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Wałbrzych pamiętał
W każdym rejonie Polski 

trwają uroczystości związane z 
upamiętnieniem wydarzeń sierp-
niowych i narodzin największego 
związku zawodowego na świecie, 
który walczył z komunistycznym 
państwem. Nie inaczej było w 
Wałbrzychu - tu dla uczczenia 
obchodów w czterdziestą rocz-
nicę wydarzeń sierpniowych, na 
terenie dawnej KWK Thorez, a 
obecnie Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, w 
historycznym miejscu postawio-
na została replika drewnianego 
krzyża. Uroczystości związane z 
wałbrzyską Solidarnością odbyły 
się 31 sierpnia 2020 roku na tere-
nie instytucji.
Przypominamy, że 27 sierpnia 1980 

roku górnicy pracujący na popołu-
dniowej zmianie w szybie „Chwalibóg” 
Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” 
w Wałbrzychu, pod hasłem „Chcemy 
chleba i popieramy Gdańsk”, rozpoczęli 
strajk. Następnego dnia strajk rozpo-
częli górnicy z szybu „Julia”. Następnie 
28 sierpnia na terenie kopalni zawią-
zany został Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy.

Kopalnia „Thorez” stała się kluczo-
wym ośrodkiem strajku 1980 roku na 
ziemi wałbrzyskiej, akcja protestacyjna 
objęła również kopalnie: „Victoria”, „Wał-
brzych”, a także kopalnię „Nowa Ruda”. 

W toku dalszych wydarzeń podpisanie 
porozumienia w Gdańsku zakończyło 
strajk w województwie wałbrzyskim. 2 
września 1980 roku podpisany został 
protokół porozumiewawczy pomiędzy 
Ministerstwem Górnictwa, reprezento-
wanym przez wiceministra górnictwa 
Gerarda Kroczka i MKS-em. Porozumie-
nie to było pierwszym, poprzedzają-
cym szerzej znane porozumienie z Ja-
strzębia, porozumieniem branżowym. 
Warto nadmienić, że 2 września MKS 
przekształcił się w „Komitet Założy-
cielski Wojewódzkiej Międzyzakłado-
wej Komisji Związkowej Niezależnych 
Związków Zawodowych”, zaś później 

w Międzyzakładowy Komitet Założy-
cielski województwa wałbrzyskiego. 
W tym czasie słowo „Solidarność” nie 
było jeszcze oficjalną nazwą nowego 
związku. Ważnym elementem działań 
wałbrzyskiej Solidarności było przy-
wracanie tradycyjnej roli jaką w Polsce 
pełnił Kościół Katolicki. Podczas strajku 
w sierpniu 1980 roku na terenie KWK 
„Thorez” pod postawionym przez gór-
ników drewnianym krzyżem odprawio-
na została uroczysta msza święta.

MW/Red.
Foto: Stara Kopalnia

Dla upamiętnienia powstania naj-
większego ruchu antykomunistycz-
nego, który zainicjował przemiany w 
Polsce czterdzieści lat temu, poświę-
camy to wydanie Tygodnika 30 minut.
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Imieniny:
Marii, Adrianny

Dzień Dobrych
Wiadomości
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WTOREK

Imieniny:
Aldony, Łukasza

Światowy Dzień
Zapobiegania Samobójstwom
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CZWARTEK

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
23OC 21OC 16OC 17OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

„Nie mów co chcesz, abyś nie usłyszał czego nie chcesz.”
 Mikołaj Rej

Imieniny:
Bronisława, Idziego

Dzień  Imigranta (Argentyna)

19:00 „Pani Moru” - premiera spektaklu - Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu 
19:00 Kino samochodowe: „Lejdis” - parking 
Aqua Zdrój, Wałbrzych, ul. Ratuszowa  
19:30 Lochy Fauna - zwiedzanie Zamku Książ 
dla rodzin z dziećmi
21:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ dla do-
rosłych

 WRZESIEŃ

5
SOBOTA

Imieniny:
Doroty, Justyny

Międzynarodowy Dzień
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Redaktor Naczelny:
Paweł Szpur, gazeta@30minut.pl

Redaguje zespół:
Bartłomiej Nowak, Marcin Klat,

współpraca:
dr Agnieszka Osińska-Szpur, Michał 
Jabłoński, dr Małgorzata Beślerzewska, 
Małgorzata Szpara, Paweł Ludwiczak, 
Bartłomiej Grzegorczyk, Magda 
Przepiórka, Jakub Zima, Dobrosław 
Kowalski

e-mail: redakcja@30minut.pl, 
Foto: Agencja Art-A, użyczone  
oraz archiwum redakcji

Relacje publiczne i rekrutacja:
Anna Waligóra-Stupnicka 
kontakt@30minut.pl

Dział Handlowy:
531 407 736, 530 180 118
e-mail: reklama@30minut.pl, 
promocja@30minut.pl

Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

Poglądy autorów i treści zawarte w 
publikacji nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko wydawcy

Drukarnia w Sosnowcu
POLSKA PRESS Sp. z o.o., 
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN 
AUTORSKICH

ul. Ludowa 1C, p. 111, 
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173, 
tel.: 531 407 736, 

e-mail: sekretariat@30minut.pl, 
www.30minut.pl

/Tygodnik30minut

10:00 Gramy dla Nadii w siatkówkę plażową - 
charytatywny turniej siatkówki plażowej – boi-
ska do siatkówki plażowej przy ul. Blankowej 
(Podzamcze), Wałbrzych
14:00 Japan Meet Day 2020 - zlot fanatyków 
japońskiej motoryzacji – Hotel i Restauracja  
Maria, Wałbrzych
15:00 Puchar Polski Strongman - Wałbrzych 
2020 - Galeria Victoria , Wałbrzych
16:00 Narodowe czytanie „Balladyny” - Teatr 
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego, Szczaw-
no-Zdrój
17:00 I Rajd Rodzinny FORTECA ( organizator 
PTTK Harcówka) – start przy pizzerii „Barman”
17:00 Karaoke i taniec - Amfiteatr 
Wałbrzych,Wałbrzych
18:00 Noc Nietoperzy (organizator Nadleśni-
ctwo Wałbrzych) -  start przy Leśniczówce Leś-
nictwa Biały Kamień, ul. Piasta w Wałbrzychu, 
tuż przed szlabanem leśnym
19:00 „Pani Moru” – spektakl - Teatr Dramatycz-
ny w Wałbrzychu
19:00 Kino samochodowe:  „Najlepszy” - par-
king Aqua Zdrój, Wałbrzych, ul. Ratuszowa 
20:00 Paranoja (w nowym składzie) – koncert - 
„Pod pretekstem’’ Art Cafe · Wałbrzych
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ - Czarna 
Chmara, Wałbrzych
21:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni – Gór-
nicze Prace

Imieniny:
 Reginy, Ryszarda

Dzień Zwycięstwa
w Mozambiku
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PONIEDZIAŁEK

Imieniny:
Piotra, Mikołaja

Dzień Recyklingu Baterii

WRZESIEŃ

9
ŚRODA

Bogda Janus 
przewodnik sudecki, kierownik wałbrzyskiego Kursu 
Przewodników Sudeckich

Imieniny:
Beaty, Eugeniusza

Dzień Walki z Prokrastynacją
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NIEDZIELA

09:00 - 17:00 IV Dolnośląska Liga Szachowa - 
WOK na terenie Starej Kopalni, Wałbrzych
12:30  „Dobrze, że jesteś” – spektakl dla dzieci ( 
5+) - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Wałbrzych
18:00 „Pani Moru” - spektakl - Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu

19:00 „Kłamstwo” – spektakl - Strzegomskie 
Centrum Kultury, ul. Paderewskiego, Strzegom

17:00  Zakaz Narzekania Show  - I Liceum Ogól-
nokształcące w Świdnicy - Świdnica, ul. Pionie-
rów Ziemi Świdnickiej
18:30 55. Międzynarodowy Festiwal Henryka 
Wieniawskiego – Inauguracja - Teatr Zdrojowy 
im. Henryka Wieniawskiego, Szczawno-Zdrój
19:30 „Cudowna Terapia” – spektakl - Świdnicki 
Ośrodek Kultury - Świdnica, Rynek
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Przed Wami kolejna edycja 
kursu. Kto trafia na szkole-
nia?

Bardzo różne osoby, z punk-
tu widzenia wieku, wiedzy, zna-
jomości gór.

Czy przyszli uczestnicy 
muszą spełniać jakieś spe-
cjalne kryteria?

Tylko te, o których mówi roz-
porządzenie Ministra Sportu i 
Turystyki, dotyczące szkolenia 
przewodników górskich.

Czyli?
Ukończone 18 lat, minimum 

średnie wykształcenie, dobry 
stan zdrowia, niekaralność w 
sprawach związanych z branżą 
turystyczną.

Na niektórych kursach wy-
magana jest wiedza specjali-
styczna, staż w PTTK, sporo 
takich obostrzeń wprowadza 
jeleniogórski kurs przewod-
ników.

Te obostrzenia to dla mnie 
nic innego jak ograniczanie do-
stępu do wiedzy. Ja wychodzę 
z założenia, że każdy ma prawo 
poszerzyć swoja wiedzę! Każdy! 
Nasz kurs jest otwarty dla każ-
dego, nawet dla takich, którzy 
nigdy w górach nie byli. Przy-
chodzą osoby w wieku od 20 
do 60 lat. Ostatnio zadzwonił 
do mnie człowiek, którego Je-
lenia Góra odrzuciła, bo ma 65 
lat. Tam przeprowadzana jest 
weryfikacja nie tylko dotycząca 
wiedzy na temat gór i doświad-
czenia, ale jak się okazuje także 
wieku. My tego nie robimy.

Rzeczywiście zdarzyli się 
tacy, którzy przyszli na kurs, 
a wcześniej w górach nigdy 
nie byli?

Oczywiście. Był taki kursant, 
rzecznik jednej z olbrzymich 
firm na Dolnym Śląsku. Został 
przeniesiony na nasz teren z 
głębi kraju. Powiedział, że to 
jest idealna okazja dla niego, 
żeby w końcu zacząć w góry 

chodzić. A że był perfekcjonistą 
w wielu dziedzinach, w przy-
padku gór też postanowił to 
zrobić w sposób perfekcyjny, 
czyli zapisać się na nasz kurs.

Ukończył szkolenie? Zdał 
egzamin przewodnicki?

Oczywiście, że tak. Mało 
tego był jednym z najlepszych 
kursantów.

Ale jako przewodnik nie 
pracuje?

Nie, podobnie jak wielu na-
szych absolwentów, którzy na 
kurs przychodzą dla towarzy-
stwa, dla siebie, dla wiedzy, bo 
pociąga ich przekazywanie i 
uczenie innych postrzegania 
tego co jest wokół. Ukończe-
nie tego długiego, prawie pół-
torarocznego kursu to jedno, 
natomiast egzamin po jego 
zakończeniu to drugie. My wy-
chodzimy z założenia, że nasz 
kurs jest po to, aby każdy kto 
się do nas zgłosi, zdobył odpo-
wiednia wiedzę. A co potem 
z tą wiedzą zrobi, czy będzie 
podchodził do egzaminu, czy 
zda egzamin, to jest już jego in-
dywidualna sprawa, bo są tacy, 
którzy kończą kurs i w ogóle do 
egzaminu nie podchodzą.

Jednak sporo osób egza-
min zdaje. Jak wielu z nich 
pozostaje w zawodzie?

Niewielu. Wielu egzamin 
zdaje, bo daje im to satysfakcję, 
ale w zawodzie nie pozostają. 
Podczas sześciu edycji kursu, 
który prowadzimy od 2010 r. 
wykształciliśmy ok 120 - 130 
przewodników. W zawodzie 
pozostało nie więcej niż 20 - 30 
osób. Wynika to z tego o czym 
już mówiłam, że bardzo różno-
rodne są motywacje podjęcia 
nauki na naszych szkoleniach.

Mówi się, że to bardzo cięż-
ki kurs.

Zależy dla kogo. Kurs trwa 
ok 1,5 roku. Jest sporo nauki. Są 
zajęcia m.in. z historii, historii 
sztuki, geografii, geologii, tere-
noznawstwa. Do tego dochodzi 
jeszcze 40 obowiązkowych dni 
wycieczkowych, podczas któ-
rych wiedzę  zdobytą na wykła-
dach trzeba umieć zastosować. 
Cieszy mnie to, że osób rezyg-
nujących w trakcie kursu jest 
niewiele. Jeżeli ktoś rezygnuje 
to tylko ze względu na powikła-
nia losu, ale i tak na ogół potem 
wraca na kolejną edycję.

Dziękuje bardzo za rozmowę.
Anna Waligóra - Stupnicka



sekund
Wałbrzych
Charytatywne serce
Dzięki inicjatywie wałbrzy-
skich radnych, Piotra Kwiat-
kowskiego i Piotra Kracz-
kowskiego, posadowiono 
metalowe serce na plastikowe 
nakrętki. Serce znajduje się na 
samym środku Placu Grunwal-
dzkiego w Wałbrzychu. Wielki 
metalowy kosz na plastikowe 
nakrętki w pięknej estetycz-
nej formie ufundowała firma 
Sirbud. Wszystko to za sprawą 
życzliwości Pana Prezesa Da-
niel Sipa. Oprócz działań cha-
rytatywnych warto również 
podkreślić walor ekologiczny 
serca - zaspokojenie potrzeby 
segregacji odpadów.

Głuszyca
Konkurs rozstrzygnięty
W konkursie fotograficznym 
„Sowiogórskie skarby - w 
obiektywie i w sieci” organizo-
wanym przez Centrum Kultu-
ry-Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Głuszycy wzięło udział 
siedemnastu uczestników. I 
miejsce zajął Jan Brzeziński za 
zdjęcie: „Góra Jajo Jugów”, II 
miejsce - Adam Danel za zdję-
cie: „Walim Grodno”, III miejsce 
Wojciech Żołopa za zdjęcie: 
„Rogowiec Głuszyca”. Wyróż-
nienia otrzymali: Paulina Ra-
tajczak za zdjęcie: „Głuszyckie 
Kamyki” i Amelia Błaszczyk za 
zdjęcie: „Jedlina-Zdrój Posąg 
na Uzdrowisku”. Fotografie 
można oglądać na stronie 
www.ckmbp.gluszyca.pl

Wydarzenia 3
www.30minut.pl  

od 18 lat 
razem z Wami
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Wystawa dla Solidarności
W piątek, 4 września o godzinie 13.00 odbędzie się druga część oficjalnej uroczystości obchodów 40-lecia „Solidarności” w Świdnicy. 

Będą one miały miejsce na placu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. Franciszkańskiej 18. Z tej okazji Muzeum Dawnego Kupie-
ctwa i Miejska Biblioteka Publiczna przygotowały okolicznościowe wystawy.

Pierwsza z nich to „40 lat Soli-
darności” w Muzeum Dawnego 
Kupiectwa. Wystawa powstała w 
oparciu o zbiory księdza Tadeusza 
Farysia, dyrektora Wydziału Misyj-
nego Świdnickiej Kurii Biskupiej. 

Zaprezentowane zostaną liczne 
dokumenty, wydawnictwa dru-
giego obiegu i ulotki nazywane 
wtedy bibułami, drukowane i kol-
portowane przez działaczy „So-
lidarności”, za co w latach 70. XX 

w. i po wprowadzeniu 13 grudnia 
1981 roku stanu wojennego gro-
ziła kara więzienia lub inne repre-
sje. Na wystawie prezentowane 
będą fotografie i pamiątki oko-
licznościowe z tamtych lat, m.in. 

pierwsze numery Tygodnika Soli-
darność”, „Monitora Dolnośląskie-
go”, czy wydawanej od maja 1989 
r. „Gazety Wyborczej”. Cennym ar-
tefaktem obecnym na ekspozycji 
jest obwieszczenie o wprowadze-
niu stanu wojennego. Dla przy-
bliżenia, zwłaszcza młodemu po-
koleniu, klimatu tamtych czasów, 
stworzono ekspozycję w oparciu 
o nowoczesne środki przekazu: 
aranżację „podziemnej drukarni 
Solidarności”, kiosku z gazetami z 
lat 80. XX w. czy kącika płytowe-
go z „zakazanymi piosenkami”. 
Wystawę można oglądać od 29 
sierpnia do 11 października.

Drugą z nich jest wystawa „Ku 
wolności... Krótki rys historyczny 
NSZZ „Solidarność” Ziemi Świdni-
ckiej”. W zwięzły sposób opowia-
da o początkach powstawania 
struktur świdnickich NSZZ „Soli-
darność”. Tekst jest wzbogacony 
o skany zdjęć archiwalnych, pla-
katów, ulotek, druków II obiegu. 
Prezentowana będzie w patio na 
drugim piętrze, w budynku głów-
nym biblioteki przy ul. Francisz-
kańskiej 18. Zapraszamy od 31 
sierpnia do 15 września, w godzi-
nach otwarcia biblioteki.

Kolejna wystawa to "Kobiece 
twarze Solidarności". Oparta jest 
ona na krótkich wspomnieniach 
wybranych bohaterek polskiego 
podziemia. To próba opowiedze-
nia o pozakadrowej obecności 
kobiet w historii “Solidarności”, 
ich zaangażowaniu w rozmaitą 
działalność na rzecz Związku. Pre-
zentowana będzie na skwerze z 
dzikami przy budynku głównym 
biblioteki przy ul. Franciszkań-
skiej 18, od 31 sierpnia do 15 
września.

MD/Red.
Plakat: UM Świdnica
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Końcem sierpnia wycho-
dzimy z późnych różanych 
ogrodów wprost w objęcia 
płaszczy z poliestru, uda-
jąc przed sobą, że wcale nie 
boimy się nadciągającej me-
lancholii. Jesienne krajobra-
zy pachną rozdeptywanym 
co krok miąższem późnych 
dzikich śliwek, których żół-
te miękkie jestestwo, po-
godzone z losem, klei się 
do zachłannych podeszew 
sznurowanych coraz wyżej 
butów. Popołudnia za to tlą 
się ciepłem prażonej grycza-
nej kaszy. Na długo przyjdzie 
jej zastąpić obłędny zapach 
wnętrz dojrzałych arbuzów, 
wyjadanych jeszcze niedaw-
no na rozgrzanych słońcem 
kaflach letnich balkonów.

Jesienią życie najbardziej 
przypomina kapryśną ukła-
dankę, której poszczególne 
części coraz bardziej do siebie 
nie pasują. Ileż piękna kryje się 
w tej nagłej niedoskonałości. 
Niemożność ułożenia wszyst-
kiego w obrazek, do którego 
przywykliśmy wędrując przez 
nieskończenie jasne letnie 
dni, daje tak wiele możliwo-
ści na podróżowanie z dala 
od nadmorskich kurortów, w 
okolice bardziej intymne, bo 
w głąb siebie. Dni zamykane 
coraz szybciej nawiasem gra-
natowej nocy niecierpliwią 
się w kolejce do nieistnienia. 
Kraina Nigdy-Nigdy jest już na 
wyciągnięcie ręki.

Marzyła mi się niedawno, 
w dzień własnych urodzin, 
możliwość ujrzenia i usłysze-
nia tych wszystkich, o któ-
rych zapomniał już czas, bo 
nie ja, zgromadzonych nad 
zawiniątkiem nowego życia. 
Zobaczyć bliskich, w dniu 
kiedy przyszłam na świat, po-
słuchać ich głosów, dotknąć 
ich nienaznaczonych jeszcze 
ziarenkami klepsydry twarzy, 
niesrebrzących się jeszcze 
skroni. Móc im opowiedzieć, 
ile z tych wyszeptanych tego 
dnia zaklęć się spełniło, gdzie 
mnie zawiodły ich wróżby i 
życzenia, ich wyśnione dla 
mnie krajobrazy, pełne wysp 
szczęśliwych i meandrów, 
o których istnieniu nie mo-
gliśmy jeszcze wiedzieć. Co 
byście opowiedzieli dziś jako 
dorośli, tym wszystkim, którzy 
utkani już tylko z mgieł i snów, 
gdybyście tylko mogli?

Szkoła na nowych warunkach. Czy spełni swoją rolę?

Zapewne z nostalgią wspominamy czasy, w 
których swobodnie biegaliśmy po podwórku z ró-
wieśnikami, bezkarnie brudząc ubrania, ze szcze-
rym i radosnym uśmiechem. Tych chwil nam nikt 
nie odebrał. Nie czuliśmy strachu. Nie byliśmy izo-
lowani. A teraz pomyślmy o obecnym pokoleniu...

Pierwszego września ponownie zostały otwarte 
placówki oświatowe i dzieci przekroczyły próg szko-
ły. Zdania o zasadności tej decyzji są podzielone. Jej 
przeciwnicy twierdza, że wzmocni to rozprzestrze-
nianie się wirusa i że finalnie i tak czeka nas ponow-
na izolacja. Z drugiej strony nauka zdalna nie zastąpi 
kompleksowej edukacji oraz bezpośredniego kontak-
tu z rówieśnikami. Ja nie chcę opowiadać się za jedną 
ze stron. Postaram się natomiast wskazać na istotny 
wpływ szkoły na zdrowie psychiczne i fizyczne na-
szych dzieci.

Ważny jest kontakt z innymi
Pamiętam jak po dłuższej domowej izolacji, w koń-

cu spotkałem się z bliskimi. Było to uczucie niemoż-
liwe do zastąpienia przez ekran kamery, czy głos w 
słuchawce. Obecność drugiego człowieka wydała mi 
się niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. A 
prawidłowy rozwój kompetencji społecznych właśnie 
wykształca się w grupie, w klasie. Nawet jeśli utrzy-
mywany będzie dystans w kwestii fizycznej, już samo 
przebywanie z innymi wpłynie na zdrowie psychiczne 
naszych pociech, ich poczucie przynależności i przy-
datności.

Przestrzeń do ruchu
Szkoła to nie tylko siedzenie w ławce. To przerwy 

podczas których można szaleć, skakać, biegać. To 
również lekcje w-fu, które uczą gier zespołowych i 
kompleksowo rozwijają pod względem fizycznym. 
Nie muszę chyba tłumaczyć jak ważna jest aktywność 
od najmłodszych lat i wyrabianie zdrowych nawyków. 
Tego nie jesteśmy w stanie uzyskać, siedząc cały czas 
w domu. Wakacje oczywiście pozwoliły na rower, pły-
wanie, spacery. Jednak przed nami ten chłodniejszy 
czas i wtedy pomocne okażą się sale gimnastyczne.

To będzie dla nas czas próby. Powinniśmy jednak 
podchodzić do nowej rzeczywistości z dużą ostroż-
nością. Najważniejsze jest zachowanie bezpieczeń-
stwa i dbałość o obowiązujące standardy.  Z drugiej 
strony szukajmy pozytywów w tej sytuacji. Tym bar-
dziej, że być może stać się nową normalnością.

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Będąc pod wrażeniem Zie-
lonych Dni w Sokołowsku, 
wrócę do tego wydarzenia 
jeszcze w tej rubryce. Już 
pierwszego dnia przekonałam 
się, że dla nas – mieszkających 
nieopodal Sokołowska – miej-
sce to kojarzy się częściej z 
czasem, kiedy było „smutne” 
(chyba takie określenie najle-
piej oddaje stan kilkanaście 
lat temu). Okazuje się jednak, 
że praca Fundacji In Situ od-
mieniła nieco oblicze tego 
miejsca. Osoby zainteresowa-
ne sztuką (szeroko pojętą), od-
wiedzają Sokołowsko. Część z 
nich postanawia wracać, część 
z nich decyduje się zamiesz-
kać w Sokołowsku. Dlaczego? 
Słyszę jedną odpowiedź: tu 
jest magicznie, niezwykłe i 
piękne miejsce, jaki tu klimat!

I w taki oto sposób ostatni 
weekend sierpnia w magicz-
nych okolicznościach rozma-
wialiśmy o bliskiej i dalekiej 
przyszłości – nas, ludzi.

Obok debat, rozmów, dys-
kusji, które toczyły się w Ki-
noteatrze, w innej przestrzeni 
działy się rzeczy równie waż-
ne. Najmłodsi mogli korzy-
stać z warsztatów z artystami 
Cecylią i Jarkiem Malickimi, a 
jednym z motywów był nie-
pylak mnemozyna. Były także 
wycieczki, pyszne wegańskie 
posiłki i atmosfera przyjaźni. 
Wieczorami, między kolejnymi 
punktami programu mogły to-
czyć się rozmowy te o codzien-
ności, o troskach, o radościach 
i ponownie o przyszłości – tej 
bliskiej i dalekiej. I zawsze kry-
zys klimatyczny przewijał się 
w tych rozmowach.

Magdalena Środa, w cza-
sie rozmów na ZOOMie, które 
prowadziliśmy z Sokołowska, 
przekazała dekalog dla klima-
tu. Jeden z jego punktów to 
edukacja ekologiczna. Chodzi 
o to, abyśmy nie dawali wiary 
mitom o płaskiej ziemi, braku 
globalnego ocieplenia klima-
tu czy innym „bajkowym” teo-
riom. Niech ta kolumna będzie 
miejscem, w którym z mitami 
będziemy się „rozprawiać”.

Brak zgody na nauczanie hybrydowe
W IV Liceum Ogólnokształcą-

cym z Oddziałami Integracyjnymi i 
Sportowymi im. Janusza Kusociń-
skiego w Wałbrzychu odbyło się 
Miejskie Rozpoczęcie Roku Szkol-
nego 2020/2021. Wcześniej wice-
prezydent Wałbrzycha Sylwia Bie-
lawska poinformowała o zasadach 
według których dzieci i młodzież 
po przerwie wrócą do nauki. Przy-
gotowywaliśmy się do tego mo-
mentu od kilku tygodni – mówiła 

podczas spotkania z dziennikarza-
mi Sylwia Bielawska. - Miasto nie 
dostało zgody od służb sanitarnych 
na prowadzenie nauki w trybie hy-
brydowym, czyli tydzień nauki sta-
cjonarnej i tydzień nauki zdalnej.

Wiceprezydent Wałbrzycha po-
informowała też, że o tym czy w da-
nej szkole nauczanie prowadzone 
będzie w sposób zdalny czy hybry-
dowy, może zadecydować jedynie 
sanepid i że absolutnie nie  będzie to 

uzależnione od tego, czy dane mia-
sto, w tym ewentualnie i Wałbrzych, 
znajdzie się w strefie czerwonej czy 
żółtej związanej z zagrożeniem koro-
nawirusem. Zgoda na odpowiednią 
formę nauczania  może być wydana 
tylko w zależności od liczby zacho-
rowań w danej szkole. Służby sani-
tarne mają do tego wykorzystywać 
specjalny algorytm.

AW-S
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Zielony LUZ w Sokołowsku
Dla czytających rub-

rykę „Zielonym do Góry”, 
powyższy tytuł nie jest 
zagadką, ponieważ kilku-
krotnie zapowiadaliśmy 
to wydarzenie. Między 27 
a 30 sierpnia Sokołowsko 
było szczególnie Zielone. 
Kilka organizacji w ostatni 
weekend sierpnia zorgani-
zowało cykliczne spotkanie 
dla tych, którzy i które chcą 
„ratować środowisko ludz-
kie” – cytując Agnieszkę 
Holland.

Dla porządku należy dodać, 
że organizatorami byli: Funda-
cja Strefa Zieleni, Fundacja im. 
Heinricha Boella, Partia Zieloni 
oraz europoseł Jokop Dalunde. 
Temat wiodący to Zielony Ład – 
program UE odpowiadający na 
kryzys klimatyczny. Nie sposób 
jednak w jednym artykule zre-
lacjonować wszystkich dyskusji, 
warsztatów, opowiedzieć o po-
ruszonych wątkach. Zachęcamy 
do odwiedzenia kanału YouTu-
be: Zielone Wiadomości. Pub-
liczność to w znacznej mierze 
osoby związane z rodziną zielo-
nych partii w Europie, oczywiście 
większość to polscy Zielonia a 
także sympatycy tych organi-
zacji, jak również mieszkańcy z 
okolic Wałbrzycha.

W pierwszym panelu dysku-
syjnym pt.: Zielony Ład – plan 
uzdrowienia Europy Dwa wzięli 
udział Jakop Dalunde, Michal 
Berg (Partia zieloni w Czechach), 
poseł Franek Sterczewski, po-
słanka Klaudia Jachira, Joanna 
Stolarek (dyrektorka Fundacji im. 
Heinricha Boella). Było to kom-
pletne wprowadzenia do progra-
mu UE, który jest wyjątkowy na 
tle innych działań UE. To pierwszy 
dokument, który zakłada spój-
ne działania we wszystkich ob-
szarach gospodarki. Celem jest 
zero emisyjności do 2050 roku. 
Czego zatem oczekiwali Zieloni? 
Między innymi zmiany paradyg-
matu wzrostu i mocniejszego 
zaakcentowania dążenia do go-
spodarki obiegu zamkniętego. 
Podkreślają także konieczność 
łączenia kwestii gospodarczych 
ze społecznymi, między innymi 
zdecydowanego włączania roli 
kobiet w Zielonym Ładzie. Więcej 
na ten temat będą mogli Pań-
stwo przeczytać w kolejnych wy-
daniach, w „Zielonym do Góry”. 
Natomiast o gospodarce obiegu 
zamkniętego więcej można było 
posłuchać w czasie niezwykłej 
rozmowy prowadzonej przez 
Krzysztofa Rzymana z Anną Pie-
tą i dr Tomaszem Wesołowskim. 
Dwie, pozornie różne perspekty-

wy – jedna emocjonalna, druga 
techniczna. Z kolei w rozmowie 
o kulturze w kontekście Zielo-
nego Ładu Agnieszka Holland 
w jednym zdaniu zawarła naj-
ważniejsze przesłanie: ratujmy 
środowisko ludzkie. Zdaje się, 
że zapominamy, że to ze strachu 
i z obawy o nas samych, powin-
niśmy zmienić nasze myślenie o 
Kryzysie Klimatycznym, o Kata-
strofie Klimatycznej, bo Ziemia 
nie potrzebuje ludzi, to ludzie jej 
potrzebują. Niezwykle ciekawym 
okazał się również wątek trans-
portu, rozmowy o bioróżnorod-
ności czy o rolnictwie. Jednak 
trzeba tu podkreślić panel szcze-

gólny z wałbrzyskiej perspekty-
wy: Dolny Śląsk w ramach Zielo-
nego Ładu. Wzięli w nim udział: 
prezydent dr Roman Szełemej, 
posłanka Małgorzata Tracz, wi-
ceprezydent Świdnicy Szymon 
Chojnowski i Irena Kamińska z 
Kongresu Kobiet. Zielony Ład 
to także Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji przewidziany dla 
obszarów pogórniczych. Trzeba 
tu podkreślić trzyletnią deter-
minację Romana Szełemeja. Nie 
tylko Wałbrzych, ale całe byłe 
województwo wałbrzyskie sko-
rzystają z tych pieniędzy. Czy 
będziemy mogli wykorzystać 
całą kwotę? Zależy od tego, jak 
Polska będzie radziła sobie z pra-
worządnością i demokracją – to 
jest warunek. Czy inne obszary 

na Dolnym Śląsku będą objęte 
tym Funduszem, zależy od ich 
samorządów i Marszałka Woje-
wództwa. Nie mogło zabraknąć 
też tematów takich jak wałbrzy-
ska wojna z plastikiem czy klęski 
ekologicznej Zalewu Witoszów-
ka. Publiczność zasypywała pa-
nelistów i panelistki pytaniami.

Uczestniczący w Zielonych 
Dniach Sokołowska mieli okazję 
wybrać się na dwie wycieczki 
przyrodnicze prowadzone przez 
Krzysztofa Żarkowskiego i Toma-
sza Gmerka. Sokołowsko to ma-
giczne miejsce! - zachwycali się 
goście. Musimy tu wrócić! Oby 
było to Sokołowsko w Europie 
Zielonego Ładu!

Małgorzata Beślerzewska/Red.
Foto: M. Beślerzewska
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Zdjęcie tygodnia
Michał Jabłoński

Chełmiec

 Spuścizna 40 lat
Dokładnie 40 lat temu narodził się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidar-

ność”. Datę 17 września 1980 roku możemy śmiało potraktować jako jedną z tych, które roz-
poczęły przemiany w Polsce. Kolejne pokolenia Polaków, powinny być wdzięczne wszyst-
kim biorącym udział w strajkach.

REKLAMA R0408/20

    Historia związku
    Jest sierpień 1980 roku. Fala 

strajków doprowadza do powsta-
nia Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidar-
ność”. Ale co najważniejsze, pierw-
szej w krajach komunistycznych, 
niezależnej od władz, legalnej or-
ganizacji związkowej. Związek zo-

stał utworzony 17 września 1980 
roku podczas spotkania przedsta-
wicieli około pięciuset Międzyza-
kładowych Komitetów Strajkowych 
z całej Polski, którzy zdecydowali o 
powołaniu jednego, ogólnokrajo-
wego związku. Zarejestrowano go 
10 listopada 1980 roku pod presją 
strajku powszechnego. Podczas 

obrad przyjęto terytorialną zasa-
dę zorganizowania się. Jednak w 
późniejszym czasie struktura tery-
torialna została uzupełniona przez 
ponad siedemdziesiąt sekcji bran-
żowych i zawodowych. Niesamo-
witym zjawiskiem w tym okresie 
był fakt, że w wyniku szybkiego 
rozwoju jesienią 1981 roku ilość 

członków liczyła blisko 9,5 miliona. 
„Solidarność” była określana jako 
ruch społeczny, często z dodatkiem 
„opozycyjny”. Ale co najważniejsze 
- Program „S” uchwalony przez I 
Krajowy Zjazd Delegatów dotyczył 
właściwie całości życia publiczne-
go; w sferze gospodarczej obej-
mował uspołecznienie gospodarki, 
usamodzielnienie przedsiębiorstw, 
likwidację nomenklatury partyjnej, 
w sferze politycznej - zmianę ustro-
ju idącą w kierunku demokracji 
parlamentarnej. Warto zaznaczyć, 
że historia strajkujących związkow-
ców jest przebogata i obszerna, 
gdyż w każdym mieście i zakątku 
Polski przebiegała inaczej.

    Lech Wałęsa
    Przewodniczącym związku zo-

stał wybrany Lech Wałęsa. Jednak 
po wprowadzeniu w Polsce stanu 
wojennego, NSZZ „Solidarność” zo-
stał zawieszony, a następnie zdele-
galizowany. W tym okresie ciągłość 
związku podtrzymywały począt-
kowo liczne struktury działające 
w podziemiu. Na ich czele stanęła 
powołana 22 kwietnia 1982 roku 
Tymczasowa Komisja Koordynacyj-
na. Wraz z upływem czasu, na sku-
tek likwidacji wielu struktur przez 
organy bezpieczeństwa i spadku 
aktywności społecznej, wszelka 
działalność ulegała osłabieniu. Po 
amnestii we wrześniu 1986 roku 
została utworzona Tymczasowa 
Rada, która w 1987 połączyła się 
z TKK, tworząc Krajową Komisję 
Wykonawczą. Wówczas wokół Wa-
łęsy od maja 1987 roku zebrała się 
grupa osób, które w grudniu 1988 

utworzyły Komitet Obywatelski, re-
prezentujący stronę solidarnościo-
wą przy „okrągłym stole”. W wyniku 
zawartych tam porozumień NSZZ 
„Solidarność” został ponownie za-
rejestrowany, a następnie był siłą 
formującą niezależnych kandyda-
tów w wyborach w czerwcu 1989 
roku i po nich rząd Mazowieckiego. 
Lech Wałęsa został później wybra-
ny na Prezydenta Polski.

    Związek teraz
    Niezależny Samorządny Zwią-

zek Zawodowy „Solidarność” jest 
obecnie największym w Polsce 
związkiem zawodowym. Zrzesze-
ni są w nim pracownicy różnych 
zawodów, razem walczący o lep-
sze warunki pracy i wyższe płace. 
Pracownicy, którzy się organizują 
mogą wspólnie wynegocjować: 
lepsze układy zbiorowe pracy, 
uczciwsze traktowanie czy wyższe 
płace. Razem łatwiej bronić swoich 
praw, a tam gdzie działają związki 
zawodowe – czytamy na stronie 
http://www.solidarnosc.org.pl/ - 
organizowanie się i wspólne dzia-
łanie na rzecz lepszych warunków 
pracy i płac to jedyny sposób na 
pracodawców, którzy mając prze-
wagę nad pracownikami, często jej 
nadużywają. 

    Zebrał i opracował 
    Paweł Szpur

    gazeta@30minut.pl
    Źródła i cytaty:

    http://www.solidarnosc.org.pl/
    https://dzieje.pl/

    https://www.zajezdnia.org/
    https://nowahistoria.interia.pl/
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Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji a Wałbrzych

Sukcesem Premiera Morawieckie-
go zakończył się lipcowy szczyt 
Unii Europejskiej w Brukseli na 
którym osiągnięto porozumienie 
dotyczące pakietu dla gospodar-
ki przeciwdziałającego skutkom 
epidemii oraz unijnego budżetu, 
w ramach którego wyodrębniono 
specjalny fundusz. Fundusz ten to 
pula kilku miliardów euro przezna-
czonych na realizację koncepcji 
sprawiedliwej społecznie i gospo-
darczo transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej UE do 
2050 roku. Oznacza to w dłuższej 
perspektywie m.in. odejście od 
węgla jako źródła energii elektrycz-
nej. Zatem wsparcia będą potrze-
bowały terytoria Unii, w których 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie 

jest silnie uzależnione od wysoko-
emisyjnych gałęzi przemysłu a re-
gionom górniczym zagrozi wzrost 
bezrobocia i gospodarcza recesja. 
Ponadto będą musiały one zarzą-
dzać oczyszczaniem i zmianą prze-
znaczenia miejsc wydobycia wraz z 
restrukturyzacją terenów pokopal-
nianych. Dlatego powstał Fundusz 
Sprawiedliwej Transformacji - je-
den z mechanizmów Europejskie-
go Zielonego Ładu. Fundusz ma 
wspierać transformację obszarów, 
których gospodarki opierają się na 
wydobyciu węgla poprzez udziela-
nie dotacji i wsparcie inwestycji w 
czystą energię. Na ten cel w latach 
2021-2027 dla całej Unii zabudże-
towano 10 mld euro. Polska bę-
dzie największym beneficjentem i 
otrzyma aż 3,5 mld euro, czyli 35% 
całego funduszu.  Ta gigantyczna 
kwota trafi do trzech województw: 
śląskiego, wielkopolskiego i dol-
nośląskiego - (m.in. Katowice, Biel-
sko-Biała, Tychy, Rybnik, Gliwice, 
Bytom, Sosnowiec, Konin i właśnie 
Wałbrzych). Wałbrzych w latach 
90-tych przeszedł transformację, 
która skutkowała degradacją mia-
sta, brakiem inwestycji i zanikiem 
przedsiębiorczości, wykluczeniem 
komunikacyjnym i społecznym, 
bezrobociem oraz brakiem kon-
cepcji na zagospodarowanie mie-
nia pokopalnianego. Obecnie rząd 
wraz z urzędami marszałkowskimi 
pracuje nad algorytmem wydatko-
wania środków. Fundusz to szansa 
dla całego zagłębia wałbrzyskie-
go na rozwiązanie problemów po 
przemyśle wydobywczym.
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Roczek u SENIORÓW
Dokładnie 16 lipca 

2019 roku mieszkańcy 
gminy Świdnica w wieku 
60 plus otrzymali nowe, 
funkcjonalne miejsce do 
spotkań, integracji, wspól-
nego odpoczynku oraz do 
realizacji swoich planów i 
pomysłów. Tym miejscem 
jest Klub ABC Seniora w 
Bystrzycy Dolnej. Jak za-
pewniali seniorzy, pierw-
szy rok działalności minął 
im bardzo intensywnie i 
twórczo. Tańcząc ZUMBĘ, 
udowodnili, że nie braku-
je im energii i zapału do 
realizacji kolejnych pomy-
słów.

Podczas spotkania nie mo-
gło zabraknąć głosów tych, któ-
rzy przez okrągły rok tworzyli 
to niezwykłe miejsce, seniorów. 
– Rok działania Klubu ABC Se-
niora w Bystrzycy Dolnej, to 
zasługa powołania i pasji wielu 
wspaniałych ludzi, seniorów, 
którzy przez rok poświęcili swój 
czas i energię, udowadniając, 
że życie na emeryturze może 
być pełne płomiennych barw 
– podkreślała Weronika Socha, 
opiekun i koordynator Klubu. 
W przygotowanej prezentacji 
zostały zawarte najważniej-
sze momenty z pierwszych 12 

miesięcy ich działalności. Aqua 
aerobik, zajęcia z dietetykiem, 
zajęcia komputerowe, foto-
graficzne, ćwiczenia pamię-
ci, zdrowe gotowanie, czy też 
rehabilitacja to tylko jedne z 
wielu zajęć, które już się odby-
ły i mają swoją kolejną edycję. 
Seniorzy przygotowali także te-
atr kukiełkowy dla dzieci. Swoją 
premierę planowali w czerwcu 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Jednak pande-
mia koronawirusa pokrzyżo-
wała ich plany. Mają jednak 
nadzieję że niebawem uda się 
zaprezentować ich talent przed 
szerszą publicznością. - Drodzy 
seniorzy warto mieć marzenia. 
Wystarczy spojrzeć na wasze 

uśmiechnięte twarze, wasze 
zrealizowane działania, aby 
wiedzieć, że takie miejsca są 
bardzo potrzebne. Realizujecie 
nie tylko swoje zainteresowa-
nia i pasje, czynnie uczestni-
cząc w życiu społecznym i kul-
turalnym gminy Świdnica, ale 
pokazujecie jak wiele dobrego 
i pożytecznego możecie zdzia-
łać jako seniorzy. Gratuluję 
Państwu zapału i optymizmu w 
promowaniu aktywnego życia 
na emeryturze – mówiła wójt 
gminy Teresa Mazurek.

JW/Red
Foto: Gmina Świdnica
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Studio Espresso gościło w Kawiarnii pod Palmami w wałbrzyskiej Palmiarnii

z wieloletnim przewodnikiem sudeckim i przewodnikiem w kompleksie Osówka rozmawiał Paweł Szpur

z Jackiem Pielichem

Oglądnij pełny wywiad
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWIDRZWI
już od 950zł już od 950zł 
z montażemz montażem

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Jesteś geologiem. Czy wy-
konywany zawód i kierunkowe 
wykształcenie pomogły Ci w 
pracy przewodnika?

Powiem tak trochę przewrot-
nie To, że jestem geologiem z wy-
kształcenia to jest efekt turystyki. 
Uprawiać turystykę zacząłem w 
wieku kilku – kilkunastu lat. Póź-
niej był okres licealny, kiedy to 
mój nauczyciel, Pan Profesor Bar-
tłomiej Ranowicz, zaraził mnie 
turystyką. Wtedy to startowałem 
na pierwszych olimpiadach tury-
stycznych i krajoznawczych oraz 
zdobywałem Górską Odznakę 
Turystyczną. Wybierając kierunek 
studiów, pomyślałem sobie, że 
warto by było studiować coś, co 
pozwoli mi zrozumieć góry, po 
których chodziłem i które tak po-
kochałem.

Chodzisz po górach i dbasz 
o szlaki turystyczne w regionie. 
Dlaczego te trasy są malowane, 
odświeżane na bieżąco i dla-
czego tego typu tradycja po-
winna być „kultywowana”?

Bez szlaków turystycznych nie 
ma ruchu turystycznego. Oczy-
wiście, kiedyś ludzie pozwalali 
sobie na chodzenie bez szlaków, 
nie mieli takiej potrzeby. Turysty-
ka w chwili obecnej nie ma bez 
szlaków racji bytu, ponieważ lu-
dzie potrzebują mieć kolejnego 
przewodnika – przewodnika na-
malowanego na drzewach. W ten 
sposób powstają szlaki turystycz-
ne. Ich bardzo ważną funkcją jest 
kanalizowanie ruchu turystycz-
nego. Żeby ludzie nie rozdep-
tywali wszystkiego od razu. Tak 
było na przykład z Borową, kiedy 
powstała wieża widokowa. Gdy 
wybudowano wieżę widokową 
na Borowej, pomyśleliśmy o tym, 

żeby wyznakować kilka nowych 
szlaków, żeby ludzie nie deptali 
tylko i wyłącznie jednej ścieżki. 
Żeby ruch turystyczny się roz-
łożył na kilka różnych szlaków. 
A dbamy o te szlaki po to, żeby 
ludzie mieli możliwość podróżo-
wania, chodzenia z wielu różnych 
kierunków. Szlaki są zawsze tak 
rozlokowane, żeby miały swój po-
czątek albo koniec przy punktach 
komunikacji publicznej. Prowa-
dzą do danego najważniejszego 
obiektu krajoznawczego. Można 
robić wycieczki z punktu A do 
punktu C przez punkt B. A jeżeli 
mamy gęstszą sieć znaków tury-
stycznych, to można sobie wa-
riantowo wybierać te wędrówki.

Jakie są najpopularniejsze 
szlaki w naszym regionie, z któ-
rych korzystają turyści?

To oczywiście wiąże się z naj-
ważniejszymi atrakcjami tury-
stycznymi naszego regionu. Na 
pierwszym miejscu znajdują się 
wieże widokowe. W naszym przy-
padku to jest Borowa oraz Trój-
garb. Całkiem niedawno na nowo 
dołączył Chełmiec do tej grupy, 
na który obecnie chodzi bardzo 
dużo ludzi .

Biega...
Także biega – owszem. Ale 

również okolice Andrzejówki, 
okolice Sokołowska i Książański 
Park Krajobrazowy, gdzie mamy 
bardzo bogatą sieć i szlaków tu-
rystycznych, i ścieżek spacero-
wych. Bo to są dwie całkiem róż-
ne sprawy.

Z tego, co wiem znakuje się 
szlaki za darmo, ale fundusze 
na to i tak są potrzebne. Skąd 
bierzecie zatem środki, do 
kogo zwracacie się o wsparcie 
na znakowanie?

W głównej mierze znakowanie 
szlaków turystycznych jest finan-
sowane ze środków Ministerstwa  
Rozwoju jeżeli chodzi o główne 
szlaki, za pośrednictwem Central-
nego Ośrodka Turystyki Górskiej 
PTTK z Krakowa. Co roku dosta-
jemy subwencje na znakowanie 
tych szlaków. Statystycznie mó-
wiąc, jeden szlak jest odnawiany 
co cztery lata. Ale oczywiście to 
nie wystarcza, by wszystko utrzy-
mywać w całkowitym porządku, 
dlatego, że musimy prowadzić ja-
kieś prace interwencyjne, uzupeł-
niać drogowskazy, a oprócz tego 
mamy jeszcze inne szlaki gminne, 
ścieżki spacerowe - na przykład w 
gminie Wałbrzych. Dwa lata temu 
powstała potężna sieć szlaków 
turystycznych wokół Trójgarbu. 
Inwestycja była finansowana ze 
środków europejskich. Razem z 
wieżą widokową, pozyskaliśmy 
dodatkowe  siedemdziesiąt kilo-
metrów szlaków.

Jesteś współautorem mapy, 
która powstała w Gminie Stare-
-Bogaczowice. Jak można do-
stać tę mapę i co ona zawiera?

Dla mnie to był taki powrót 
do przeszłości, bo już w połowie 
lat dziewięćdziesiątych byłem 

autorem map turystycznych - 
jeszcze wtedy Państwowego 
Przedsiębiorstwa Wydawnictw 
Kartograficznych, które niestety 
teraz nie istnieje. Ale wtedy po-
wstawały pierwsze prawdziwe i 
niezafałszowane mapy turystycz-
ne regionu sudeckiego. Obecnie 
powróciłem do tego typu wy-
dawnictw. Dostałem propozycję 
współpracy z Gminą Stare-Bo-
gaczowice, z Gminnym Centrum 
Biblioteczno-Kulturalnym w Sta-
rych Bogaczowicach, które wyda-
ło mapę turystyczną Gminy Stare 
Bogaczowice. Znakomita rzecz, 
ponieważ gmina wydała porząd-
ną mapę. Teren całej gminy poka-
zany jest w skali 1:30 000 - ideal-
na skala do wycieczek pieszych i 
jest po prostu aktualna. Została 

wydana w czerwcu tego roku i 
można ją nabyć nieodpłatnie w 
GCBK w Starych Bogaczowicach.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o wpływie koro-
nawirusa na ruch turystyczny. A 
także opowie o tym, o co pytają 
go najczęściej turyści. Zeskanuj 
kod i oglądaj pełen wywiad

nasza
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Już w najbliższą sobotę 

5 września będzie oka-

zja do obejrzenia nie-

zwykłych zmagań naj-

silniejszych mężczyzn 

w Polsce. Przeciąganie 

tira, przerzucanie wiel-

kiej opony, podnosze-

nie samochodu i cho-

dzenie z obciążeniem 

to coś niewykonalnego 

dla przeciętnego czło-

wieka, jednak nie dla 

strongmanów. Podczas 

zawodów Pucharu Pol-

ski w Galerii Victoria 

siłacze pokażą swoje 

umiejętności. Sędzią 

zawodów będzie stron-

gman i zawodnik MMA 

- Mariusz Pudzianowski. 

W programie imprezy 

nie zabraknie konkur-

sów dla publiczności, 

dlatego już teraz ser-

decznie zapraszamy ! 

PUCHAR POLSKI
STRONGMAN 2020
Puchar Polski Strongman to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć w akcji prawdziwych 
mocarzy. Siłaczy, których obwód bicepsa wynosi prawie tyle, co talia modelek. Zawodnicy 
biorący udział w walce o Puchar będą reprezentantami najsilniejszych ludzi w Polsce.

NR 4 (93) WRZESIEŃ 2020

BACK TO SCHOOL

W NUMERZE M.IN.:

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ

HARRY’S BURGER 

Więcej na str. 7

Więcej na str. 7

Więcej na str. 4

Więcej na str. 8
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BACK TO SCHOOL z C&A
Moda dziecięca to dla wszystkich projektantów największe wyzwanie. Przyciągająca wzrok estetyka, przyjazne dla skóry materiały, fa-
sony, które odpowiadają najnowszym trendom, a jednocześnie są w stanie sprostać wielu codziennym wyzwaniom, zapewniając opty-
malną wygodę - spełnienie wszystkich oczekiwań to nie lada sztuka. Nasze wieloletnie doświadczenie poparte prawdziwą pasją pozwa-
la kreować styl idealnie dopasowany do potrzeb znających się na modzie dzieciaków oraz ich wymagających rodziców. Kolekcje C&A na 
wszystkie pory roku zawierają zarówno solidną, ponadczasową bazę, jak i najnowsze miejskie trendy, sportową swobodę czy szykowne 
propozycje na wymagające okazje. Wyczucie stylu i chęć podkreślania indywidualności kształtuje się od najmłodszych lat, dlatego do-
kładamy wszelkich starań, by tworzone przez nas ubrania dla dzieci emanowały oryginalnością, modową energią i autentycznością. 
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Kolekcja Future Classic w MOHITO
Twarzowy błękit, charakterystyczny chabrowy i naturalny beż to najważniejsze kolory kolekcji Future Classic.

Najnowsza kolekcja MOHITO Future Classic to połączenie uniwersalnych krojów i kobiecych wzorów czyli must have w każdej szafie. Twarzowy błę-
kit, charakterystyczny kolor chabrowy i naturalny beż to trzy najważniejsze kolory kolekcji Future Classic. Projektanci marki MOHITO, na koniec lata 
proponują rozwiązania idealne do pracy, ale też na wciąż ciepłe weekendy. Future Classic to podkreślające atuty każdej sylwetki sukienki, koszule 
w stylu oversize czy casualowy garnitur. W kolekcji najdziecie również wygodny jeansowy kombinezon, a dla odważniejszych Klientek Mohito, 
krótkie szorty z imitacji skóry z paskiem w komplecie. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślająca talię trapezowa spódnica midi zapinana na 
całej długości na guziki, lub bluzka w kwiatowy wzór z bufkami na ramionach.
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Maria Sadowska wraca z płytą „Początek nocy“. Artystka po 6 latach od ostatniego wydawnictwa zdecydowała się nagrać album, który łączy wszystkie gatun-
ki, w jakich się do tej pory poruszała. Swoje muzyczne doświadczenia i fascynacje zamknęła w płycie z piosenkami o miłości. I tak znajdziemy na niej jazzujące 
nowoczesne utwory, jak „Marakeczi” ze specjalnym udziałem Leszka Możdżera, przestrzenne ballady jak „Wolno umierać” czy przebojowe, elektroniczne 
„Sen” i tytułowy „Początek nocy”, przywołujące na myśl 
hity The Weeknd czy Calvina Harrisa.
Albumem Maria zaspokoi więc głód zarówno fanów jej 
jazzowych dokonań („Tribute To Komeda”, „Jazz na uli-
cach”), publiczności obecnej z nią od ponad 20 lat na klu-
bowych parkietach, jak i fanów jej popowych dokonań z 
płyty „Spis treści”. Do tego muzycznego eksperymentu 
długo szukała odpowiedniego producenta. Zdecydowała 

się na połączenie dwóch muzycznych światów powierzając produkcję albumu Jarosławowi Bara-
nowi (współpracującemu wcześniej m.in. z Edytą Górniak, Renatą Przemyk czy Cleo). Wspólnie za-
dbali o nowoczesne i spójne brzmienie płyty.
Poprzedni album Marii Sadowskiej „Jazz na ulicach” został wydany w 2014 roku i osiągnął status 
Złotej Płyty. Premiera albumu planowana jest na 16 października nakładem Agora Muzyka.

Wydawca: Centrum sp. z o.o.,

ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

www.30minut.pl

sekretariat@30minut.pl

Nakład 19 000 egzemplarzy

Redakcja i biuro ogłoszeń:

ul. Ludowa 1C/111, 

58-304 Wałbrzych

tel.: 531 407 736

www.30minut.pl

e-mail: reklama@30minut.pl

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ

NASZA VICTORIA

Oficjalny miesięcznik 
informacyjno -

 reklamowy Galerii Victoria

CENTRUM 
sp. z o.o.

POLECA

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa

DyrdyMarki

Początek nocy

Kawulski Maciej 

Niedźwiecki Marek 

Sadowska Maria 

„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” to film o przyjaźni i miłości w czasach, w których po-
zwolenie sobie na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko dwie 
osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rządzi przemoc. Akcja filmu 
zaczyna się w latach 70-tych – już wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż mleko 
w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pieniędzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się 
transformacja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyjacielem buduje własną armię.
Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy pokazuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów: 
zaczynali w kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, która przez chwilę panowała nad 
całym krajem. Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i krwią – czasem słowo rani mocniej 
niż kula, a miłość i przyjaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych rękach.
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Marek Niedźwiecki po raz pierwszy ujawnia tajemnicę swojego głosu:
• o życiu na antenie i poza nią,

• o muzyce i ciszy,
• o PRL-u i współczesności,

• o niezwykłych podróżach i zwykłej codzienności.
Marek Niedźwiecki, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych i być może najwspanialszy głos w historii Polskiego Radia, zapra-

sza do siebie. Do obejrzenia kolekcji 15 tysięcy płyt, do wysłuchania prywatnej listy płyt wszech czasów, do podróży po ulubionych miej-
scach na świecie. Przyzna się do sportowych osiągnięć w jeździe (prawie) figurowej. Ugości nas swoimi popisowymi daniami (legendarne 

mielone!), a potem na stół wjedzie butelka australijskiego shiraza oraz piwo z mango i zaczną się opowieści bardziej muzyczne. Pan Marek 
od listy zdradzi, jak czekał w apartamencie paryskiego hotelu Ritz na Madonnę i jak uratował przyjęcie Lionela Richiego. Opowie o swoich 

wpadkach, momentach absolutnego szczęścia, paraliżującym strachu przed wychodzeniem na estradę i o tym jak zwędził papierosy żonie 
Davida Bowiego... To będzie wspaniała uczta. I piękna podróż. Momentami wzruszająca, pełna anegdot, niecodziennych historii i pięknych 

wspomnień, których przez dziesiątki lat byliśmy świadkami i słuchaczami. I która, mimo starań złych ludzi, trwa nadal...
Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Solidarność – słownik Języka 
Polskiego definiuje ten leksem 
w dwojaki sposób. Po pierwsze 
to: poczucie wspólnoty i współ-
odpowiedzialności wynikające 
ze zgodności poglądów oraz dą-
żeń, po drugie to: odpowiedzial-
ność zbiorowa i indywidualna 
określonej grupy osób za całość 
wspólnego zobowiązania. Dla 
Polaków słowo „SOLIDARNOŚĆ” 
to coś więcej. To nie tylko zdefi-
niowanie czym był Niezależny 
Samorządny Związek Zawodo-
wy „Solidarność” i pisanie o tym, 
że powstał w 1980 dla obrony 
praw pracowniczych, a także był 
jednym z głównych ośrodków 
opozycji przeciw rządowi Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
„SOLIDARNOŚĆ” to światowy 
symbol walczących Polaków w 
ich własnym kraju o przywróce-
nie demokracji. O zbudowanie 
państwa na wartościach, takich 

jak: wolność, równość czy nieza-
leżność. To symbol nie tylko Po-
laków walczących, ale również 
tych, którzy byli ofiarami opraw-
ców z aparatu władzy. Tych, 
którzy stracili zdrowie i życie w 
imię lepszego jutra, nie tylko dla 
siebie, ale przede wszystkim dla 
swoich rodzin, przyjaciół czy są-
siadów. Aż czasem trudno uwie-
rzyć, że właśnie mija 40 lat od 
kiedy istnieje „Solidarność”. Dziś 
z perspektywy czasu trudno 
wyobrazić sobie w jakim kraju 
byśmy żyli, gdyby nie działacze 
Solidarności walczący o demo-
krację. Choć wielu sceptyków 
będzie zarzucać, że nie wszyst-
ko wyszło na miarę oczekiwań i 
mogłoby być lepiej, to i tak nie 
mamy co narzekać. Spójrzmy 
na Białoruś, tam nadal walczą o 
uczciwość i prawdziwą demo-
krację. Mając taki historyczny 
bagaż doświadczeń, my Polacy, 
powinniśmy zawsze się szano-
wać bez względu na to jakie 
mamy poglądy polityczne. Nie-
zależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność” jest 
obecnie największym w Polsce 
związkiem zawodowym. Zorga-
nizowani w nim pracownicy róż-
nych zawodów razem walczą o 
lepsze warunki pracy. I życzmy 
sobie aby „Ten” Związek w Pol-
sce trwał jak najdłużej.

Redaktor Naczelny

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

DOBRZE, ŻE JESTEŚ
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 

zaprasza w najbliższą niedzielę, 6 
września o godz. 12.30 na pierwszy 
spektakl po długiej przerwie. Na 
początek nowego sezonu niezwy-
kle wzruszające i doceniane przez 
widzów przedstawienie „Dobrze, że 
jesteś” w reż. Joanny Gerigk – propo-
zycja dla dzieci od 5. roku życia.

„Dobrze, że jesteś” to opowieść 
o przyjaźni oraz mądrości życiowej, 
która ukryta jest w dojrzałym wieku. 
Dwaj obwoźni handlarze, znający 
się od dawna, czekając na klien-

tów, opowiadają pewną historię. 
Jej głównym bohaterem jest stary 
pies Burek, wyrzucony z domu przez 
właściciela, który uznał, że ten do ni-
czego się już nie przyda. Osamotnio-
ny pies poszukuje nowego domu i 
przyjaciela. Czy mu się uda? Poznaj-
my historię starego psa Burka, która 
ma nauczyć najmłodszych widzów 
szacunku zarówno do zwierząt, jak 
i ludzi. 

UWAGA! W związku z COVID-19 
przypominamy, że podczas wszyst-
kich spektakli lub innej wizyty w 

Teatrze widzowie zobowiązani są do 
zakrycia ust i nosa. Obowiązek ten 
nie dotyczy dzieci do 4. roku życia. 

BILETY 
20 zł – normalny
18 zł – ulgowy (dzieci do 12. roku 

życia)

KASA BILETOWA TEATRU, tel. 
74 666 73 41, czynna w dni:

- wtorki/ godz. 8:30 – 12:00
- czwartki/ godz. 13:00 – 16:00
- piątki/ godz. 8:30 – 12:00
- soboty / godzinę przed spekta-

klem
- niedziele/ godz. 11:00 – 14:00

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

Zacząć chciałbym od tego, że 
jazz to nie to, co słyszycie w knaj-
pie, odtwarzane po raz milionowy, 
bo znane, śpiewane i jest bez-
piecznie. To nie tak, że w wieczoro-
wej sukience, czarnej obcisłej, na 
taboreciku, w ciemnym, ważnym 
kącie, snuje się po pięcioliniach 
flirtująca pani. Jakby z gumy pani 

i z budyniu. Jazzem mogło to być 
kiedyś, gdy grał go po raz pierw-
szy, drugi i dziesiąty jeszcze jego 
autor. Teraz to standard, wzorzec, 
legenda, któremu lepiej czasem 
dać błyszczeć niezapomnianemu, 
a czasem - broń Boże - nie wyko-
nywać.

Jazz był i jest muzyką wolności, 
niekoniecznie najwyższą formą 
muzyki, zawsze najwyższą formą 
kunsztu muzycznego, wymyka-
jącą się z opisywalnych ram, zna-
nych uczuć, kłującą, burzącą, tło-
czącą nowe kolory, wydeptującą 
nowe ścieżki.

Ostatni weekend lata, napięty 
kalendarz wydarzeń, bo wszystko 
podsumować trzeba i zmieścić 
akurat teraz, z przytupem zakoń-
czyć, kropka nad „i”. I taki jazz, któ-
ry wymknął się powszechności, 

dla 50 osób, a było jeszcze wielu, 
co chciało na nim być.

Ale może właśnie tak lepiej. Że 
znowu nie można tak, jak się chce. 
Że rozpieszczeni wszystkim, ni-
gdzie nie bywający, wiecznie nie-
zadowoleni, muszą się postarać. A 
jakby tak zakazać? Jazzu i nie tyl-
ko? Miasto by wybuchło potrze-
bami, tworzeniem, wchłanianiem, 
poszukiwaniem.

Może przereklamowana ta wol-
ności, wszystkowidność, wszyst-
kowiedzność, szklana pogoda? 
Może za ciasnych butów, jak Sal-
vadorowi, nam trzeba.

Korzystajmy, skoro, i póki, się 
da.

PS. Co tydzień na faceboo-
kowym #nicsięniedzieje znajdą 
Państwo zestaw polecanych wy-
darzeń.
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Dziś o atrakcjach @WalbrzychMM opowiadaliśmy wraz z @Stara_Kopalnia
 świdnickim przewodnikom ze Stowarzyszenia Czerwony Gryf, poznanym pod-
czas naszych działań promocyjnych. Wszystkie one są ważne, ale te mające swój 
rezultat w całodniowym #studytour lubimy najbardziej!

Trwa modernizacja wjazdu do @Zamek_Ksiaz Po zakończeniu prac powstanie 
tam dodatkowy pas, który znacznie poprawi bezpieczeństwo. Inwestycja finan-
sowana jest w 100% ze środków miasta Wałbrzych, a prace zakończą się jesienią 
2020 r. #Wałbrzych

.@Pontifex_pl do Polaków: Zawsze aktualne jest to,co powiedział św. Jan Paweł 
II:„Nie ma solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu 
bez miłości, […] która służy,zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślne-
go dawania”. Bądźcie wierni tej miłości!

Muzyczna petarda, czyli koncert jazzowy zespołu Marcina Maseckiego (60) w 
@Stara_Kopalnia Marcin Masecki – fortepian, Miłosz Pieczonka – saksofon, Jan Pie-
niążek – perkusja. Warto zapamiętać nazwiska młodych artystów @RomanSzelemej
@WalbrzychMM

Pijemy, żeby zapomnieć :( Mecz w Walimiu kończy się wynikiem 4:6 :( Przegry-
waliśmy 1:4 i 2:6 i mimo naszej pogoni za wynikiem gospodarze zwyciężyli za-
służenie.Bramki dla naszego zespołu strzelali Paweł Majdak, Rafał Maciaszczyk, 
Łukasz Fiszer i Łukasz Misiak.Brawa za walkę!

Wrocławscy policjanci prowadzili działania poszukiwawcze za zaginionym 84-let-
nim mężczyzną.
To właśnie obecność Nosa na miejscu, okazała się być kluczem do sukcesu poszu-
kiwań. Czworonóg odnalazł starszego mężczyznę w piwnicy pustostanu.

#DolnyŚląsk - #Kolej na codzienne podróże do szkół, pracy.  Coraz więcej do-
stępnych dla wszystkich stacji i przystanków m. in. dzięki #FunduszeUE. Mon-
towane windy, pochylnie,  alfabet Braille’a w: #JeleniaGóra, #Wrocław, #Lubin, 
Mokronos. Będą #Legnica, #Iwiny, #Sobótka, Wrocław

Prezes @WalbrzyskaSSE, @ArturSiennicki Siennicki spotkał się dzisiaj z Prezesem 
@KatowickaSSE , dr @Janusz_Michalek w siedzibie katowickiej spółki. 
Spotkanie dotyczyło możliwości zacieśniania współpracy gospodarczej dla roz-
woju regionu. #znaczysukces
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TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO 
W WAŁBRZYCHU POWRACA W NOWYM SEZONIE!

“Szaniawski” powraca 
po długiej przerwie z no-
wym sezonem i nowymi 
zasadami!

Odmrażaniu Teatru 
Dramatycznego w Wał-
brzychu przyświecał je-
den cel – połączyć działal-
ność artystyczną z troską 
o zdrowie widzów oraz 
aktorów. Dlatego Zespół 
“Szaniawskiego” pragnie 
przemodelować myślenie o 
repertuarze i najnowszych 
propozycjach scenicznych. 
Teatr zaprasza na 57. sezon 
artystyczny 2020/21 pod 
nazwą WIEMY, JAK TO ZRO-
BIĆ! i deklaruje gotowość 
by tworzyć dzieła ważne i 
angażujące publiczność, 
przy zachowaniu maksi-
mum środków bezpieczeń-
stwa w tej nowej i niepew-
nej rzeczywistości.

Dlatego najpierw – BEZPIE-
CZEŃSTWO!

– Na terenie Teatru wpro-
wadzone zostały nowe zasady 
funkcjonowania. Nasze obiekty 
wyposażone są w urządzenia 
odkażające – mówi dyrektor Te-
atru, Danuta Marosz. – Widzów 
zapraszamy oczywiście w ma-
seczkach. Na teatralne foyer 
wejdziemy niestety dopiero na 
45 min przed spektaklem, a na 
samą widownię na 20 min przed 
jego rozpoczęciem. Wszystkie 
miejsca będą numerowane. Bio-
rąc pod uwagę wszelkie wzglę-
dy bezpieczeństwa, na widowni 
staraliśmy się zachować półto-
rametrowy odstęp między wi-
dzami, co daje nam w efekcie 
40 miejsc na Dużej Scenie i 25 
na Kameralnej. Będziemy także 
prosić widzów o wypełnienie 
oświadczeń zdrowotnych.

Dlatego artystycznie – MO-
NODRAMY!

– Na kształt bieżącego re-
pertuaru wpłynęły głównie trzy 
równorzędne sprawy – zapew-
nienie bezpieczeństwa, warunki 
ekonomiczne oraz wartość arty-
styczna. Do grudnia planujemy 
zatem przedstawiać spektakle 
małoobsadowe, żeby nie nara-
żać ani aktorów ani widzów na 
sytuacje niebezpieczne. Jeżeli 
obostrzenia zostaną poluzo-
wane, a my nauczymy się żyć i 
pracować w tej nowej sytuacji – 
będziemy proponować również 
spektakle wielkoobsadowe. Nie 
zmienia to faktu, że nasza propo-
zycja na sezon 2020/21 będzie 
stała: przygotowujemy mono-
dramy. Mamy zamiar sprawdzić 
wyporność tego gatunku. O 
monodramach mówi się, że są 
trochę nienowoczesne… trącą 
skojarzeniami ze złym teatrem, 
często się je ośmiesza – my chce-
my sprawdzić, ile w tym myśle-
niu jest prawdy. Według nas w 
tej formie teatralnej leży duży 
potencjał. Dlatego każdy aktor 
z naszego zespołu dostanie do 
ręki swój własny monodram – 
będzie mógł zrobić z niego uży-
tek i będzie mógł go prezento-
wać w miejscach, które uzna za 
stosowne. A Teatr będzie mu w 
tym pomagał – opowiada Seb 
Majewski, dyrektor artystyczny.

Realizację tych planów w 
praktyce będzie można zoba-
czyć na deskach “Szaniawskie-
go” już 4 września 2020. Teatr 
Dramatyczny zaprasza na spek-
takl, który jest podsumowaniem 
własnej bytności w internecie – 
PANI MORU. W czasie lockdownu 
Teatr przygotował w sieci jeden 
bardzo duży i długi program pod 
nazwą PANI MORU. – Nie zdecy-
dowaliśmy się na puszczenie 
spektakli archiwalnych online, 

ani streamingowanie spektakli 
z siedziby. Uznaliśmy, że jakość 
nagrań naszych przedstawień 
nie jest wystarczająco zadowa-
lająca do publicznej prezentacji. 
Z drugiej strony, streamingi były 
niemożliwe, ponieważ większość 
współpracujących z teatrem ak-
torów nie jest związana z Wał-
brzychem – okres pandemiczny 
spowodował, że rozjechali się 
do swoich domów – trudno by-
łoby ich tutaj ściągać, żeby robić 
spektakle streamingowe – wy-
jaśnia Seb Majewski.

Większość premier Sezonu 
2020/21 WIEMY, JAK TO ZROBIĆ 
odbywać się będzie w blokach. 
Na pierwszy z nich Teatr zapra-
sza już 23-24 października, kiedy 
na wielu scenach teatru, a także 
w zewnętrznych lokalizacjach 
będzie można oglądać aż cztery 
propozycje monodramów:

– CYRANO – spektakl Michała 
Koseli, reżyseria Katarzyna Ra-
duszyńska – 23.10.2020 / Duża 
Scena – reżyserka powraca do 
przerwanej przez pandemię pra-
cy nad spektaklem. Tym razem z 
jednym aktorem w obsadzie. CY-
RANO powstanie na podstawie 
sławnego CYRANO DE BERGE-
RAC Edmonda Rostanda i będzie 
swoistym hymnem do miłości.

– SPISEK – spektakl Mateusza 
Flisa, reżyseria Beniamin Bukow-
ski – 23.20.2020 / Inna Scena – 
młodzi twórcy przybliżą widzom 
świat ludzi ogarniętych manią 
teorii spiskowych. Płaskoziemcy, 
antyszczepionkowcy i reptilia-
nie, czyli co zostało nam po lock-
downie.

– IWANOW – spektakl Piotra 
Mokrzyckiego, reżyseria Małgo-
rzata Maciejewska – 24.10.2020 
/ Scena Kameralna – opowieść 
o męskości, śmiechu przez łzy, 

depresji i próbach wychodzenia 
na prostą. Maciejewska – debiu-
tująca w roli reżyserki – powra-
ca z planami, które na wiosnę 
pokrzyżowała pandemia – chce 
wystawić w Wałbrzychu Czecho-
wa.

– PACJENT 0 – spektakl Woj-
ciecha Świeściaka, reżyseria 
Wojciech Ziemilski – 24.20.2020 
/ Inna Scena – opowieść o na-
piętnowaniu, o grozie choroby i 
jej znakach. O tym, dlaczego za-
wsze potrzebujemy kozła ofiar-
nego.

Na kolejne premiery Teatr za-
prasza już w listopadzie i w grud-
niu:

– MOJE ŻYCIE JEST MOJE – 
spektakl Angeliki Cegielskiej, 
reżyseria Martyna Majewska – 
07.11.2020 / Scena Kameralna 
– spektakl będzie dojrzałą i ko-
biecą opowieścią o seksualności 
Polaków.

– PANI BOVARY – spektakl 
Doroty Furmaniuk, reżyseria 
Krzysztof Kopka – 18.12.2020 / 
Inna Scena – ponadczasowa lite-
ratura i świetny teatr w jednym 
monodramie.

– AUDIENCJA III, CZYLI RAJ 
ESKIMOSÓW – spektakl Rafała 
Kosowskiego, reżyseria Weroni-
ka Krówka – 19.12.2020 / Scena 
Kameralna – Weronika Krówka, 
debiutująca w roli reżyserki, 
opowie z Rafałem Kosowskim 
o muzyce, o słuchaniu, o sztuce 
współgrania i harmonii. Wszyst-
ko to sięgając do tekstu Bogusła-
wa Schaeffera.

– KONSTYTUCJE – spektakl 
Filipa Perkowskiego, reżyseria 
Aneta Groszyńska – 19.12.2020 
/ Duża Scena – niebanalna opo-
wieść o polskiej historii przyto-
czona z perspektywy naszych 
narodowych konstytucji. Czego 
nas uczą? Dla kogo są pisane? Co 
o nas mówią?

Ostatnie dwa bloki monodra-
mów powstaną w roku 2021. 
Zespół i dyrekcja wyrażają wiel-
ką nadzieję, że wraz ze zmianą 
kalendarzy, Teatr będzie mógł 
powrócić do eksploatacji spek-
takli wielkoobsadowych. W mar-

cu 2021 widzowie spotkają się 
z dziełami: Ireny Sierakowskiej i 
reżysera Michała Buszewicza; Jo-
anny Łaganowskiej i debiutują-
cej jako reżyserka Doroty Kowal-
kowskiej; Karoliny Bruchnickiej 
i reżysera filmowego Łukasza 
Grzegorzka (debiut teatralny!); 
Ireny Wójcik i reżyserki Katarzy-
ny Szyngiery; Piotra Tokarza, Ry-
szarda Węgrzyna i gościnnie Re-
naty Dancewicz (wielki powrót 
do Wałbrzycha!) oraz reżysera 
Jakuba Zubrzyckiego; Czesława 
Skwarka i reżysera Briana Micha-
elsa; Dariusza Skowrońskiego i 
reżysera Krzysztofa Kopki.

Sezon WIEMY, JAK TO ZRO-
BIĆ! zakończy koprodukcja z 
Teatrem Polskim w Podziemiu 
we Wrocławiu – spektakl Seba 
Majewskiego “RZYWOT. RZECZ 
O IDZE”, w którym zobaczymy: 
Dorotę Furmaniuk, Agnieszkę 
Kwietniewską, Jankę Woźnicką 
i Rafała Kosowskiego (premiera 
w Wałbrzychu – 25.06.2021, we 
Wrocławiu – 17.09.2021).

W Sezonie 2020/21 pojawi 
się także wiele działań eduka-
cyjnych. “Chodź, pokażę ci te-
atr” to inicjatywa, która pozwoli 
najwierniejszym widzom Teatru 
Szaniawskiego na przeprowa-
dzenie własnych warsztatów dla 
swoich znajomych, by przybliżyć 
im tę formę sztuki oraz zachęcić 
do oglądania spektakli w przy-
szłości. “Latający uniwersytet 
teatru” będzie serią prezentowa-
nych poza Teatrem wykładów, 
przybliżających tematy okołote-
atralne szerszej grupie odbior-
ców – uczniom, słuchaczom uni-
wersytetu trzeciego wieku, czy 
grupom społecznym z różnych 
powodów odsuniętym od udzia-
łu w kulturze. “Szaniawski” pla-
nuje także spotkania o nazwie 
“Włącznik”, podczas których w 
empatyczny sposób będą poru-
szane problemy różnego rodzaju 
inności, w odniesieniu do sztuki, 
kultury popularnej i teatru.

WT/Red.
Foto: Teatr Dramatyczny im. J. 
Szaniawskiego w Wałbrzychu 
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Witaj szkoło
Uczniowie wrócili do szkół. 
Rodzice mogą poruszać 
się w strefach bezpieczeń-
stwa. Każą nam w szkołach 
nosić maseczki. Wydaje się 
wszystko w porządku, ale 
zastanawiam się nad za-
sadnością wielu przepisów 
związanych obostrzeniami 
sanitarnymi.
Spotykamy się w wielu 
miejscach. Dla przykła-
du uczniowie w częściach 
wspólnych w szkole muszą 
nosić maseczki. W klasie już 
nie. Tłumaczenia wydają się 
być zasadne, ale…
W szkole dzieci nie będą 
mogły uczestniczyć w grach 
kontaktowych takich jak 
piłka nożna, koszykówka 
itp. Ciekawe jednak, że już 
te same dzieci, bardzo czę-
sto w tych samych grupach 
mogą już uczęszczać na tre-
ningi piłki nożnej czy koszy-
kówki. W tych treningach 
mogą również uczestniczyć 
rodzice, którzy nie mogą np. 
wejść do szkoły dalej niż 
wyznaczona strefa.
Wróćmy do treningów. Pa-
miętam dziwną sytuację, 
kiedy nie można było roz-
grywać meczów, ale można 
było trenować. Wtedy ko-
ledzy z jednej bramy jeź-
dzili na treningi do dwóch 
różnych drużyn, w różnych 
częściach miasta i spotyka-
li się tam z innymi ludźmi. 
Ci też mieszkali w różnych 
częściach. Pośredni kontakt 
był więc na szeroką skalę.
Dzisiaj nie można w szko-
le grać w piłkę, ale trwają 
rozgrywki ligowe i te same 
dzieci jeżdżą już nawet nie 
tylko po Wałbrzychu, po-
wiecie, ale czasem nawet 
po województwie… Pisząc 
to czuję, że absurd goni ab-
surd. Nic tu nie pasuje. Je-
den zapis wyklucza drugi. W 
jednym przypadku mówią 
nam, że jest bezpiecznie. W 
innym, że nie. To jak jest na-
prawdę. Nic nie rozumiem, 
„… ciemno wszędzie, głu-
cho wszędzie. Co to będzie. 
Co to będzie…” Żeby to zro-
zumieć, trzeba się zniżyć do 
poziomu… STOP. Chyba czas 
na niebieską pigułkę!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Bohaterem zawodów 
mógł zostać Mateusz Kaź-
mierczak, który trzykrotnie 
pokonał bramkarza gospo-
darzy. W ostatecznym roz-
rachunku okazało się, że nie 
wystarczyło to do zdobycia 
choćby jednego punktu.

– Pomimo tego, że 3-krot-
nie obejmowaliśmy pro-
wadzenie, nie udało nam 
się dowieźć 3 punktów do 
Głuszycy – mówią po meczu 
przedstawiciele Włókniarza.

Gospodarze każdorazowo 
wyrównywali wynik meczu, 
by ostatecznie przechylić 
szalę na swoją stronę. Za-

częło się od trafienia w 82 
minucie na 4:3. Odpowie-
dział Kaźmierczak, ale jak 
to w życiu bywa w piłkę gra 
się do ostatniego gwizdka 
sędziego. Gospodarze w 
ostatniej minucie spotkania 
ponownie wyszli na prowa-
dzenie, by w doliczonym 
czasie gry dobić rywala.

Zieloni Mrowiny – Włók-
niarz Głuszyca 6:4 (2:2)

33′ Duda, 45′(k) 60′ (k) 
Ciuba, 82′ Borowiec, 90′ 
Subczyński, 90+4′ Kąsik 
– 11′ 38′ 84′ M. Kaźmier-
czak, 57′ Maciąg

JZ

W 9 minucie Czarni wy-
szli na prowadzenie i przez 
niemal całą pierwszą poło-
wę spotkania, utrzymywali 

jednobramkowe prowadze-
nie. Gospodarze wyrów-
nali dopiero po uderzeniu 
Młocka z 40 minuty. Więcej 

zobaczyliśmy dopiero po 
przerwie.

Zaczęło się od dwóch 
goli Adriana Krausa, które 
zawodnik z Walimia zdo-
był tuż po rozpoczęciu gry. 
Później trafienie zaliczył 
jeszcze Bucholc i miejsco-
wy zespół prowadził już 4:1. 
Wydawało się, że nic już nie 
może się zdarzyć, ale piłka 
nożna potrafi zaskakiwać. 
Obie drużyny wymianę cio-
sów zaczęły od bramki Ma-
ciaszczyka dla Czarnych z 
80 minuty. Po 60 sekundach 
odpowiedzieli gospodarze.

Było 5:2 i ponownie wy-
dawało się, że jest już po 
wszystkim. Nadeszła jednak 
85 minuta. Gola zdobywa 
Drąg. Chwilę później Fiszer. 
Po kolejnych 60 sekundach 
Misiak i… skończył się czas. 
Gospodarze wygrywają po 
pasjonującej walce.

KS Walim – Czarni Wał-
brzych 6:4 (1:1)

40′ Młocek, 49′ 52′ 85′ 
Kraus, 70′ Bucholc, 81′ 
Drąg – 9′ Majdak, 80′ Ma-
ciaszczyk, 89′ Fiszer, 90′ 
Misiak

JZ

Genialne widowisko w Mrowinach

Wspaniałe 10 minut w Walimiu

To było spotkanie z gatunku trudnych do wytypowania, ale i w efekcie zaskakujące. Genialna walka i zmiany wy-
niku sprawiły, że spotkanie można śmiało nazwać widowiskiem, które chętnie obejrzelibyśmy jeszcze nie raz.

Liczba 10 będzie mogła śmiało nosić miano numeru spotkania pomiędzy KS Walim z Czarnymi Wałbrzych. Po 
pierwsze, dlatego, że w ciągu 90 minut gry padło 10 bramek. Po drugie, dlatego, że połowa z nich została zdobyta 
w ostatnich 10 minutach.

Górnik Ratuje punkt na Dąbrowskiego
Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego. Zagłębie Wałbrzych podejmowało Górni-

ka Boguszów Gorce. Mecz przez pełne 90 minut trzymał w napięciu. Wynik do samego końca był otwarty.

Początek zawodów na-
leżał do gości, którzy kilku-
krotnie zagrozili swojemu 
rywalowi. Dobrze jednak w 
polu karnym spisywał się 
Filip Fonfara. Przy jednej z 
akcji szczęście gospodarzy 

opuściło, kiedy to po za-
graniu ręką w polu karnym, 
sędzia nie miał wyboru i 
wskazał na jedenasty metr. 
Pewnym uderzeniem popi-
sał się Patryk Ostrowski. Na 
bramkę wyrównującą czeka-

liśmy do 33 minuty. Mocny 
strzał z rzutu wolnego Bor-
conia, wespół z rykoszetem, 
dał Zagłębiu remis.

W drugiej połowie naj-
pierw zaatakowali gospo-
darze. Świetnie w polu kar-
nym po cudownym strzale w 
spojenie słupka z poprzecz-
ką, zachował się Wojcie-
chowski, który w intuicyjny 
sposób pokonał bramkarza 
Górnika. Zagłębie wyszło 
na prowadzenie. Na kolejną 
zmianę wyniku czekaliśmy 
aż do 75 minuty. Doskonale 
w polu karnym wałbrzyskiej 
drużyny zachował się Domi-
nik Milczarek.

Następne minuty były 
bardzo wyrównane. Obie 

drużyny stwarzały sobie sy-
tuacje do zdobycia bramki. 
Najlepszą zmarnował za-
wodnik Górnika, któremu 
nie udało się pokonać Fili-
pa Fonfary z rzutu karnego. 
W odpowiedzi Szymona 
Garwola pokonał Beniamin 
Mlostek. Kiedy wszystkim 
wydawało się, że jest już po 
meczu, gola na wagę punktu 
zdobył Dominik Milczarek.

Zagłębie Wałbrzych – 
Górnik Boguszów Gorce 3:3 
(1:1)

33′ Borcoń, 48′ Wojcie-
chowski, 85′ Mlostek – 10′ 
Ostrowski (k), 75′ 90′ Mil-
czareki 

JZ
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Imię: Jarosław 
Nazwisko: Borcoń 
Data urodzenia: 19 lutego 1973 roku
Pseudonim sportowy:  Borcek
Klub: GKS Zagłębie Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym sukcesem był awans do 
ćwierćfinału Pucharu Polski w sezonie 1992/93. W 1/4 finału wygraliśmy u sie-
bie z Legią Warszawa 2:1, aby w rewanżu przegrać 0:2. Co ciekawe, do rozgry-
wek przystąpiliśmy jako Zagłębie Wałbrzych, a kończyliśmy jako KP Wałbrzych. 
Warto również dodać, że po drodze wyeliminowaliśmy między innymi Górnika 
Zabrze z Tomaszem Wałdochem, Ryszardem Stańkiem oraz Henrykiem Bału-
szyńskim w składzie. Również z Zagłębiem Wałbrzych występowałem na po-
czątku lat 90 w ówczesnej II, czyli obecnej I lidze.  
Kto jest twoim idolem sportowym?
Jakiś czas temu podobał mi się Argentyńczyk Fernando Redondo, który w la-
tach 90 występował w Realu Madryd. Imponowała mi specyfika jego grania, 
bardzo inteligentnego grania na pozycji defensywnego pomocnika. Redondo 
nie tylko świetnie walczył w obronie, ale również potrafił odpowiednio zainicjo-
wać akcję ofensywną. Obecnie klasą samą dla siebie jest Robert Lewandowski. 
To, co nasz rodak wyczynia, to naprawdę brak słów i czapki z głów. 
Dlaczego piłka nożna?
Zaczęło się od mojego taty, który zabierał mnie, 5-letniego chłopaka na boiska. 
Tak zaszczepił we mnie pasję do futbolu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiałem w 
Zagłębiu i choć minęło kilkadziesiąt lat, a zarazem wiele klubów po drodze, to 
na koniec sportowej przygody znowu trafiłem do klubu z ulicy Dąbrowskiego. 
Jaki cel chcesz osiągnąć?
Z Zagłębiem Wałbrzych chciałbym jeszcze awansować co najmniej szczebel 
wyżej. Na co dzień trenuję także młodzików Górnika Wałbrzych, dlatego marzy 
mi się wychowanie kadrowicza bez znaczenia której reprezentacji Polski, czy to 
młodzieżowego, czy to seniorskiego zespołu.  

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu....

Gdzie (powinien)
zagra(ć) Messi?
Piłkarski świat wstrzymał od-
dech po tym jak Leo Messi 
oświadczył, że nie zamierza 
dłużej grać w Barcelonie. I 
cały czas jest na wdechu śle-
dząc losy jego transferu do 
nowego klubu. A który był-
by najodpowiedniejszy? Oto 
moje zdanie.
FC Barcelona - bez względu 
jak wyglądała rozmowa z Ko-
emanem i jak poczuł się Mes-
si, to Barca w remoncie kapi-
talnym nie jest miejscem dla 
niego - RACZEJ NIE
Manchester City - moim zda-
niem byłby to zły wybór. Bu-
dowany za petrodolary klub 
(jak i inne jemu podobne) są 
tworami sztucznymi i mimo 
braku ograniczeń finanso-
wych nie mają swojego ducha 
co jednak ciągle w futbolu 
ma znaczenie. Obywatelom 
nie pomógł Guardiola i nie 
pomógłby zapewne w duecie 
z Messim (argumet, że to oni 
zbudowali wielką Barcę to i tu 
tak będzie jest groteskowy) a 
brak trofeów tylko pogłębiały 
frustrację Messiego i dopro-
wadził do szybszego zakoń-
czenia kariery. - NIE
PSG - jak wyżej plus to, że naj-
lepszego piłkarza w historii 
szkoda na relatywnie słabą 
ligę francuską. - NIE
Juventus - argumentem zwo-
lenników tego transferu jest 
oczywiście możliwość gry w 
jednej drużynie dwóch naj-
lepszych zawodników XXI 
w. Mówią ponadto, że mimo 
pewnych niesnasek w prze-
szłości doszliby z Ronaldo do 
porozumienia, stworzyli naj-
lepszy piłkarski duet w dzie-
jach, z Juve zrobili maszynę 
do wygrywania ...żyli długo 
i szczęśliwie ...takie rzeczy 
to tylko w ckliwych filmach z 
happy endem a nie w profe-
sjonalnej piłce! - NIE
Inter Mediolan - według mnie 
to najlepsze rozwiązanie dla 
samego Messiego jak i dla 
futbolu w ogóle! Trochę przy-
pominałoby mi to przejście 
Maradony do Napoli w 1984 
roku, biorąc pod uwagę (oczy-
wiście zachowując wszelkie 
proporcje) sytuację zawodni-
ka jak i klubu. A to, że w jed-
nej lidze znowu spotkałyby 
się największe gwiazdy XXI 
wieku, ale w różnych klubach, 
jeszcze szybciej odbudowało-
by potęgę Serie A, na co ona 
bardzo zasługuje. - TAK!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Na plaży zagrają dla Nadii
Fanów siatkówki plażowej oraz wszystkich ludzi dobrego serca zapraszamy w sobotę na „kompleks plażowy” przy ulicy Blan-

kowej. Przed nami siatkarski turniej, z którego dochód zostanie przekazany na rzecz walczącej z białaczką – Nadii Makarczuk. 

Mimo młodego wieku 
Nadia to znana postać w 
środowisku sportowym 
naszego miasta. Nadia to 

siostra Łukasza Makarczu-
ka, koszykarza Górnika 
Trans.eu, a zarazem dziel-
nie walcząca z białaczką 

wałbrzyszanka, którą w 
trudnej batalii wspiera-
ją lokalni sportowcy oraz 
kibice. Już jutro kolejna 
odsłona akcji pomocy na 
rzecz Nadii, czyli chary-
tatywny turniej siatkówki 
plażowej, za organizacją 
którego stoją KPS Cheł-
miec Wałbrzych oraz Jaro-
sław Dusza. - W ostatnich 
dniach miałem wiele tele-
fonów w sprawie turnieju, 
dlatego możemy się spo-
dziewać naprawdę sporej 
liczby uczestniczących ze-
społów, a co za tym idzie 

– wysokiego poziomu im-
prezy, z której całkowity 
dochód zostanie przekaza-
ny na leczenie Nadii -, po-
wiedział Jarosław Dusza. 

Zapisy do zawodów 
przyjmowane będą jutro 
od godziny 9.30, początek 
zmagań pół godziny póź-
niej, a my przypominamy, 
iż jedynym warunkiem 
przystąpienia do turnieju 
jest uiszczenie wpisowego 
w wysokości 10 złotych od 
osoby.

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Zakończyła się pucharowa przygoda obu naszych lokalnych reprezentantów. Porażki Górnika Wałbrzych oraz Zdroju Jedlina-
-Zdrój nie mogą jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż rywalami były znacznie wyżej notowane zespoły Polonii-Stali 
Świdnica oraz Lechii Dzierżoniów.

Środowy pojedynek na 
Ratuszowej rozpoczął się 
od szybko zdobytych goli 
beniaminka III ligi. Gościom 
ze Świdnicy wystarczył za-
ledwie kwadrans, aby pro-
wadzić 2:0. Takim wynikiem 
zakończyła się pierwsza od-
słona pojedynku, mimo że 
od 25 minuty Górnicy wy-
raźnie złapali drugi oddech. 
Najlepszą okazję w tej czę-
ści biało-niebiescy wypra-
cowali w 30 minucie, kiedy 
to po szybkiej kontrze sam 
na sam z bramkarzem przy-
jezdnych znalazł się Adam 
Niedźwiedzki, jednak jego 
techniczne uderzenie pad-
ło łupem przeciwnika, a do-

bitka Damiana Chajewskie-
go okazała się minimalnie 
niecelna. 

Niestety, początek dru-
giej odsłony należał po-
nownie do Polonii-Stali, 
która za sprawą kolejnego 
celnego strzału Wojciecha 
Szuby po godzinie gry wy-
grywała 3:1. Co prawda w 
odpowiedzi do siatki gości 
celnie przymierzył Dawid 
Rosicki, jednak ostatnie 
zdanie należało znowu do 
znacznie wyżej sklasyfiko-
wanego przeciwnika. Tuż 
przed końcem potyczki na 
listę strzelców wpisał się 
Kamil Szczygieł i w efekcie 

świdniczanie dość pewnie 
awansowali do kolejnej od-
słony Pucharu Polski. 

Hokejowym rozstrzyg-
nięciem zakończyła się 
tymczasem rywalizacja 
w Jedlinie-Zdroju, gdzie 
miejscowy Zdrój podej-
mował IV-ligową Lechię 
Dzierżoniów. Do przerwy 
nic nie zapowiadało trage-
dii miejscowych, którzy za 
sprawą celnego strzału Łu-
kasza Samca przegrywali 
zaledwie 1:2. Niestety, po 
zmianie stron goście całko-
wicie zdominowali walkę 
na murawie aplikując pod-
opiecznym trenera Kwiat-
kowskiego aż 8 goli (!). To 
była naprawdę słaba odsło-
na w wykonaniu jedlinian, 
o czym najlepiej świadczy 
fakt, iż przy stanie 1:9 je-
den z gospodarzy nie wyko-
rzystał rzutu karnego, który 
obronił Seweryn Derbisz. 

Puchar Polski
Wyniki III rundy na 

szczeblu podokręgu Wał-
brzych:

Zjednoczeni Żarów – 
Grom Witków 3:2

Herbapol Stanowice – 
AKS Strzegom 2:1

Słowianin Wolibórz – 
Sparta Ziębice 6:1

Nysa Kłodzko – Biela-
wianka Bielawa 0:2

Iskra Jaszkowa Dolna – 
Piast Nowa Ruda 1:3

Skałki Stolec – Orzeł Ząb-
kowice Śląskie 0:2

Zdrój Jedlina-Zdrój – 
Lechia Dzierżoniów 1:10 
(1:2)

Bramki: Łukasz Samiec 
– Zdrój oraz Jakub Kaczma-
rek, Arkadiusz Majewski 4, 
Mikołaj Majewski 2, Mate-
usz Zatwarnicki, Elton, Łu-
kasz Sztuka – Lechia 

Górnik Wałbrzych – Po-
lonia-Stal Świdnica 1:4 
(0:2)

Bramki: Dawid Rosicki – 
Górnik oraz Wojciech Szu-
ba 2, Robert Myrta, Kamil 
Szczygieł – Polonia-Stal

Górnik: Malczewski (46 
Kubiak), Smoczyk, Orzech, 
Rosicki (74 Marciniak), Du-
dek (74 Biskup), Krawczyk 
(Siwiński 60), Niedźwiedzki 
(85 Budzyński), Kobylański 
(70 Hallyson), Winiarski, 
Sobiesierski, Chajewski. 
Trener: Marcin Domagała .

Bartłomiej Nowak

Już bez naszych w Pucharze Polski 
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MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Płyn micelarny pod lupą
Z moich obserwacji wynika, 

że płyn micelarny jest w czo-
łówce produktów najchętniej 
i najczęściej wybieranych do 
zmywania makijażu. W ostat-
nim czasie wyparł z półek skle-
powych żele, olejki oraz pianki 
do demakijażu. Klienci lubią 
go za łatwość w użyciu, do-
stępność i przystępną cenę. Z 
mojego doświadczenia wynika 
również, że większość klientów 
nie wie, jak prawidłowo używać 
tego produktu. Z reguły jest to 
wylanie płynu na wacik kos-
metyczny i tarcie nim skóry w 
celu usunięcia makijażu i zanie-
czyszczeń.

Jeżeli Ty również używasz w 
ten sam sposób płynu micelar-

nego to wiedz, że popełniasz 
wielki błąd!

Płyn micelarny bez wątpie-
nia jest jednym z lepiej zmywa-
jących makijaże i zanieczysz-
czenia specyfików dostępnych 
na rynku. W jego składzie znaj-
dziemy micele, które dzięki 
swojej budowie łączą się z 
wszelkim brudem, usuwając 
go z powierzchni naskórka. 
Jednak, aby zabieg ten został 
przeprowadzony prawidłowo, 
a działanie płynu micelarnego 
miało sens, musi on zostać zmy-
ty z powierzchni skóry wodą. 
Szorowanie skóry wacikiem na-
sączonym płynem micelarnym 
jest jedną z najgorszych czyn-
ności jaką możemy zafundować 
naszej skórze. Płyn micelarny 
jako produkt czyszczący pozo-
stawiony na skórze powoduje 
zaburzenia bariery hydrolipi-
dowej naskórka oraz naszego 
mikrobiomu. Podrażnienia, 
zaczerwienienia, powstawanie 
wyprysków. Ponadto płynem 
micelarnym znajdującym się 
na waciku kosmetycznym nie 
jesteśmy w stanie dobrze zmyć 
makijażu oraz zanieczyszczeń z 
całego dnia. Wacik ściera nam 
powierzchniową warstwę bru-
du, natomiast reszta pozostaje 
w porach skóry. 

Włosy - najlepsze
zabiegi pielęgnacyjne! 

Zadbaj o usta

Żyjemy w epoce, w któ-
rej dba się o każdy element 
look’u. Zabiegi pielęgna-
cyjne, wykonywane na co-
raz wyższym poziomie, z 
wykorzystaniem nowych 
formuł kosmetyków i inno-
wacyjnych technik, obej-
mują wszystkie partie ciała. 
Rewolucja dotyczy także 
włosów. 

To, co niegdyś wystarcza-
ło naszym babciom - czyli szare 
mydło i grzebień - odeszło do la-
musa. Dziś, umawiając się na wi-
zytę w salonie fryzjerskim, mo-
żemy liczyć nie tylko na fachową 
poradę, ale i na kompleksowe 
potraktowanie naszych niesfor-
nych kosmyków. 

Kuracja keratynowa zapew-
ni Ci wygładzenie, odbudowę 

i połysk. Decydując się na bo-
toks, uzupełnisz ubytki między 
korą a otoczką włosa dzięki od-
żywczym składnikom, takim jak: 
jagody acai, kwas hialuronowy 
czy kolagen. Przy myciu głowy 

dobrze jest zafundować sobie 
delikatny masaż: zwykły bądź 
ajurwedyjski. 

Zebrała: osa 
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Szanowni Państwo!
Od 14 lat prowadzimy Fundację Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Feniks w Wałbrzychu. Posia-
damy zatem ogromne doświadczenie w zakresie 
świadczenia działalności opiekuńczej. Z dniem 
01.07.2020 otworzyliśmy Dom Dziennego Pobytu 
„Oaza Seniora” przy ul. Hetmańskiej 5g w jednej 
z dzielnic Wałbrzycha - na Podzamczu. Placówka 
czynna jest w godz. 7-17 w dni powszednie. Za-
praszamy wszystkie osoby starsze, bez bliskich 
oraz mające trudności z czynnościami dnia co-
dziennego. Jeżeli jesteś zatem samotny/samotna, 
potrzebujesz opieki oraz pomocy, a przy okazji 
chcesz miło i kreatywnie spędzić czas -  skontaktuj 
się z nami! Zachęcamy do niewiążącej wizyty w 
Domu Dziennego Pobytu „Oaza Seniora” oraz do 
zapoznania się z pełną ofertą. Nasz personel chęt-
nie odpowie na każde pytanie, pokaże dostępne 
sprzęty, sale itp.

Nadmieniamy, iż istnieje także możliwość sko-
rzystania z odpłatnego transportu. Dysponujemy 
samochodem, który przywiezie Państwa do „Oazy 
Seniora” i odwiezie do domu. Prosimy o punktu-
alność, gdyż o godz. 9:00 zaczynają się zajęcia z 
terapii zajęciowej. Pani Beata Kowalska-Kaleta, 
nasz terapeuta zajęciowy, na życzenie przybliży 
ich specyfikę.

 
Po terapii zajęciowej i krótkiej przerwie zajmie 

się Państwem doświadczony rehabilitant, mgr fi-
zjoterapii Pani Agnieszka Arumińska - Janas.

 
Dom „Oaza Seniora” jest wyposażony w sprzęt 

rehabilitacyjny, natomiast zajęcia rehabilitacyjne 

będą dostosowane do Państwa możliwości i chęci. 
Dysponujemy rowerkami stacjonarnymi, rotorami, 
PURem z oprzyrządowaniem i innym sprzętem do  
rehabilitacji, w tym materacem do masażu ciała.

 
Po ćwiczeniach rehabilitacyjnych i przerwie 

można skorzystać z obiadu w formie cateringu.
 
Przy Dziennym Domu Pomocy „Oaza Seniora” 

znajduje się też niewielki ogródek (z bezpośred-
nim wyjściem z budynku), pozwalający na spę-
dzanie czasu na świeżym powietrzu w ciepłych 
porach roku. Zakupiliśmy stoły, krzesła oraz pa-
rasole ogrodowe, aby podopieczni mogli przeby-
wać i odpoczywać na wyznaczonym terenie.

Z oferty Oazy Seniora” możecie Państwo też 
korzystać częściowo, w wybrane dni tygodnia

Jak zgłaszać się do Dziennego Domu Poby-
tu „Oaza Seniora”?

Telefonicznie - bezpośrednio u Prezes Fundacji 
- pod numerem telefonu 663 171 113 lub za po-
średnictwem formularza zgłoszeniowego, który 
jest dostępny na stronie internetowej Fundacji 
Feniks. W tym przypadku Prezes Fundacji skontak-
tuje się z osobą zgłaszającą w celu potwierdzenia 
zgłoszenia i omówienia warunków uczestnictwa.

 
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do nie-

zobowiązującej, zapoznawczej wizyty w Domu 
Dziennego Pobytu „Oaza Seniora”, ul. Hetmań-
ska 5g na Podzamczu.
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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.

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

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

10 września - WAŁBRZYCH

11 września - LUBIN i GŁOGÓW

12 września  - BOLESŁAWIEC

13 września - WROCŁAW

Noszenie maseczek nie wpły-
wa korzystnie na stan naszych ust. 
Delikatny naskórek narażony jest 
na odparzenia, otarcia itp. Pamię-
tajmy zatem o regularnym nawil-
żaniu i pielęgnacji także tej części 

twarzy. Warto "mieć w pogoto-
wiu" apteczną maść z witaminą A 
(cena 5 zł), która niemal natych-
miast przyniesie ulgę zaczerwie-
nionym i spierzchniętym wargom. 
Nie zapominajmy także o ochron-

nych pomadkach (np. Nivea, Fo-
rever z aloesem) i balsamach (np. 
Oriflame). Przy usuwaniu szminki, 
nie pocierajmy ust wacikiem na-
sączonym wodą, a np. delikatnie 
oczyścimy je preparatem przezna-
czonym do demakijażu (np. Rose 
Touch - Nivea z wodą różaną).

Zebrała: osa
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Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I USZKODZONYCH

Tel. 888 700 086

REKLAMA R0416/20KUPIĘ

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

SPRZEDAM

Sprzedam samochód Mazda 
CX-7, 2.3T 260KM Benzyna + 
LPG, 2008r.
- przebieg 144tys km.
tel. 661 219 784

Sprzedam duże ilości 
płyt winylowych, starodruki, rzeź-
by, obrazy i inne antyki w przy-
stępnych cenach. Tel. 536 450 782.

PRACA

(9) Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
Kontakt 602 784 629 ,
e-mail: serene27@wp.pl

USŁUGI

(9) SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE 
STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

(16) ANTENY SATELITARNE 
– montaż, naprawy i ustawianie 
w najlepszej cenie i najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(9) MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDERO-
BY, ZAMÓWIENIA INDYWI-
DUALNE -TANIO! 
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM TEL. 607 218 533

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

(4) HYDRAULIKA, KANALIZA-
CJA, CO I GAZ, MONTAŻ KO-
MINÓW tel. 506 206 102

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

(4) KOMPUTERY, LAPTOPY - 
SERWIS-NAPRAWA Całodobo-
wo tel. 726-005-726 tanio, szybko, 
profesjonalnie Wałbrzych ul. Sło-
wackiego 5,www.speed24h.info

(16) HYDRAULIK, ELEK-
TRYK, DROBNE SPAWA-
NIE METALU – SOLIDNIE.  
TEL. 795 632 130

(8) Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii 
Krajowej 47, czynne w godz. 9-16. 
Tel. 790 26 04 51

(1) Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek. Tel. 513 022 801

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 4.09.2020  punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%



24 Promocja /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 4 września 2020

REKLAMA R0417/20


