
my, że tym razem miasto Wał-
brzych wykorzysta środki 
rządowe w sposób skuteczny 
i zgodny z przeznaczeniem. 
Zawodnicy Górnika zasługują 
na godne warunki do trenowa-
nia i prowadzenia rozgrywek 
na najwyższym poziomie, tak 
jak miało to miejsce w drugiej 
połowie minionego stulecia, 
kiedy klub odnosił największe 
sukcesy - mówi Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorz Macko.

Kolejnym dużym i ważnym 
zadaniem dofinansowanym 
w 95% jest przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 382 na odcin-
ku od Świdnicy do Paczkowa. 
Modernizacja tak długiego 
odcinka drogi przebiegającej 

przez powiaty świdnicki, dzier-
żoniowski oraz ząbkowicki, aż 
do granicy naszego wojewódz-
twa z pewnością wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa kie-
rowców korzystających na co 
dzień z tej ruchliwej trasy. Za 
realizację tego zadania będzie 
odpowiedzialna Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei nadzorowa-
na przez samorząd wojewódz-
twa. Mam nadzieję, że zadanie 

zostanie wykonane sprawnie 
i nie będzie dla nas uciążliwe 
podczas codziennej eksploa-
tacji, jednak z pewnością jak w 
przypadku tego typu inwesty-
cji bywa, kierowcy będą mu-
sieli wykazać się cierpliwością 
i wyrozumiałością w stosunku 
do drogowców – kwituje Poseł 
Marcin Gwóźdź.

Program, oprócz bezpośred-
niego wsparcia samorządów, 
wspomoże również zrówno-
ważony rozwój lokalnej przed-
siębiorczości. Firmy z regionu 
będą uczestniczyły w pracach 

nad wygranymi projektami, 
tworząc nowe miejsca pracy. 

Red.
Czytaj całość i po-

dział środów dla gmin 
na www.30minut.pl

/zeskanuj kod QR i sprawdź 
jak podzielono środki dla 
gmin/
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Stadion  - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza: po pierwsze odkryty 
obiekt przeznaczony do prze-
prowadzania zawodów spor-
towych, po drugie starogrecką 
miarę długości. Oczywiście 
skupmy się na tej pierwszej 
wersji. Często stadiony są 
również wykorzystywane na 
koncerty i inne ważne wyda-
rzenia. Ale warto zauważyć, 
że stadion ma duszę, zawsze 
gdy podczas rozgrywek zapeł-
niony jest po brzegi publicz-
nością. „Przeżywa” szczęście, 
radość i łzy rozgoryczenia. 
Każdy kto był podczas dużej 
imprezy sportowej na sta-
dionie doskonale wie o czym 
piszę. Nie inaczej jest ze Sta-
dionem Górnika na Nowym 
Mieście. Spora część wałbrzy-
szan do dziś pamięta mecze 
Górnika na tym obiekcie. 
Warto również wspomnieć, że 
Stadion oddano do użytku w 
1926 r. Nosił on wówczas na-
zwę Waldenburger Bergland 
Station. W okresie, kiedy po-
wstawał szybko rozbudowy-
wała się dzielnica Nowe Mia-
sto - wówczas Neustadt. W 
latach 1967-1968 wykonano 
remont, podczas którego zbu-
dowano żelbetowe trybuny. 
Właścicielem stadionu była 
Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Wałbrzych”. Jednak na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych 
w związku z likwidacją wał-
brzyskiego górnictwa, stadion 
zaczął popadać w ruinę. Tu 
swoje mecze rozgrywali pił-
karze Górnika Wałbrzych na 
przełomie lat 1983-1984 na 
poziomie ekstraklasy. Był to 
czas, gdy na mecze przycho-
dziło ponad trzydzieści tysięcy 
kibiców. Dziś kibice liczą, że 
obiekt ten zostanie przywró-
cony do życia. Ale jak zwykle 
kwestią sporną są pieniądze. 
Zauważcie, że Stadion na No-
wym Mieście może służyć nie 
tylko dla świata sportu, ale 
również kulturze. To może być 
największy amfiteatr w Polsce, 
na którym również mogą od-
bywać się największe imprezy 
kulturalno-rozrywkowe. Może 
w końcu zła passa stadionu 
zostanie przełamana i do-
czekamy się jego odbudowy. 
Trzymajmy za to kciuki.  

 
Redaktor Naczelny

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności 

Wałbrzyski Konkurs Talentów Informatycznych
Znamy wyniki Konkursu 

Talentów Informatycznych 
Szkół Podstawowych, który 
odbył się w dniu 27 maja 
2022 roku w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym nr 4 w Wał-
brzychu. W konkursie wzięło 
udział 12 uczniów wałbrzy-
skich szkół podstawowych.
Celem konkursu było rozwija-

nie zainteresowań, wiedzy i umie-
jętności w zinformatyzowanym 
społeczeństwie, motywowanie 
do samodzielnego i kreatywnego 
myślenia, wspieranie oraz pro-
mowanie uczniów uzdolnionych 
informatycznie. Jednak najważ-
niejsze to z czym zmagali się mło-
dzi informatycy. Otóż zadaniem 
uczestników było rozwiązanie te-

stu teoretycznego na platformie 
Forms oraz zadania praktycznego 
z zakresu znajomości i posługiwa-
nia się programem Excel. Jednak 
to nie wszystko. W trakcie trwania 
konkursu uczniowie mieli okazję 
samodzielnie zbudować kompu-
ter, wykorzystując jego podzespo-
ły. W konkursie wzięło udział 12 
uczniów wałbrzyskich szkół pod-
stawowych, którzy reprezentowa-
li: PSP nr 2, PSP nr 15, PSP nr 26, 
PSP nr 28, ZSP nr 3 oraz ZSP nr 4. 
Najlepszym uczestnikiem konkur-
su został uczeń ZSP nr 4 Bartosz 
Sulima, który zdeklasował pozo-
stałych konkurentów, wykazując 
się największą wiedzą informa-
tyczną oraz umiejętnościami prak-
tycznymi. Tym samym ogłaszamy, 

iż ZSP nr 4 wygrywa Wałbrzyski 
Konkurs Talentów Informatycz-
nych. Nagrody dla uczestników 
konkursu ufundowali: Pan Anatol 
Szpur – Radny Miasta Wałbrzycha, 
Pan Andrzej Karbowski – Toyota 
Wałbrzych, Centrum Nauki i Sztu-
ki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, 
Forvia Wałbrzych /Faurecia / oraz 
Biuro Promocji UM Wałbrzych.

PAS.
FOT. ZSP nr 4

Czytaj cały tekst i klasyfikację 
generalną na www.30minut.pl

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Maj migocze mi pod powie-
kami kalejdoskopem zapamię-
tanych chwil. Iskrzy się jasny-
mi chwilkami, światłoczułymi 
powidokami zatrzymanymi w 
pamięci oka. Nie ma ich zbyt 
wiele, maj - pociąg w ciągłym 
biegu pod specjalnym nad-
zorem nie znalazł w tym roku 
zbyt wielu okazji do przystan-
ków na mojej stacji. Albo może 
się i zatrzymywał, ale ja nie 
miałam czasu do niego wsiąść. 
Gnał szaleńczo przed siebie, 
pozostawiając w tyle wszyst-
ko i wszystkich, którzy nie 
dotrzymali mu kroku. W tych 
pojedynczych retrospekcjach 
z głębi dni, na które tak długo 
czekałam i których pragnęłam 
posmakować, widzę ją na ma-
lutkim balkonie pierwszego 
piętra, jak czesze swoje siwe 
piękne włosy, podlewa kwiat-
ki, krząta się, coś przestawia. 
Jest, nie umarła, wróciła po 
długiej zimie - szepczę do sie-
bie szczęśliwa - a otwarte okno 
jej balkonu upstrzone w kwiet-
ne czerwienie i fiolety jest 
obietnicą, że wszystko jeszcze 
wróci na swoje miejsce. Że bę-
dzie dobrze. Po staremu. Tafla 
szkła dzielnie odbija poranne 
promienie słońca. Gapię się 
w nią zachłannie przejeżdża-
jąc obok. Ona na tym balko-
nie, zaklęta w swoim pięknie 
przez staruszka Czas, to jeden 
z moich ukochanych punktów 
stycznych na mapie mojego 
miasteczka. Uziemia mnie, 
mocuje. 

Tymczasem czerwcowy 
księżyc przejmuje panowanie 
nad nocnym niebem. Pręży 
się niezlękniony, odbija swoje 
śnieżnobiałe lico w czerwo-
nych dachówkach śniących 
miasteczek. Zagląda w małe 
pokruszone okienka. Uśmie-
cha się półgębkiem, bo plany 
ma nikczemne. Przed nami 
najkrótsza noc w roku, po któ-
rej panienka Ciemność zacznie 
nam podkradać z majestatów 
jasnych wieczorów, zachach-
męcać wieczorne przechadzki 
pośród szczawieńskich kamie-
nic, kpić sobie z nas wpatrzo-
nych w szczeliny smukłego 
ciała lata. 

Miejcie się na baczności.  
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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:



Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

Politechnika Wrocławska

Roman Szełemej @WalbrzychMM

@PWr_Wroclaw

@RomanSzelemej

10:37 AM · 1 cze 2022

3:05 PM · 1 cze 2022

6:14 PM · 1 cze 2022

Klucze do kolejnych mieszkań komunalnych trafiły do rąk mieszkańców Wałbrzy-
cha. Na Starym Zdroju (ul. Pocztowa 26) wyremontowaliśmy, a właściwie postawi-
liśmy od nowa budynek w którym znalazło się 6 komfortowych mieszkań. Kwota 
remontu 2.5 mln, dofinansowanie z @BGK_pl   1.2 mln.

Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii wspierających bezpie-
czeństwo publiczne – to główne zadania Makroklastra – Technologie w Bezpie-
czeństwie Publicznym, który dziś na PWr uroczyście zainaugurował swoją działal-
ność.Zapraszamy do współpracy

Ważne słowa o wolności wypowiedzi i niezależności uczelni w pięknym przemó-
wieniu Olgi Tokarczuk. Doktorat hc Uniwersytetu Wrocławskiego dla noblistki. 
Jest Ambasadorem @WalbrzychMM @wroclaw_info @Dolny_Slask 

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

4:26 PM · 1 cze 2022

Wziąłem dzisiaj udział w uroczystości nadania naszej noblistce – Oldze Tokar-
czuk – tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy za 
rozsławianie naszego regionu oraz wznoszenie dolnośląskiej kultury na wyższy 
poziom. Serdecznie gratuluję.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

5:50 PM · 1 cze 2022

3,2,1 START! To właśnie dziś rusza nasza wspólna z @Stara_Kopalnia
  letnia akcja promocyjna, znana i lubiana wśród wszystkich Państwa chcących od-
kryć białe i i czarne złoto @WalbrzychMM ! Zwiedzając jedną z atrakcji, bilet do 
drugiej kupicie Państwo taniej o 10%! Do zobaczenia!

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

9:28 PM · 29 maj 2022

Po porażce 0:4 tydzień temu z KS Walim wróciliśmy na właściwe tory pokonując 
dziś Herbapol Stanowice 3:2 po golach Kamila Szarka i Dawida Darmochwała  ! Dla 
Dawida był to ostatni mecz w jego przygodzie z ligową piłką nożną - dziękujemy!

InValbrzych
@InValbrzych

10:50 AM · 1 cze 2022

Osiedle „Nowa Piaskowa” w @WalbrzychMM jest prawie skończone. To jedna z kil-
ku ciekawych realizacji mieszkaniowych w Wałbrzychu. Znacząco zmieniła obraz 
dzielnicy Piaskowa Góra. Mieszkańcy tego osiedla wkrótce będą cieszyć się no-
wym, przepięknym parkiem odnawianym przez miasto

Anatol Szpur
@AnatolSzpur

9:08 PM · 31 maj 2022

Dzień Dziecka w Rws Stary Zdrój odbył się jako warsztaty plastyczne z nagrodami. 
Temat  @WalbrzychMM  za 10 lat !Podziękowania dla wszystkich, którzy pomogli w 
organizacji . dzieci wsparła Pani Senator @A_K_Leszczynska.

Co tam w sieci? 13
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Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0314/22

REKLAMA R0311/22 REKLAMA R0312/22 REKLAMA R0313/22

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta
Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy 1 Maja, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  
nr  373/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
26.05.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy Strzegomskiej, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  
nr  372/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
26.05.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy Strzegomskiej, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  367/2022 
Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 26.05.2022 r.
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Kolarze na start
W pierwszy weekend lipca w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się kolejna edycja wyścigu kolar-

skiego pod hasłem „Szukamy następców olimpijczyka Tadeusza Mytnika”. Na starcie zobaczymy 
nie tylko reprezentantów klubów z całej Polski, ale też plejadę najbardziej utytułowanych pol-
skich kolarzy. Po raz pierwszy wyścig odbędzie się w formule dwudniowej.

W sobotę, 2 lipca zawodni-
cy pojadą w doskonale znanej 
z poprzednich edycji jeździe 
indywidualnej na czas. Start i 
meta zlokalizowane zostaną w 
Nowicach. W niedzielę, 3 lipca 
zawodnicy wystartują wspól-
nie i będą musieli kilkukrotnie 
pokonać 10-kilometrowy odci-
nek. Start i meta zlokalizowane 
będą w Jaworzynie Śląskiej. W 
wyścigu mogą wziąć udział 
zawodnicy w każdym wieku – 

zrzeszeni, którzy posiadają ak-
tualną licencję kolarską i ważne 
badania lekarskie oraz niezrze-
szeni po wypełnieniu oświad-
czenia (w dniu zawodów). Dzie-
ci startują za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów, w ich 
obecności.

- Z całą pewnością każdy 
znajdzie coś dla siebie. Przy-
gotowujemy szereg atrakcji 
tak, aby każdy, kto zdecyduje 

się spędzić z nami weekend 
2-3 lipca, dobrze się bawił. Na 
najmłodszych będzie czekać 
strefa dmuchańców – mówi Ra-
fał Kwiatkowski, prezes Miej-
skiego Klubu Sportowego „Ka-
rolina”. 

Na czele imprezy stanie nie-
zawodnie wywodzący się z No-
wic Tadeusz Mytnik – medalista 
olimpijski, trzykrotny medali-

sta mistrzostw świata i wielo-
krotny mistrz Polski.

-Moja pasja rodziła się tu, w 
Nowicach. Nie sądziłem, że po 
wielu latach, po kilku dekadach 
ona się przeniesie na coś tak 
wielkiego, że stanę się wzorem 
dla młodzieży. Chcemy nauczyć 
młodych ludzi, że cechą dobre-
go sportowca jest pokora, że 
właśnie poprzez sport mogą 
w pełni siebie poznać i poczuć 
swoją wartość. Pokazać, że po-
kora daje dużo, bo pokorny 
człowiek ma wiele możliwości, 
wiele dróg życia – tłumaczy Ta-
deusz Mytnik.

JZ 

Witamy w Serie A
Już tydzień temu Klub Pił-
karski MCK Mieroszów 
zapewnił sobie 1 miejsce 
w tabeli rozgrywek Wał-
brzyskiej Serie B. Wygrana 
przy porażce Podgórza Wał-
brzych pozwoliła drużynie 
z Mieroszowa cieszyć się 
z awansu już na 4 kolejki 
przed końcem sezonu.
Minął tydzień i świeżo upie-
czony beniaminek wygrał w 
pięknym stylu z Nysą Kła-
czyna. Do końca rozgrywek 
zostały nam 3 spotkania, 
przy czym za ostatni mecz 
KP otrzyma komplet punk-
tów awansem. To efekt wy-
cofania się z ligi drugiej dru-
żyny Victorii Świebodzice. 
Czy zatem drużynę z Miero-
szowa będzie stać na zakoń-
czenie rywalizacji bez straty 
punktów? Wszystko będzie 
zależało od spotkań z Unią 
Jaroszów i Podgórzem Wał-
brzych.
W meczu z Nysą Kłaczyna 
wszystko wyjaśniło się w 
pierwszej połowie spotka-
nia. Gospodarze zagrali od-
ważnie i przede wszystkim 
skutecznie. Do szatni miej-
scowa drużyna schodziła z 
wysokim prowadzeniem. 
Po zmianie stron, marzenia 
o dobrym wyniku dla Nysy 
przedłużył Miłosz Uhorni-
cki. Jego gol sprawił jednak, 
że Mieroszów przyspieszył, 
a mądre operowanie piłką 
dało gospodarzom różni-
cę pięciu bramek. Możliwe, 
że tak będzie i w ostatnich 
dwóch meczach.
Co dalej? Wydaje się, że ra-
dość z gry w piłkę nożną w 
Mieroszowie jest tak duża, 
że nie sposób przewidzieć 
końca marszu drużyny, któ-
ra kilka lat temu tak dziel-
nie biła się o Ligę Okręgo-
wą. Wtedy pod nazwą Biały 
Orzeł. Wtedy w decydują-
cym meczu lepiej zagrał 
Orzeł z Lubawki. Później 
wszystko się rozpadło. Boi-
sko zarosło, aż w końcu ktoś 
wpadł na pomysł reaktywa-
cji i dzisiaj do Mieroszowa 
chce się jechać także na me-
cze piłki nożnej.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
W Gorcach rozjechali rywala

Po stracie punktów w poprzedniej kolejce, mecz z Walimiem miał dla Górnika szczególne znaczenie. Gospodarzom zależało na 
punktach. Po 90 minutach gry cieszyli się z pełnej puli.

Czarni zaimponowali formą
Faworytem w meczu Czarnych z Herbapolem byli goście. Kibice wałbrzyskiej drużyny liczyli 

jednak na to, że dobra dyspozycja drużyny pozwoli sprawić niespodziankę.

Zaczęło się wyjątkowo do-
brze dla gości, których na 
prowadzenie już w 1 minu-

cie spotkania wyprowadził 
Marcin Skotnicki. Równie 
dobrze Walim zaczął drugą 
połowę meczu. Bramka Da-

wida Skarbińskiego uspo-
koiła podopiecznych trene-
ra Borka do tego stopnia, że 
zwolnili tempo rozgrywania 
akcji.
Wykorzystali to gospoda-
rze. Gra Górnika stała się 
dokładniejsza, szybsza. 
Zaskoczeni rywale dali się 
zepchnąć do defensywy, co 
piłkarze z Gorc skrzętnie 
wykorzystali. Najpierw do 
remisu, w ciągu zaledwie 
3 minut, doprowadził Rafał 
Krawczyński. Po kolejnych 
10 minutach zobaczyliśmy 
120 sekund, które wstrząs-
nęły Walimiem. Ostatecznie 
na koniec meczu kropkę nad 
i postawił Mateusz Werstler.

-Pierwsza połowa to lekka 
przewaga Walimia. Sytuacje 
były z obu stron, ale na pew-
no dużo lepsze miała druży-
na z Walimia. Druga połowa 
to już całkowita dominacja 
naszego zespołu, a mądra 
gra piłką pozwoliła na zdo-
bywanie bramek - mówił po 
meczu Szymon Garwol.
Górnik Boguszów Gorce - 
KS Walim 5:2 (0:1)
0:1 - Marcin Skotnicki 1’
0:2 - Dawid Skarbiński 47’
1:2 - Rafał Krawczyński 58’
2:2 - Rafał Krawczyński 61’
3:2 - Ryszard Bejnarowicz 
70’
4:2 - Jakub Wąsowski 71’
5:2 - Mateusz Werstler 89’

JZ

-Do meczu z Herbapolem 
przystąpiliśmy z zamiarem 
przełamania się po nieuda-
nych dwóch poprzednich 
spotkaniach i w pełni nam się 
to udało. Prowadziliśmy już 
2:0 po golach Kamila Szarka 
i Dawida Darmochwała, ale 
ambitni goście za sprawą Ka-
mila Lesińskiego i Tomasza 
Górskiego zdołali doprowa-

dzić do wyrównania, mimo iż 
od 72’ grali w osłabieniu po 
czerwonej kartce dla Damia-
na Januszka. Ostatnie słowo 
należało jednak do Czarnych 
- w 80’ po raz drugi do siatki 
trafił Kamil Szarek, zapewnia-
jąc swojej drużynie zwycię-
stwo. Pięć minut później Ka-
mil Szarek został wykluczony 
z boiska i siły się wyrównały, 

ale wynik meczu nie uległ 
już zmianie. Niestety było to 
ostatnie spotkanie, w którym 
oglądaliśmy w barwach Czar-
nych Dawida Darmochwała 
- nasz zawodnik z przyczyn 
zdrowotnych zdecydował się 
zakończyć przygodę z ligo-
wą piłką. Trzeba przyznać, 
że było to efektowne pożeg-
nanie okraszone efektowną 

bramką po strzale z 25 me-
trów i licznymi podziękowa-
niami od kolegów z boiska i 
sztabu szkoleniowego, jed-
nak teraz czeka nas spory ból 
głowy, jak załatać dziurę po 
jednym z naszych liderów, 
który do tej pory wydawał 
się niezastąpiony - mówił po 
meczu Tomasz Stasiński.
Czarni Wałbrzych - Herbapol 
Stanowice 3:2
1:0 - Kamil Szarek 20’
2:0 - Dawid Darmochwał 64’
2:1 - Kamil Lesiński 69’
2:2 - Tomasz Górski 78’
3:2 - Kamil Szarek 80’

JZ
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Brąz koszykarzy na wózkach
W spotkaniu o 3. miejsce Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach zespół Górnika Toyota Wałbrzych pokonał IKS GTM Konstancin 68:47 i tym 

samym sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Polski. To pierwszy krążek wywalczony w czteroletniej historii klubu. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Wnioski po barażach
Zakończyły się rozgryw-
ki ligowe w Polsce. Nie 
mniej ciekawie jak na 
szczycie Ekstraklasy w 
walce o mistrzostwo, było 
w niższych ligach, gdzie 
do ostatniego weekendu 
kluby walczyły o awans w 
barażach. Bardzo emocjo-
nujące mecze w 1 Lidze:  
Arka - Chrobry czy później 
w finale Korona - Chrobry. 
Równie ciekawie było w 2 
Lidze, gdzie awans osta-
tecznie wywalczył Ruch 
Chorzów,pokonując Motor 
Lublin. Nawet mecze bara-
żowe na czwartym pozio-
mie rozgrywkowym wzbu-
dzały zainteresowanie 
wykraczające poza dany 
region. Pierwszo i drugo-
ligowe baraże były trans-
mitowane w telewizji, była 
świetna otoczka i prze-
ciętnemu kibicowi z pew-
nością pokazały kawałek 
polskiej piłki, nazwijmy to 
w jakimś sensie - lokalnej. 
Wszystko to pokazuje, że 
nasz futbol organizacyjnie 
zrobił kolosalny postęp. 
Niższe ligi mają sponso-
rów, są obecne w mediach. 
Nawet na niższych pozio-
mach i w mniejszych miej-
scowościach są bardzo 
ładne, nowoczesne stadio-
ny (i stadioniki). Ten orga-
nizacyjny progres uwalnia 
wielki potencjał sportowy, 
który musi być dostrzeżo-
ny zarówno przez piłkar-
skie władze centralne jak i 
regionalne, przedstawicie-
li klubów itd. Dostrzeżony 
i przede wszystkim wyko-
rzystany! Bo wydaje mi się, 
że jesteśmy w newralgicz-
nym punkcie - albo teraz 
albo dalej przez długie lata 
nic się nie zmieni w szko-
leniu. Lewandowski, Milik, 
Glik skończą kariery, boom 
również na reprezentację 
może się skończyć. Nie 
żyjmy i nie delektujmy 
się chwilą, że jest wokół 
ładnie i kolorowo. Bo pił-
karsko jest ciągle bardzo 
słabo. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Setka Górnika, pięćdziesiątka Chajewskiego
W zaległym meczu piłkarze Górnika rozgromili na wyjeździe Kryształ Stronie Śląskie 6:1. Tym samym na dwie kolejki przed 

końcem rozgrywek lider osiągnął magiczną barierę 100 goli zdobytych w jednym sezonie. 
Środowy pojedynek Górni-
ka na wyjeździe z Kryszta-
łem Stronie Śląskie przej-
dzie do chlubnej historii 
naszego klubu. Raz, iż za 
sprawą aż czterech trafień 
Damiana Chajewskiego wał-
brzyszanie zdobyli setnego 
gola w obecnym sezonie 
„okręgówki”. A dwa, iż do-
skonałym wyczynem po-
pisał się „Chajek”, którego 
dorobek bramkowy dzięki 
wspomnianemu wyczynowi 
strzeleckiemu wynosi aż 50 
goli (!). 

Sam mecz miał całkowicie 
jednostronny przebieg. Co 
prawda gospodarze zano-
towali honorowe trafienie, 
ale to było wszystko w wy-
konaniu Kryształu, który, 

gdyby nasi mieli lepiej wy-
regulowane celowniki, po-
winien był przyjąć 8 czy 9 
bramek i nie mógłby mieć o 
to do wałbrzyszan żadnych 
pretensji. Niestety, wyso-
ką wygraną nasi przypłaci-
li kontuzją Adama Niedź-
wiedzkiego, który już w 22 
minucie opuścił boisko, a 
następnie karetką udał się 
na badania do miejscowego 
szpitala. 

IV LO czeka na młodych pił-
karzy
Czerwiec to gorący czas dla 
uczniów klas ósmych szkół 
podstawowych, którzy mu-
szą zdecydować o swojej 
edukacyjnej przyszłości. 
Przypominamy, iż cieka-
wą ofertę przygotowało IV 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Janusza Kusocińskiego. 
Obecnie trwa nabór do klas 
sportowych o specjaliza-
cjach: siatkarskiej, koszykar-
skiej, lekkoatletycznej oraz 
uwaga: piłkarskiej. Chętni 
muszą wziąć udział w te-
stach sprawnościowych, 
które odbędą się w czwar-
tek 9 czerwca o godzinie 14. 
Więcej informacji można 
znaleźć na stronie 4lo.wal-
brzych.pl w zakładce „Re-
krutacja”. Warto dodać, iż 
młodych futbolistów, którzy 
pozytywnie przejdą testy, 
czekają zajęcia piłkarskie z 
trenerem Marcinem Folcem. 

Klasa okręgowa
XX kolejka (zaległa)

Kryształ Stronie Śląskie – 
Górnik Wałbrzych 1:6 (0:2)
Bramki: 0:1 Marcin Koby-
lański (16), 0:2 Damian 
Chajewski (28), 0:3 Damian 
Chajewski (64), 0:4 Damian 
Chajewski (65), 0:5 Mateusz 
Sobiesierski (75), 1:5 Mate-
usz Gabryś (82), 1:6 Damian 
Chajewski (89)
Górnik: Kubiak (46 Stec), 
D. Michalak, Smoczyk, 
Orzech, Rosicki, Gorczyca, 
Kobylański (46 Grudziński), 
Krawczyk (46 Sobiesierski), 
Korba (74 K. Michalak), Nie-
dźwiedzki (22 Bartkowiak), 
Chajewski. Trener: Marcin 
Domagała

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Jakub   
Nazwisko: Miś
Data urodzenia: 4 lipca 2003 roku            
Pseudonim sportowy: Misiek
Klub: ZLKS Zagłębie Wałbrzych (zapasy)
Największy dotychczasowy sukces: Największy 
mój sukces to wicemistrzostwo Polski w zapa-
sach  juniorów oraz brązowy medal Mistrzostw 
Polski seniorów, oba zdobyłem w tym roku. W 
rezultacie między innymi dostałem się do Ninja 
Warrior Polska. To program sportowy, który po-
kazywany jest Polsacie. W ramach rywalizacji należy pokonać tor z przeszko-
dami, za co można wygrać różne nagrody. Jeśli chodzi o moje kolejne zdoby-
cze sportowe, to w minionym roku sięgnąłem po brązowy medal Mistrzostw 
Polski juniorów, co ma dla mnie duże znaczenie, gdyż do zawodów przystąpi-
łem po rocznej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Tadeusz Michalik – ponieważ ma w sobie 
zaparcie, jego motywacja daje mi pozytywnego kopa, a zarazem pomaga mi 
realizować cele życiowe oraz sportowe. Plus mój trener Tomasz Świerk, który 
wraz z trenerem Michałem Jóskowskim rozwija mnie nie tylko pod względem 
sportowym, ale również odpowiednio wspiera, abym mógł spokojnie treno-
wać. 
Dlaczego zapasy: Moja przygoda z zapasami zaczęła się od rodziny, a kon-
kretnie siostry i kuzynki, które zaciągnęły mnie na trening Zagłębia, dokąd 
ja następnie przyprowadziłem swojego starszego brata. Moim pierwszym 
szkoleniowcem był Waldemar Obuchowicz, który prowadził mnie przez 6 lat i 
zaszczepił we mnie wolę walki, za co jestem mu bardzo wdzięczny. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim celem jest zdobycie medalu olimpijskiego, a 
także złotego krążka Mistrzostw Polski. Oba trofea są w moim zasięgu, ponie-
waż mam w sobie determinację i chęć walki o wspomniane medale.  

Do sobotniego pojedynku 
podopieczni trenera Marcina Bal-
cerowskiego przystąpili z ważnym 
zadaniem odrobienia 12-punkto-
wej straty z pierwszego spotkania 
obu ekip. Zadania, które udało się 
zrealizować z nawiązką, gdyż osta-
tecznie biało-niebiescy pokonali 
rywali z Konstancina 68:47. Dzięki 
temu po raz pierwszy w 4-letniej 
historii klubu wałbrzyszanie wy-
walczyli medal Mistrzostw Pol-
ski. - Jestem bardzo szczęśliwy, iż 
w drugim roku mojej pracy jako 
trenera, ale i zawodnika Górnika 
Toyota udało się sięgnąć po me-
dal. Dla mnie ten krążek jest tym 
cenniejszy, iż właśnie tu, jeszcze 
przed wypadkiem, stawiałem 
pierwsze koszykarskie kroki. Ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia, więc 
niewykluczone, iż w przyszłym 
sezonie powalczymy o coś więcej. 
Może będą jakieś wzmocnienia, 
które przy zachowaniu obecnego 
składu zaowocowałyby kolejnym 
sukcesem - powiedział trener 
Balcerowski. 

Warto dodać, iż tytuł Mistrza 
Polski przypadł drużynie Mustan-
ga Konin, która w finale rozgrywek 
zwyciężyła KS Pactum Scyzoryki 
Kielce 63:50. To nie jedyny sukces 
ekipy trenera Piotra Łuszyńskie-
go, bowiem w obecnym sezonie 
Mustang nie miał sobie równych 
także w Pucharze oraz Superpu-
charze Polski. 

Mecz o 3. miejsce PLKnW
Górnik Toyota Wałbrzych 

- IKS GTM Konstancin 68:47 
(15:10, 21:11, 20:10, 12:16)

Górnik Toyota: Adrian Łabędz-
ki 24, Bartosz Przewłocki 20, Mar-
cin Balcerowski 13, Tomasz Łyko 6, 
Awad Sandrella 3, Łukasz Łysik 2, 
Sławomir Wilczyński, Robert Sza-
rek, Henryk Fortoński, Grzegorz 
Rokitowski, Sławomir Wilczyński. 
Trener: Marcin Balcerowski

Bartłomiej Nowak



www.30minut.pl

Piątek, 3 czerwca 202216 Na sygnale /Tygodnik30minut

Policjanci odebrali oba dowody rejestracyjne

DWA WYPADKI W JEDNYM DNIU
Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym w kwocie 2,5 tysiąca złotych

PIJANI NA ROWERACH I HULAJNOGACH

 Wałbrzych, dnia 27.05.2022 r.
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 

na  ustanowienie  odrębnej własności lokalu mieszkalnego

przy ul. Senatorskiej 21/9, piętro II, składającego się z trzech pokoi, kuchni,
łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,30 m².

Cena wywoławcza wynosi  271 300,00 zł, wadium – 13 565,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

  Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek 
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 13.06.2022 r.
 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu 
mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 13.06.2022 r. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na 
poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto 
Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku 
bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej 
– pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy 
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż 

do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje 
ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało 
dotychczas sporządzone)  świadectwo charakterystyki  energetycznej powyższego lokalu 
mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
2021.2351 z późniejszymi zmianami).
 Z osobą wygrywającą przetarg  zostanie zawarta notarialna umowa ustanowienia                   
i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni –
 w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty 
wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.   
 Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty      
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74 66-56-957, 74 66-47-253 lub osobiście      
 w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.    
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

REKLAMA R0315/22

W sobotę na ulicach Wał-
brzycha doszło do dwóch 
wypadków drogowych, w 
których - na szczęście - nie-
groźnych obrażeń doznali 
ich uczestnicy. Do pierwsze-
go z nich doszło nad ranem, 
kiedy to na ulicy Fortecznej 
kierujący samochodem 
osobowym nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 
innemu uczestnikowi ruchu; 
do drugiego natomiast koło 
południa na ulicy Andersa w 
Wałbrzychu.

Pierwsze zdarzenie miało miej-
sce w sobotę o godzinie 9:30 na 
ulicy Fortecznej w Wałbrzychu. 
67-latek kierujący samochodem 
osobowym, skręcając w lewo na 
skrzyżowaniu, nie udzielił pierw-
szeństwa przejazdu jadącemu 
z przeciwnego kierunku innym 
samochodem osobowym 61-lat-
kowi. W wyniku tego wypadku 

pokrzywdzony trafił do szpitala 
na badania. Na szczęście nie do-
znał obrażeń ciała zagrażających 
jego życiu. Policjanci ruchu dro-
gowego zatrzymali oba dowody 
rejestracyjne za uszkodzenia. Na-
tomiast około godziny 12:45 inny 
patrol „drogówki” udał się na ulicę 
Andersa w Wałbrzychu. Tam rów-
nież zderzyły się dwa samochody 
osobowe. Z ustaleń funkcjonariu-
szy wynika, że włączająca się do 
ruchu 39-letnia wałbrzyszanka, 
nie udzieliła pierwszeństwa prze-
jazdu jadącemu główną drogą in-
nym pojazdem 39-latkowi, który 
wiózł pasażerkę. W tym przypad-
ku dwie kobiety trafiły do szpitala, 
ale na szczęście nie doznały po-
ważnych obrażeń. Policjanci ode-
brali oba dowody rejestracyjne za 
uszkodzenia pokolizyjne.

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.

gov.pl

Funkcjonariusze z Wał-
brzycha w miniony weekend 
zatrzymali na ulicach naszego 
miasta kolejnych kierują-
cych jednośladami, którzy 
znajdowali się pod wpływem 
alkoholu. Trzech mężczyzn po-
ruszało się hulajnogami elek-
trycznymi, w tym dwóch było 
w stanie nietrzeźwości, mając 
około promila alkoholu w or-
ganizmie. Kierujący rowerem 
wydmuchał natomiast ponad 
0,5 promila alkoholu. Wszyscy 
ukarani zostali mandatami 
karnymi w kwocie tysiąca lub 
2,5 tysiąca złotych.
Pierwszego z nietrzeźwych kie-

rujących 27 maja około godziny 
21:30 zatrzymali do kontroli drogo-
wej w Wałbrzychu na ulicy Gwar-
ków policjanci prewencji wałbrzy-
skiej komendy. 53-letni mieszkaniec 
Wałbrzycha podczas jazdy rowerem 
miał w wydychanym powietrzu 0,57 
promila alkoholu. W trakcie wyko-
nywanych czynności mundurowi 
wystawili mężczyźnie mandat karny 
kredytowany na kwotę 2,5 tysiąca 
złotych. W dalszą drogę wałbrzy-
szanin nie pojechał już jednośla-
dem. Z kolei w sobotnią noc – około 
godziny trzeciej - funkcjonariusze 
prewencji z drugiego komisariatu 
zauważyli jadącego ulicą Niepodle-
głości w Wałbrzychu na hulajnodze 
elektrycznej młodego mężczyznę. 
Postanowili sprawdzić jego stan 

trzeźwości. Okazało się, że wał-
brzyszanin był kompletnie pijany. 
24-latek wydmuchał 1,01 promila 
alkoholu w organizmie. Ostatecz-
nie również otrzymał mandat karny 
w kwocie 2,5 tysiąca złotych i do 
domu wrócił pieszo.

Kilkanaście godzin później – oko-
ło godziny 18:00 - policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali do kontroli 
drogowej innego kierującego hulaj-
nogą elektryczną. W jego przypad-
ku wynik badania to 0,28 promila 
alkoholu w organizmie. Za popeł-
nione wykroczenie w ruchu drogo-
wym 44-letni wałbrzyszanin przy-
jął mandat karny w kwocie tysiąca 
złotych. Jednak to nie wszystko. W 
niedzielną noc ponownie funkcjo-
nariusze prewencji drugiego komi-
sariatu skontrolowali stan trzeźwo-
ści kolejnego młodego mężczyzny 

kierującego hulajnogą elektryczną. 
17-latek znajdował się w stanie 
nietrzeźwości. Miał 0,91 promila 
alkoholu w organizmie. Sprawca 
wykroczenia również został ukara-
ny mandatem karnym w kwocie 2,5 
tysiąca złotych i do domu musiał 
wrócić na własnych nogach.

Policja przypomina, że nieod-
powiedzialni nietrzeźwi kierujący 
pojazdami mechanicznymi (np. 
samochodami) muszą się liczyć z 
karą pozbawienia wolności do lat 
2, dożywotnim zakazem kierowa-
nia pojazdami oraz wysoką grzyw-
ną, kierujący hulajnogami - tak jak 
i rowerzyści - natomiast z wysoką 
grzywną, a nawet zakazem kiero-
wania pojazdami.

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.

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

QueensEkspert

Kochamy otulać się promie-
niami słonecznymi podczas 
ciepłych letnich dni. Powoli 
zaczynamy wakacyjne urlo-
py...Co zrobić by w efektywny 
sposób chronić naszą skórę 
przed poparzeniem lub na-
rażeniem skóry na powstanie 
nieestetycznych przebar-
wień?
Poznajcie kilka moich spraw-
dzonych tipów:
- KREM Z FILTREM:  najlepiej 
mineralnym ( fizycznym), za-
wierającym tlenek cynku i 
ditlenek tytanu. Efektywnie 
ochronią skórę przed promie-
niowaniem, dodatkowo są 
bezpieczne dla skóry podraż-
nionej, alergicznej i wrażliwej 
skóry dzieci. Krem powinien 
mieć oznaczenie na opako-
waniu minimum SPF30 by 
dawał efektywną ochronę. 
Miejmy świadomość, że 4/5 
zmarszczek powstaje w wyni-
ku miejskiego promieniowa-
nia UV, dlatego krem z filtrem 
jest najlepszym kosmetykiem 
przeciwstarzeniowym.
- REAPLIKACJA PRODUKTU 
Z FILTRAMI – rekomenduję 
dokładanie kremu lub pod-
kładu z filtrem co jakiś czas. 
Jeśli produkt jest wysokiej 
jakości ochroni nawet przez 
kilka godzin. W ciągu dnia wy-
konujemy różne czynności, 
które mogą powodować ście-
ranie i zmywanie się warstwy 
ochronnej dlatego tak istotna 
jest reeplikacja produktu.
- DASZEK LUB PRZYŁBICA 
OCHRONNA – na rynku od 
jakiegoś czasu obserwuję 
pojawienie się daszków, lub 
przyłbic ze specjalną warstwą 
odbijającą promieniowanie 
UVA, UVB, HEV i jestem ich 
ogromną fanką! Dlaczego? 
Przede wszystkim skóra twa-
rzy nie nagrzewa się, co jest 
istotne dla osób które mają 
skłonność do przebarwień, 
nie ma konieczności zakłada-
nia okularów podczas nosze-
nia daszka, ponieważ słońce 
nie razi nas w oczy. Ważne jest 
aby sprawdzać czy te, które 
wybieramy posiadają specjal-
ne atesty potwierdzające ich 
skuteczność w ochronie.

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

Wybiorą najlepsze kosmetyki, akcesoria i miejsca

Fashion Magazine Beauty Awards 2022
sekund

Pachnąco i egzotycznie
Jeśli chcesz poczuć się świe-
żo i kusząco, wybierz na 
lato orzeźwiające żele pod 
prysznic wzbogacone natu-
ralnymi ekstraktami, dzięki 
którym nawet o poranku 
doświadczysz przypływu 
energii i wakacyjnej atmo-
sfery. Do wyboru są m.in. 
takie kombinacje zapacho-
we jak: morski z domieszką 
mięty, kokos i kwiat Tahiti, 
pomarańcza i jaśmin, man-
go i kwiat frangipani, brzos-
kwinia i waniliowa orchidea, 
frezja i granat, róża i ciepły 
bursztyn, jabłko i konwa-
lia, liście bambusa i białe 
piżmo, malina z czarną po-
rzeczką, soczysta brzoskwi-
nia i pomarańcza, melon i 
gruszka, kojąca lawenda i 
piżmo, mandarynka i im-
bir. Dla wzmocnienia efektu 
warto użyć z tej samej linii 
zapachowej mgiełki. Z kolei 
miłośniczkom pluskania w 
wannie polecamy aroma-
tyczne sole kąpielowe. Wa-
sze zmysły rozpieszczą: awo-
kado i sól himalajska, kwiaty 
i drzewa herbaciane wraz z 
solą morską czy limonka i sól 
kamienna. Dla panów ide-
alne będą: szałwia i drewno 
sandałowe, grejpfrut i cedr, 
arktyczny śnieg i zatopione 
drewno, paczula. A do domu 
rekomendujemy woski za-
pachowe: dzikie jagody lub 
wanilię.

Czeko, czeko, czekolada!
Marzysz o pięknej opale-
niźnie, ale nie chcesz nad-
miernie eksponować ciała 
na słońce? Wybierz produk-
ty samoopalające bądź te, 
które przyspieszą opalanie. 
Do wyboru masz balsamy, 
olejki, kremy. Pamiętaj, by 
preparaty, które wybierzesz, 
zawierały w sobie witaminę 
E, olejek kokosowy, ekstrakt 
z aloesu, olejek migdałowy. 
A jeśli jednak zdecydujesz 
się na leżakowanie na plaży, 
nie zapomnij o chłodzących 
sprayach z witaminą C i pan-
tenolem, wodzie termalnej.

Zebrała: osa

Już po raz trzeci zainau-
gurowano plebiscyt Fashion 
Magazine Beauty Awards, 
który ma za zadanie "wyło-
wić perełki" z branży kosme-
tycznej.

Kto i do kiedy?
W konkursie, zgodnie z regula-

minem, może wziąć udział każda 
firma produkująca lub dystrybu-
ująca kosmetyki, które weszły na 
polski rynek, w ciągu ostatniego 
roku, czyli od 20 maja 2021 r. do 
20 maja 2022 r., gabinet medycyny 
estetycznej i inne miejsca związa-
ne z branżą beauty.

Co i jak?
Kategorie konkursowe po-

dzielono na dwie partie: w części 
z nich głosuje Jury (pielęgnacja 
twarzy, pielęgnacja ciała, make up, 
kosmetyki do włosów, kosmetyki 
słoneczne, medycyna estetyczna, 
kosmetyki naturalne i organiczne, 
zapachy, suplementy diety, kos-

metyki męskie, akcesoria i urzą-
dzenia kosmetyczne, Odkrycie 
Roku, a w części czytelnicy i inter-
nauci (Odkrycie Roku, sustainable 
brand, e-sklepy z kosmetykami, 
beauty expert).

Rejestracja zgłoszeń konkur-
sowych odbywała się do 20 maja 
wyłącznie za pomocą formularza 
zgłoszeniowego, który był dostęp-
ny na stronie www.fashionpost.pl.

W tej edycji konkursu w jury za-
siadają: Marzena Singh – redaktor 
naczelna Fashion Magazine, Maja 
Handke – redaktor prowadząca 
Fashion Magazine, szefowa działu 
uroda, Małgosia Socha – aktorka, 
Dawid Woliński – projektant mody, 
Julia Kuczyńska – influencerka i 
bizneswoman, Piotr Czaykowski 
– współtwórca startupu i agent 
gwiazd, dr Paweł Dybciak – le-
karz medycyny estetycznej, Mar-
ta Siembab – senselierka, Marta 
Gąska – makijażystka oraz Bartek 
Janusz – stylista fryzur.

Jury wraz z czytelniczkami i 
czytelnikami Fashion Magazine i 
fashionpost.pl wybiorą najlepsze 
produkty kosmetyczne, akcesoria, 
zapachy i usługi beauty dostępne 
na naszym rynku. W trzeciej odsło-
nie plebiscytu - co ciekawe - poja-
wiły się, oprócz tych już znanych, 
nowe kategorie, takie jak inno-
wacyjna marka w sieci czy beauty 
places. 

Kiedy poznamy zwycięzców?
Nominacje we wszystkich ka-

tegoriach zostaną ogłoszone w 
letnim wydaniu Fashion Magazine 
i na fashionpost.pl. Ostatecznie 
Jury i Czytelniczki oraz Czytelnicy 
wyłonią jednego zwycięzcę w każ-
dej kategorii i podkategorii. Wyniki 
plebiscytu zostaną zaprezentowa-
ne w numerze jesiennym Fashion 
Magazine i na fashionpost.pl

Źródło informacji: fashionpost.pl

czytaj więcej na www.30minut.pl
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 01.06.2022 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 44/21 
– obręb 2 Szczawienko przeznaczona na ogródek na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 1/6 – 
obręb 34 Nowe Miasto, przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 502 – 
obręb 26 Nowe Miasto  przeznaczona na ogródek, 
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 254 – 
obręb 26 Nowe Miasto  przeznaczona na ogródek, 
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
181/29 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na ogródek, 
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 104 – 
obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na  dwa ogródki, 
7/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
214/11 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na ogródek, 
8/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 524/2 
– obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na ogródek, 
9/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
114/24 – obręb 35 Rusinowa  przeznaczona na ogródek, 
10/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
295/15 – obręb 33 Podgórze przeznaczona na ogródek, 
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Teatr Dramatyczny na weekend
Już 4 i 5 czerwca zapre-

zentujemy spektakl „CHODŹ-
CIE, CHODŹCIE / приходьте, 
приходьте” z tekstem i w 
reżyserii Małgorzaty Macie-
jewskiej.

Tekst „CHODŹCIE, CHODŹCIE / 
приходьте, приходьте” powstał 
dzięki pierwszej rezydencji dra-
maturgicznej w Wałbrzychu pn. 
ZAPRACOWANI. Małgorzata Ma-
ciejewska rozpoczęła przygoto-
wania do rezydencji już w listopa-
dzie 2021 roku – wtedy wspólnie 
z kuratorem projektu, Tomaszem 
Jękot zdecydowała się na pracę 
nad tematem sytuacji osób z Ukra-
iny mieszkających w Polsce. Pro-
jekt początkowo miał opowiadać 
o życiu, zatrudnieniu i próbie asy-
milacji, jednak już w lutym 2022 
nabrał zupełnie nowego, nieprze-
widzianego wymiaru. Agresja mi-
litarna Rosji w Ukrainie zmieniła 
całkowicie kontekst poszukiwań 
autorki. Teatr Dramatyczny po-
stanowił wspólnie z Maciejewską 
otworzyć instytucję na osoby z 

Ukrainy, spróbować oddać im 
przestrzeń do rozmowy, potrakto-
wać podmiotowo. Tak rozpoczęła 
się trwająca 3 miesiące wnikliwa 
praca badawcza rezydentki.

Małgorzata Maciejewska pod-
czas swojej rezydencji spotykała 
się z wieloma osobami z Ukrainy. 
Często były to rozmowy bardzo 
intymne i dotykające traumy wo-
jennej.

- Wywiady prowadzone były 
na gorąco, często w parę tygodni, 
dni po ucieczce z obszaru wojny, 
mają niesamowitą siłę i są niepo-
wtarzalnym w skali Polski zapisem 
emocji i uczuć, które towarzyszyły 
Przybyszom w ich ucieczce i za-
domowianiu się w Polsce – mówi 
Maciejewska. – Są ludzie, którzy 
uciekali przez kilka krajów, nocą, 
z małym płaczącym dzieckiem na 
tylnym siedzeniu, są kobiety, któ-
re uciekły, widząc spadającą na 
sąsiednie osiedle bombę. Młode, 
dojrzałe, samotne, z dziećmi, z 
mężami, ojcami zaangażowany-
mi w walki. Te portrety są niesa-
mowite, dają nam wgląd w to, co 

niedostępne, dla tych, którzy tego 
nie przeżyli. Pozwalają lepiej zro-
zumieć ich trudne doświadczenie.

Dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu prezeski Stowarzyszenia 
Ukraina – Wałbrzych (Товариство 
„Україна-Валбжих”) Ally Koval-
chuk było możliwe dotarcie do 
jak największej ilości osób, które 
chciały podzielić się swoimi hi-
storiami i przemyśleniami, niejed-
nokrotnie również marzeniami. Z 
wielkiej potrzeby uczestnictwa w 
teatrze „Szaniawski” wraz z Mał-
gorzatą Maciejewską i Miłoszem 
Pietruskim zorganizowali warszta-
ty włączeniowe dla Ukraińców i 
Polaków. Pietruski jest specjalistą 
kreowania działań dla osób z grup 
wykluczonych, wraz ze studenta-
mi wydziału lalkarskiego z wroc-
ławskiej Akademii Sztuk Teatral-
nych zaproponował warsztaty, 
które niejednej osobie pomogły 
przezwyciężyć fobie społeczne, 
odważnie opowiedzieć o swo-
im doświadczeniu wojennym, 
uśmiechnąć się pomimo całej 
sytuacji, o której nie da się zapo-

mnieć. Warsztaty rozbudziły także 
potrzebę częstszego udziału w 
życiu teatru. Zdjęcia na warszta-
tach wykonała ukraińska artystka 
Valentina Dubovka.

Spotkania i warsztaty, a także 
aktywne uczestnictwo Macie-
jewskiej i Jękota w życiu wspól-
noty ukraińskiej mieszkającej w 
Wałbrzychu, stało się podstawą 
do napisania tekstu „CHODŹ-
CIE, CHODŹCIE / приходьте, 
приходьте”. W efekcie powstał 
dramat niezwykle ważny i po-
trzebny, jako gest solidarności 

i współpracy ze społecznością 
ukraińską w Wałbrzychu.

Red.
Źródło i fot. teatr.walbrzych.pl
Zdjęcia z warsztatów: Valenti-

na Dubovka
Zdjęcia do spektaklu: Mark 

Pohodin

„CHODŹCIE, CHODŹCIE / 
приходьте, приходьте”

w sobotę 4 czerwca o 19:00
w niedzielę 5 czerwca o 18:00. 

Bilety tylko 8 zł.
www.bilety.teatr.walbrzych.pl

IZOLACJA STRUKTURY - nowa wystawa w BWA
W środę 25 maja 2022 

nastąpiło otwarcie wystawy 
Beaty Mak-Soboty „Izolacja 
Struktury”, która potrwa 
do 23 czerwca 2022 roku. 
Miejscem wystawy jest 
Wałbrzyska Galeria Sztuki 
BWA, ulica Słowackiego 26 w 
Wałbrzychu.
Niespodziewane i nagłe do-

świadczenie jakie stanowi czas 
pandemiczny i związany z nim 
stan ograniczenia kontaktów spo-
łecznych, fizycznej izolacji, które-
mu wszyscy zostaliśmy poddani, 
obok roli prewencyjnej, przyniósł 
konieczność wprowadzania 
nadzwyczajnych ograniczeń w 
zakresie funkcjonowania społe-
czeństw oraz korzystania z praw 
i wolności jednostki. Obostrzenia 
i wymuszony stan pozostawania 
w ograniczeniach, co do wzajem-
nego i bezpośredniego kontak-
tu z innymi ludźmi, wprowadził, 
z różnym skutkiem, zmiany w 
sposobie funkcjonowania w róż-
nych kontekstach społecznych, 

w sferze pracy, domu, rodziny. 
Sfera prywatna i relacje rodzin-
ne, przyjacielskie zyskały często 
wzmocnienie, ale tam, gdzie ist-
niały dysfunkcje mogły zostać 
one pogłębione i przynieść nie-
pożądane skutki. Z jednej strony 
stan pozostawania w narzuconej 
izolacji, doświadczenie lock-
downu, przełożyły się zatem na 
negatywne konsekwencje, ale z 
drugiej odosobnienie, samotność, 
powodując konieczność przeży-
wania samego siebie, przyniosła 
zastanowienie i namysł nad tym, 
co ważne i potrzebne. A w moim 
przypadku również na to jak to, co 
doświadczane, odczuwane, do-
strzegane może zostać wyrażone 
i przełożone na artefakt. Zazna-
nie stanu izolacji spowodowało 
przekierowanie mojej twórczej 
uwagi na problem oddzielenia, 
rozdzielenia, odgrodzenia, ba-
riery. Skłoniło mnie do podjęcia 
próby przełożenia tych pojęć na 
formę obiektu i oddanie w sposób 
abstrakcyjny wyodrębnienia i nie-

możności nie tylko interakcji, ale 
przede wszystkim wzbronienia 
kontaktu. Adaptacja obostrzenia 
w sferę obiektu stała się dla mnie 
ideą, koncepcją i drogą poszuki-
wania nowego w obszarze wy-
korzystania szkła jako tworzywa i 
medium artystycznego - czytamy 
w wypowiedzi autorki na stronie 
Wałbrzyskiej Galeria Sztuki BWA.

BEATA MAK-SOBOTA – bio-
gram

Urodzona w 1968 r. we Wrocła-
wiu artystka i projektantka szkła. 
Studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu, obecnie Akademii 
Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu, na kie-
runku Ceramika i Szkło. W roku 
1994 obroniła pracę dyplomową 
pod kierunkiem prof. Henryka 
Wilkowskiego z zakresu Projek-
towania szkła, by w tym samym 
roku podjąć pracę jako asystentka 
w Pracowni Podstaw Projektowa-

nia Szkła prowadzonej przez prof. 
Jerzego Chodurskiego.

W roku 2000 uzyskała stopień 
doktora, w roku 2014 habilitację, 
obecnie na stanowisku profesora 
ASP kieruje Pracownią Projekto-
wania Integrującego w Katedrze 
Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła.

Wiecej o wystawie i autorce 
przeczytacie na bwa.walbrzych.pl

Red.
Źródlo i fot. bwa.walbrzych.pl

Czerwiec, czyli ostatnia 
prosta przed końcem sezonu 
w Teatrze Lalek, to wiele 
propozycji spektaklowych 
dla dzieci w każdym wieku. 
Dominować będzie klasyka 
literatury dziecięcej, ale nie 
zabraknie również nowości.

W pierwszą niedzielę miesiąca 
(5.06/ 12:30) zobaczymy CZAR-
NOKSIĘŻNIKA Z KRAINY OZ w 

reżyserii Arkadiusza Klucznika. 
Spektakl opowiada o podróży Do-
rotki, dziewczynki mieszkającej w 
stanie Kansas, która dzięki sploto-
wi zdarzeń przenosi się z szarego 
Kansas do kolorowej, sztucznej 
i magicznej Krainy Oz. Chcąc od-
naleźć drogę powrotną do domu, 
Dorota spotyka zarówno dobre, 
jak i złe postaci. Jej przyjaciółmi 
stają się surrealistyczni bohate-
rowie: Strach na Wróble, Blaszany 

Drwal i Lew. Każdy z nich poszu-
kuje fragmentu swojej osobowo-
ści i wspólnie z Dorotką przeży-
wają barwne przygody.

AKADEMIA PANA KLEKSA na 
podstawie znanego tekstu Jana 
Brzechwy w reżyserii Karoliny Ma-
ciejaszek, to druga z repertuaro-
wych propozycji czerwca (12.06/ 
12:30). AKADEMIA… to przestrzeń 
nie tylko dla nieograniczonej wy-

obraźni, ale także wolności. To 
azyl dla wszystkich wykluczonych, 
słabeuszy i dziwaków, którzy nie 
potrafią odnaleźć się we własnym 
środowisku. To miejsce, gdzie każ-
dy czuje się jak u siebie: dobrze i 
bezpiecznie. To przede wszyst-
kim szkoła, gdzie najważniejsze 
są potrzeby dziecka i rozwój jego 
osobowości, a nie rygorystyczna 
nauka. Spektakl dedykowany jest 
dzieciom w wieku 7+. 

BILETY 21 zł

KASA BILETOWA czynna w so-
boty i niedziele godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu/ tel: 74 
666 73 41.

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

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁ-
BRZYCHU ul. Jana Brzechwy 16, 
58-300 Wałbrzych

Red.
Źródło i fot. teatrlalek.wal-

brzych.pl

Warto wybrać się do "Lalek"
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Od 20 lat razem z Wami...

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

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

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0317/22 REKLAMA R0318/22

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! TEL. 607 218 
533

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE 
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

Remonty mieszkań pod klucz, cen-
tralne ogrzewanie, elektryka, kafelki, 
gładzie na mokro, remonty łazienek, 
kładzenie papy na dachy. Tel. 513 022 
80

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, ła-
zienki itp. Tel. 660 201 604

PRZEPROWADZKI KOMPLEKSO-
WE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 
66 66; 502 308 696

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, czyn-
ne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła ko-
lorowego i inne. Tel: 500834769

Kupię stare motocykle i motoro-
wery. Kompletne lub niekompletne, 
takie jak WSK, SIMSON, JAWA, SHL, 
WFM, MZ, ROMET, KOMAR, JUNAK i 
inne z okresu PRL-u, oraz części. Mój 
numer – 731 847 430

PRACA

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

NIERUCHOMŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piasko-
wej Górze, 51m2, 3 pokoje z kuchnią, 
ul. Mieszka I 34/8. Bez pośredników, 
tel. 600 851 189
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