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Wałbrzych wygrywa w sądzie

BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY

Sprawy sądowe dotyczą nieba-
gatelnej kwoty około pięciu milio-
nów złotych. Przyczyną sporu jest 
tak zwana zaniżona zapłata dota-
cji oświatowych. W spór z gminą 
weszło jedno z niepublicznych 
przedszkoli, twierdząc, że Gmina 
Wałbrzych zaniżyła kwotę dotacji 
przysługującą przedszkolu.

Przypominamy, że każda gmina w 
Polsce prowadząca placówki oświatowe, 
otrzymuje na ten cel ze Skarbu Państwa 
tak zwaną subwencję oświatową, która 
- mówiąc kolokwialnie - przypisana jest 
do ucznia. Gminy otrzymują subwencję, 
dzielą je na utrzymanie placówek. Po-
wszechnie jednak wiadomo, że większo-
ści gminom w Polsce ta subwencja nie 
wystarcza i często bywa tak, że dokłada 
się do oświaty z samorządowych środ-
ków. Dla przykładu w Polsce subwencja 
oświatowa - zgodnie z uchwaloną przez 
Sejm w dniu 17 grudnia 2021 roku usta-
wą budżetową na 2022 rok – została za-
projektowana w kwocie ponad 53,3 mi-
liarda złotych i jest wyższa w stosunku 
do kwoty subwencji oświatowej na rok 
2021 wg ustawy budżetowej o około 
1,3 miliarda złotych. Ta kwota trafia do 
samorządów, które właśnie dzielą je na 
jednostki. Dzieje się często tak, że część 
placówek niepublicznych nie zgadza się 
z kwotą otrzymanej dotacji oświatowej i 
wchodzi w spór sądowy z samorządem. 
W Wałbrzychu również takie sytuacje 
mają miejsce.

Zapytaliśmy zatem rzecznika pra-
sowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu 

jak wygląda sytuacja w tym temacie w 
ostatnim czasie. - Faktycznie w ostatnim 
czasie Gmina Wałbrzych wygrała dwie 
największe sprawy o zapłatę zaniżo-
nych dotacji oświatowych - komentuje 
Edward Szewczak, Rzecznik Prasowy 
UM w Wałbrzychu. Obie sprawy były z 
powództwa jednego z Przedszkoli Nie-
publicznych w Wałbrzychu. Pierwsza 
z nich przeciwko Gminie Wałbrzych o 
zapłatę zaniżonej kwoty dotacji za lata 
2012-2013 w kwocie 803.717,05 złotych 
wraz z odsetkami ustawowymi (obecnie 
roszczenie to opiewa na ok. 2 miliony 
złotych) - Sąd Apelacyjny we Wrocła-
wiu wyrokiem z dnia 3 stycznia 2022 
roku oddalił apelację powództwa od 
wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy 
z dnia 26 maja 2021 roku oddalającego 
powództwo w całości oraz zasądził na 
rzecz Gminy Wałbrzych zwrot kosztów 
postępowania za obie instancje. Nato-

miast od wyroku Sądu Apelacyjnego 
przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 
Najwyższego. Jednak Gmina Wałbrzych 
nie posiada jeszcze uzasadnienia wy-
roku Sądu Apelacyjnego. Druga spra-
wa - wniesiona również z powództwa 
Przedszkola Niepublicznego przeciwko 
Gminie Wałbrzych o zapłatę zaniżonej 
kwoty dotacji za lata 2014-2016 w kwo-
cie 1.602.816,80 złotych wraz z odsetka-
mi ustawowymi. Obecnie roszczenie to 
opiewa na około 2,5 - 3 milionów zło-
tych. W tym przypadku Sąd Okręgowy 
w Świdnicy wyrokiem z dnia 20 grudnia 
2021 roku, oddalił w całości powództwo 
oraz zasądził na rzecz Gminy Wałbrzych 
zwrot kosztów procesu. Wyrok nie jest 
prawomocny, a Gmina Wałbrzych nie 
otrzymała jeszcze uzasadnienia.

PAS
Fot. redakcja

źródło: UM Wałbrzych
 DODATEK 28 STYCZNIA 2022

K      MPAS KULTURALNY

FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

koncert
Andrzej Piaseczny - 

Kameralnie

03.03.2022

spektakl
TAJEMNICZY
OGRÓD | 7+

27.02.2022

spotkanie
ŚWIETLICA - cykl spotkań dla 

dziwaków i przegrywów

7.03.2022

koncert
Raz Dwa Trzy. Piosenki Agnieszki Osi-

eckiej i Wojciecha Młynarskiego

8.03.2022

koncert
Kasia Kowalska

25 lat

19.03.2022

spektakl

Przychodzi baba do lekarza 

4.03.2022

MARZEC W TEATRZE LALEK

W  tym miesiącu na wałbrzyskiej teatralnej scenie dziecięcej będzie królować klasyka literatury. Zoba-

czymy „Akademię Pana Kleksa”, 
„Władcę Skarpetek” i „Czarnoksięż-
nika z Krainy OZ”, którego premiera 
odbędzie się 19 marca o 17:00.  

CZARNOKSIĘŻNIK Z  KRAINY 
OZ w  reżyserii Arkadiusza Klucz-
nika realizowany jest na podstawie 
najsłynniejszej amerykańskiej 
baśni autorstwa L. F. Bauma. Hi-
storia opowiada o podróży Dorotki, 
dziewczynki mieszkającej w  stanie 
Kansas, która dzięki splotowi zda-
rzeń przenosi się z  szarego Kansas 
do  kolorowej, sztucznej i magicznej 
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę 
powrotną do domu, Dorotka 
spotyka zarówno dobre, jak i  złe 
postaci. - Jej przyjaciółmi stają się 
surrealistyczni bohaterowie: Strach 
na Wróble, Blaszany Drwal i Lew.

TEATR LALKI I AKTORA

kultura str. 7-9
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z Iwoną Hnatiuk 
dyrektor Zespołu Szkół nr 5
im. M.T. Hubera w Wałbrzychu
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kalendarium

LUTY

25
PIĄTEK

Imieniny:
Albin, Antonia, Dawid

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko
Zbrojeniom Atomowym

Światowy Dzień Obrony Cywilnej
Światowy Dzień Świadomości Autoagresji

Dzień Puszystych
Dzień Wiedzy o Samookaleczeniach

Międzynarodowy Dzień Wózka Inwalidzkiego

MARZEC

1
WTOREK

Imieniny:
Cezary, Just  oraz  Adam

Dzień Tosta

 Imieniny:
Konrad, Marcela oraz Arwal 

Dzień Dinozaura

MARZEC

2
ŚRODA

MARZEC

3
CZWARTEK

„Czyje potrzeby zaspokajasz?” 
Loesje

LUTY

26
SOBOTA

Imieniny:
Halszka, Helena  oraz  Absalon

Dzień Staroci

Imieniny:
Adrianna, Kazimierz, Lucjusz

Dzień Doceniania
Pracownika

Imieniny:
Auksencja, Gabriel  oraz  Achacy

Dzień Niedźwiedzia
Polarnego

LUTY

27
NIEDZIELA

17:00 Hit Suzuki 1 Ligi! Górnik-Weegree AZS Poli-
technika Opolska – Aqua Zdrój 
19:00 PRZEMEK BIELAWA / koncert / Pod pretekstem
19:00 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie tra-
fi, niech będzie mądra - Teatr Dramatyczny
20:00 SALSA w A’PROPOS
20:00 koncert: NULLIZMATYK / OUTRUN / KARTKI Z 
REJONU - Piwnica pod Zielonym Kotem, Mieroszów

17:00 VI Wałbrzyski Weekend Fotografii 2022, Wał-
brzyski Klub Fotograficzny – Wałbrzyski Rynek
17:00 „Czechosłowackie Sci-fi/Československé Sci-fi” 
- Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko
19:00 OSFS: Zając, Juhasz  – Filharmonia Sudecka
19:00 Duet Yanistan. Koncert, Teatr Zdrojowy im. 
Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju
19:00 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie tra-
fi, niech będzie mądra - Teatr Dramatyczny

20:00 Andrzej Piaseczny - Kameralnie – Filharmonia 
Sudecka

10:00 VI WAŁBRZYSKI WEEKEND FOTOGRAFII Anna 
Habdas-Czujko „Przestrzenie” – Muzeum Porcelany w 
Wałbrzychu
10:00 Zimowe Rodzinne Niedziele w Starej Kopalni
12:30 TAJEMNICZY OGRÓD | 7+ – Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu
16:00 | DRZEWA MOJE | Jacek Ślusarczyk | VI Weekend 
Fotografii 2022 – Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki
16:00 VI WAŁBRZYSKI WEEKEND FOTOGRAFII – Wałbrzy-
ska Galeria Sztuki BWA
17:00 W STRONĘ MOICH AMERYK | Wojciech Zawadzki | 
VI Weekend Fotografii 2022 – Stara Kopalnia - Centrum 
Nauki i Sztuki
18:00 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie trafi, 
niech będzie mądra - Teatr Dramatyczny
19:00 Zanurz się w relaksujących dźwiękach. Koncert 
mis i gongów tybetańskich, Wałbrzyski Ośrodek Kultury
19:00 „KACZMARSKI” - Nagórski / Wośko - Wałbrzych - A 
PROPOS

Imieniny:
Hilary, Makary, Roman

Dzień Kibica Cracovii

LUTY

28
PONIEDZIAŁEK

18:00 ŚWIETLICA - cykl spotkań dla dziwaków i prze-
grywów // Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

REKLAMA R0121/22

KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Szkoła otrzymała samo-
chód "Toyota Yaris" do na-
uki jazdy. Jak udało się go 
pozyskać i w jaki sposób 
będzie wykorzystywany 
w Zespole Szkół nr 5?

Nowy samochód Toyota 
Yaris został zakupiony przez 
Gminę Wałbrzych, jego koszt 
to 65 tys. zł. Samochód jest 
przeznaczony do bezpłatnej 
nauki jazdy dla uczniów, któ-
rzy realizują podstawę pro-
gramową w zakresie kierowa-
nia pojazdem mechanicznym, 
tj. w zawodach: technik po-
jazdów samochodowych, 
mechanik pojazdów samo-
chodowych, elektromechanik 
pojazdów samochodowych. 
Nowoczesne wyposażenie 
i zaplecze techniczne jest 
istotne dla uczniów i nauczy-
cieli, w takiej szkole, jak nasza, 
chociażby z tego względu, że 
w przyszłości uczniowie będą 
zdawać egzamin na prawo 
jazdy właśnie przy wykorzy-
staniu tego modelu samo-
chodu. Zadaniem szkoły jest 
zatem przygotowanie ucznia 
do uzyskania prawa jazdy 
w kategorii B.

Państwa warsztaty znane 
są z profesjonalnego wypo-
sażenia. Ale w ich miejsce 
planowane jest wybudowa-
nie całkowicie nowego Cen-
trum Kształcenia Praktycz-
nego. Czemu będzie służyć 
to miejsce i kiedy powsta-
nie?

Planowane nowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego, 
które będzie oczywiście na-
dal częścią Zespołu Szkół Nr 
5, to nic innego, jak dawne 
warsztaty szkoły. Obecna 
infrastruktura warsztatów, 
wybudowana w latach 70. 
ubiegłego wieku jest już 
przestarzała. Planowane jest 

wybudowanie nowoczesne-
go centrum zawodowego 
z kilkunastoma pracowniami 
w branży: motoryzacyjnej, 
mechanicznej, mechatronicz-
nej, budowlanej, logistycz-
nej, informatycznej, odzieżo-
wej, ogrodniczej, fryzjerskiej 
i laboratoriami związanymi 
z kształceniem zawodowym, 
jakie nasza placówka prowa-
dzi, ale również przeniesiona 
zostanie tam stacja kontroli 
pojazdów, w której można 
przeprowadzać obecnie ba-
dania diagnostyczne, tech-
niczne pojazdów, niedawno 
zresztą, bo w 2018 roku zo-
stała ona wyposażona, rów-
nież przez Gminę Wałbrzych, 
w zupełnie nową, nowoczes-
ną ścieżkę diagnostyczną. 
Całe wyposażenie obec-
nego Centrum Kształcenia 
Zawodowego, które szkoła 
pozyskała w ramach projek-
tów europejskich, m.in. Wał-
brzyska Akademia Kaizen, 
Centrum Mistrzostwa Infor-
matycznego, Kompleksowy 
rozwój kompetencji i kwali-
fikacji zawodowych uczniów 
wałbrzyskich szkół w ramach 
dostosowania systemów 
kształcenia i szkolenia zawo-
dowego dla potrzeb rynku 
pracy oraz w ramach współ-
pracy z lokalnymi firmami, 
a przede wszystkim z Toyota 
Motor Manufacturing Poland, 
Wałbrzyską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną Invest-Park, 
Toyota Nowakowski i wielo-
ma innymi.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Dalsza część wywiadu na 
stronie www.30.minut.pl

Zeskanuj kod QR i czytaj 
pełen wywiad.
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Nowa tablica i www

Pszczoły dla Szczawna-Zdroju

Szczawno-Zdrój stawia na 
innowacje. W celu zapew-
nienia lepszej obsługi miesz-
kańców, turystów i kuracju-
szy urząd miasta wprowadził 
kilka nowości w Systemie In-
formacji Miejskiej Szczawna-
-Zdroju. W budynku Urzędu 
Miejskiego została zainsta-
lowana elektroniczna tabli-
ca ogłoszeń. Jednak to nie 
wszystko. Nastąpiła także 
przebudowa strony interne-
towej, która teraz odpowia-

da najnowszym trendom, 
wyróżnia się funkcjonalnoś-
cią, łatwiej się z niej korzysta 
i przede wszystkim wygląda 
nowocześnie. Witryna do-
stosowana jest do najwyż-
szych standardów, zadbano 
o optymalizację pod kątem 
wyszukiwarek i funkcjonal-

ności. Wprowadzone zmiany 
w obszarach technicznym, 
graficznym oraz merytorycz-
nym mają - zgodnie z za-
łożeniami Uzdrowiskowej 
Gminy Szczawno-Zdrój - za-
chęcać Państwa do korzysta-
nia z adresu www.szczawno-
-zdroj.pl.

REKLAMA R0122/22

Z Ratusza do Parków 
Szwedzkiego i Zdrojowego. 
Właśnie tak, pszczoły murar-
ki - 400 uśpionych kokonów 
— niebawem trafią do szcza-
wieńskich budek dla owadów 
zlokalizowanych w parkach 
miejskich. Burmistrz Szczaw-
na-Zdroju Marek Fedoruk, 
Zastępca Burmistrza Marek 
Ćmikiewicz, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Adam Moty-
ka i Ogrodnik Miejski Maciej 

Prędkowski odbyli spotkanie 
podczas którego pszczoły mu-
rarki „pochwaliły się” swoimi 
zaletami: skutecznie i z wy-
soką efektywnością zapylają 
kwiaty – w efekcie uzysku-
jemy dużo obfitsze plony, są 
gatunkiem wiosennym – ak-
tywnie funkcjonują wiosną 
i latem, a w okresie przekwi-
tania kwiatów przechodzą 
w stan spoczynku. Obecność 
człowieka jest im absolutnie 

obojętna – nie wykazują agre-
sji wobec ludzi, nawet przy 
bliskim kontakcie. Zasięg po-
szukiwań pokarmu ogranicza-
ją do zaledwie 300 metrów, 
dlatego warto zapewnić im 
pożywienie blisko budek, w 
których żyją. Bardzo mocno 
przywiązują się do miejsca, w 
którym wczesną wiosną „wy-
gryzają się” z kokonu po zimo-
waniu.

Czekamy zatem na wiosnę!
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Przed nami Wielki Post
Zaczyna się Wielki Post poprzedzający Święta Wielkanocne. Przeważnie większość wiernych 

ludzi interesują dwie daty: kiedy się zaczyna Wielki Post, jak i to, kiedy kończy się Wielki Post w 
tym roku. Ale zanim o bieżącym czasie, warto wspomnieć tradycję tego wydarzenia.

REKLAMA R0123/22

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Wielkanoc - według Słow-
nika Języka Polskiego – jest to 
święto kościelne obchodzone 
przez chrześcijan na pamiątkę 
zmartwychwstania Chrystu-
sa, w niedzielę po pierwszej 
wiosennej pełni Księżyca. Być 
może według słownika taka 
definicja jest wystarczająca, 
ale z pewnością nie zadowoli 
ona wiernych, którzy w cza-
sie Wielkiego Postu szykują 
się do tego święta. Zatem 
przypomnijmy historię tego 
święta. Wielkanoc w religii 
chrześcijańskiej pojawiła się 
po soborze nicejskim w 325 
roku, kiedy to podjęto waż-
kie kwestie doktrynalne, takie 
jak: definiowanie relacji mię-
dzy Jezusem Chrystusem a 
Bogiem, ogłoszenie symbolu 
wiary, czy ostateczne potę-
pienie arianizmu, będącego 
w tamtym okresie realnym 
zagrożeniem krystalizujące-
go się chrześcijaństwa. War-
to podkreślić, że sobór ten 
został zwołany przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego, a na 
nim ustanowiono datę Wiel-
kiej Nocy - pierwszą niedzielę 
po pierwszej pełni Księżyca. 
Opierając datę Wielkiej Nocy 
na „kaprysach” natury, w tym 
przypadku Księżyca, musiano 
liczyć się z tym, że pełnie w 
tym czasie przypadały od 22 
marca do 25 kwietnia. Wielka-
noc stała się zatem świętem 
ruchomym, do którego przy-
porządkowano święta przed 
nimi oraz zaraz po nich. Ale 
wróćmy do Wielkiego Postu, o 
którym piszemy w Temacie Ty-
godnia. Warto wspomnieć, że 
dawniej obchodzono go bar-
dzo surowo. Nie było mowy o 
zabawach, muzykowaniu czy 
tłustym jedzeniu. Na Wielki 
Post nawet organy w Kościele 
milkły. A dziś zastanawiacie się 
jak będziecie obchodzić tego-
roczny Wielki Post? Jakie po-
dejmiecie wyrzeczenia i jakie 
podejmiecie postanowienia? 
Wielki Post w tym roku to tylko 
43 dni. Pewnie dziwicie się, że 
jeszcze nie rozpoczął się Wielki 
Post a ja piszę już o Wielkano-
cy? Przecież to już za chwilę!   

Redaktor Naczelny

Środa Popielcowa 
Wielki Post rozpocznie się w Śro-

dę Popielcową. W Polsce Środa Po-
pielcowa nie jest dniem wolnym od 
pracy. Ze względu na zależność od 
daty Wielkanocy, jest to święto ru-
chome. Popielec to jeden z dwóch 
dni w roku liturgicznym, w których 
obowiązuje post ścisły — polegają-
cy na niespożywaniu potraw mięs-
nych oraz ograniczeniu posiłków 

do trzech, w tym jednego do syta i 
dwóch niepełnych. W tym dniu ma 
miejsce obrzęd posypania głów po-
piołem. W starożytności popiół, po-
dobnie jak piasek, używany był do 
czyszczenia. 

Historia wydarzenia
Według źródeł tradycja Wielkie-

go Postu sięga początku obchodów 
Triduum Paschalnego. Datuje się 

ją najprawdopodobniej na III wiek, 
choć warto podkreślić, że pierwsze 
wzmianki o poście sięgają II wieku. 
Natomiast w IV wieku post trwał już 
czterdzieści dni. Ustanowiony został 
na pamiątkę czterdziestodniowego 
postu, którego – jak podają ewan-
geliści – na pustyni podjął się sam 
Jezus. Od XVI wieku zwyczajem po-
wszechnym w kościele katolickim 

była Środa Popielcowa, która rozpo-
czyna okres Wielkiego Postu.

Wielki Post
Ale wróćmy do Wielkiego Postu, 

który dawniej obchodzono bardzo 
surowo. Nie było mowy o zabawach, 
muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. 
Na Wielki Post nawet organy w koś-
ciele milkły – tak jak współcześnie w 
Wielki Piątek. Nie było też dzwon-
ków – zamiast nich słychać było 
kołatki. W tym czasie ludzie więcej 
się modlili, pomagali ubogim i przy-
gotowywali się do świąt, zarówno 
duchowo, jak i praktycznie – np. 
sprzątając obejście czy wykonując 
ozdoby świąteczne. Warto wiedzieć, 
że Wielki Post pokrywa się w czasie 
z tzw. przednówkiem – w gospodar-
stwach zapasy zimowe powoli się 
kończyły, a na polach często leżał 
jeszcze śnieg, brakowało nowych 
zbiorów. Konieczne było zatem 
oszczędzanie jedzenia. Nie spoży-
wano też jajek, ponieważ odkładano 
je na święta. Post miał zatem wymiar 
nie tylko religijny, ale też bardzo 
praktyczny!

Czas trwania Wielkiego Postu
Okres Wielkiego Postu jest zwią-

zany z Wielkanocą, a co za tym idzie 
- co roku wypada w innym terminie. 
W 2022 roku rozpocznie się w Środę 
Popielcową 2 marca i będzie trwał 
aż do Wielkiego Czwartku, który w 
tym roku wypada 14 kwietnia. W su-
mie będzie trwał 43 dni.

Rekolekcje wielkopostne
Bardzo ważnym elementem wiel-

kopostnego czasu są rekolekcje. Jak 
wskazują źródła kościoła katolickie-
go, to one powinny wyznaczać nam 
cel naszej pracy, umacniać nas w 
podjętych postanowieniach i dawać 
nam siłę do podejmowania wysiłku. 
Rekolekcje organizowane są prawie 
w każdej parafii, na początku Wiel-
kiego Postu.

Post jakościowy i ilościowy
Post jakościowy, który obowią-

zuje w wiekszość piątków w ciągu 
roku, to przede wszystkim powstrzy-
mywanie się od jedzenia mięsa oraz 
spożywania jego ekstraktów tj. cho-
ciażby rosołu. Można jednak jeść 
ryby, jaja czy nabiał. Post jakościowy 
dotyczy wiernych po 14. roku życia 
do 60. roku życia oraz osób, które z 
przyczyn zdrowotnych lub innych 
nie mogą go przestrzegać, a także 
nie udzielono im dyspensy. Post 
ilościowy - najistotniejsze w nim jest 
to, ile jemy. Osoby, które przestrze-
gają postu ilościowego mogą spo-
żyć jeden syty posiłek dziennie. Nie 
oznacza to jednak, że nie należy jeść 
rano i wieczorem. Po prostu muszą 
to być skromne dania. Post ilościo-
wy dotyczy wiernych po 18 roku ży-
cia, którzy nie skończyli 60 lat i nie 
mają przeciwwskazań zdrowotnych 
do jego przestrzegania, a także nie 
udzielono im dyspensy.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
www.nowezycie.archidiecezja.

wroc.pl
www.kalendarzrolnikow.pl

www.kalendarzswiat.pl
www.kawiarniany.pl

dziedzictwo.ekai.pl
misyjne.pl

kalendarz.livecity.pl
wydarzenia.interia.pl
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Takie mamy to skarb
Zaburzenia ze spektrum 

autyzmu są coraz bardziej 
powszechne. Statystyki 
są różne, szacuje się, że 1 
dziecko na 150/120 w Polsce 
a w USA 1 dziecko na 88, 
otrzymuje diagnozę zabu-
rzenia ze spektrum autyzmu. 
I chociaż z najnowszych 
raportów społecznych wyni-
ka, że większość dorosłych 
Polaków deklaruje znajomość 
pojęcia autyzmu, to wciąż ich 
wiedza bazuje głównie na 
programach telewizyjnych, 
filmach czy serialach. Ale 
mamy z Wałbrzycha pokazu-
ją, że przez swoje aktywne 
działania mogą skutecznie 
pomóc swoim pociechom 
i edukować lokalną społecz-
ność w tym zakresie.

Na łamach Tygodnika 30 minut, 
www.30minut.pl i Studio Espresso 
poruszaliśmy ten temat, ale warto 
o nim pisać częściej. Istnieje też 
wiele mitów m. in. przekonanie, 
że autyzm jest przypadłością 
wieku dziecięcego, z której moż-
na „wyrosnąć” albo o posiadaniu 
niezwykłych, wręcz genialnych 
umiejętności. Tymczasem zabu-
rzenie ze spektrum autyzmu jest 
pojęciem bardzo szerokim, w któ-
rym mieszczą się zarówno osoby 
wysokofunkcjonujące i z Zespo-
łem Aspergera, jak również oso-
by z chorobami sprzężonymi (np. 
padaczka) oraz z zaburzeniami 
intelektualnymi. Są osoby, które 
dobrze sobie radzą w społeczeń-
stwie, nawiązują bliskie relacje 
z innymi ludźmi, są czynne zawo-
dowo oraz osoby, które są niewer-
balne, wymagające nieustanne-
go wsparcia przy najprostszych 
czynnościach, zupełnie zależne 
od drugiego człowieka. Okazuje 
się jednak, że problem autyzmu 

jest najczęściej postrzegany przez 
pryzmat osoby bezpośrednio do-
tkniętej tym zaburzeniem. Ale 
autysta ma przecież rodzinę. Ro-
dzina ta funkcjonuje w specyficz-
ny sposób, wyróżnia się nawet na 
tle rodzin z dziećmi, dotkniętymi 
innymi niepełnosprawnościami. 
Odmienne zachowanie osoby 
z autyzmem jest nadal niezrozu-
miałe dla społeczeństwa, głównie 
dlatego, że autysta nie wyróżnia 
się fizycznie spośród dzieci roz-
wijających się prawidłowo, co 
potęguje negatywny odbiór jego 
zachowań.

Mamy z  Wałbrzycha, których 
dzieci dotknięte są tym zaburze-
niem, prężnie działają od 2020 
roku, tworząc Fundację Kalejdo-
skop Autyzmu. - Pomysłów na jej 
funkcjonowanie miałyśmy bardzo 
dużo, ale przyszedł czas pande-
mii i wszystko stanęło w miejscu. 
Warto jednak wspomnieć, że to 
właśnie z  inicjatywy rodziców 
i opiekunów, a  teraz naszej Fun-
dacji, od kilku lat prowadzona jest 
kampania społecznościowa z oka-
zji 2.04, czyli Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu, realizo-
wana we współpracy z władzami 
Miasta Wałbrzych, instytucjami 

miejskimi takimi jak Biblioteka 
Miejska, szkoły czy Stara Kopalnia, 
która co roku jest podświetlana 
na niebiesko na znak solidarności 
z osobami z autyzmem i ich rodzi-
nami - opowiadają w fundacji. Na 
niebiesko podświetlany jest rów-
nież budynek Ronal Polska Sp. z o. 
o. W 2021 r. udało się również uzy-
skać wsparcie z Dolnośląskiego 
Funduszu Małych Inicjatyw (finan-
sowanego ze środków Rządowe-
go Programu NOWEFIO Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 
2021-2030) na realizację kolejne-
go projektu „Dotknij, poczuj, zro-
zum! Warsztaty sensoryczne dla 
dużych i małych”. To tylko jedne 
z przykładów działalności. Warto 
obserwować podejmowane ini-
cjatywy w mediach społecznoś-
ciowych i wspierać je. Rodzice 
działający w Fundacji Kalejdoskop 
Autyzmu wierzą, że jeszcze po-
większy się grupa przyjaciół. Moż-
na również wspierać fundację, 
przekazując darowiznę na konto 
77109022710000000146486643.

PAS/ ML
Fot. Kalejdoskop Autyzmu

O bohaterze i siłaczu
27 lutego o godzinie 17:00 

w sali widowiskowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
– Centrum Kultury w Bogu-
szowie-Gorcach, przy Placu 
Odrodzenia 4 odbędzie się 
niesamowite spotkanie. Bę-
dzie ono poświęcone postaci 
Rajmunda Paprzycy Niwiń-
skiego - człowieka o nad-
ludzkiej sile mięśni i jeszcze 
większym harcie ducha, 
porucznika Armii Krajowej.

Warto wspomnieć, że Rajmund 
Niwiński był odznaczony między 
innymi Krzyżem Srebrnym Orderu 
Virtuti Militari. Siłacza słynnego na 
całą Polskę znano pod pseudoni-
mem Rajmund Aldini. Jego burz-
liwe i pełne ryzyka życie przybliżą 

nam dziennikarz historyczny Łu-
kasz Kazek oraz reporter Mateusz 
Kudła – twórcy History Hiking – 
kanału w serwisie YouTube popu-
laryzującego wiedzę historyczną. 
W programie spotkania przewi-
dziano: słowem wstępu - Łukasz 
Kazek, - projekcja odcinka History 
Hiking dotycząca życia Rajmunda 
Niwińskiego oraz reportaż – Raj-
mund Niwiński oczami swoich 
dzieci, Joanny i Rajmunda. Za-
praszamy 27 lutego br. o godzi-
nie 17:00 do sali widowiskowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej – 
Centrum Kultury w Boguszowie-
-Gorcach przy Placu Odrodzenia 
4. To świetna okazja do spędzenie 
lutowego wieczoru nie tylko dla 
pasjonatów historii.

Red.
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Studio Espresso gościło w Kawiarni Bohema w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju

z Burmistrzem Uzdrowiskowej Gminy Szczawno-Zdrój rozmawiał Paweł Szpur
z Markiem Fedorukiem 

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0126/22 REKLAMA R0127/22

Chciałbym skupić się na 
tym, że Szczawno-Zdrój sta-
wia na turystykę. Dlatego 
warto chyba zacząć rozmowę 
od budowy miejsca obsługi 
turysty, które będzie przy uli-
cy Mickiewicza.

Szczawno-Zdrój jest miejsco-
wością uzdrowiskową, przede 
wszystkim powinniśmy realizo-
wać zadania te, które zadowala-
ją mieszkańców. Natomiast to, 
co zadowala mieszkańców to 
musi również zadowalać tury-
stów. Jesteśmy miejscowością 
uzdrowiskową, więc wszystkie 
zadania muszą się wpisywać 
w cele, aby dawały satysfakcję 
mieszkańcom i gościom. Rze-
czywiście jest to jedno z zadań, 
jakie realizujemy. Na terenie 
Szczawna-Zdroju zadań do 
realizacji mamy bardzo dużo. 
Nie chcę mówić ilościowo, bo 
jedne zadania są większe, dru-
gie o mniejszej wartości. Ale 
rzeczywiście jednym z ważniej-
szych zadań, które postanowili-
śmy zrealizować, jest tak zwane 
miejsce obsługi turystów. To do-
tyczy miejsca przy ulicy Adama 
Mickiewicza. Był tam teren nie-
zagospodarowany, który służył 
okolicznym mieszkańcom jako 
miejsca postojowe. Ten teren 
wykazywał wiele mankamen-
tów. Postanowiliśmy zmienić 
wizerunek tego miejsca, ponie-
waż jesteśmy gminą uzdrowi-
skową musimy łączyć funkcje 
dla mieszkańców i turysty. Ten 
teren musi zmienić swój wize-
runek - on jest w bezpośred-
nim sąsiedztwie hali sportowej, 

basenu Delfinek, boisk i sto-
sunkowo niedaleko od Parku 
Zdrojowego i Wzgórza Gedy-
mina. Takie miejsce jest nam 
bardzo potrzebne, blisko cen-
trum miasta. Postanowiliśmy 
połączyć dwie funkcje, przygo-
tować teren dla mieszkańców 
i turystów. Powstanie tam upo-
rządkowany teren parkingowy 
i powstaną miejsca do obsługi 
turystów. 

Tu chciałbym Panu Burmi-
strzowi przerwać i przenieść 
się w inne miejsce, na Wzgó-
rze Gedymina. Co tam bę-
dzie?

Wzgórze Gedymina jest 
ogromnym i przepięknym te-
renem rekreacyjnym. Kilka lat 
temu, radni i poprzedni Bur-
mistrz postanowili, że ten teren 
powinien służyć w większym 
zakresie sportowcom, głównie 
rowerzystom. Postanowiono 
z dawnych pól golfowych stwo-
rzyć te tereny, ale dziś nikt nie 
wyobraża sobie, aby były tam 
pola golfowe wyłączone dla 
osób, które tam spacerują. Ten 
teren należy zagospodarować 
w różny sposób. Chcemy poka-
zać co na tym terenie było. Prze-
każemy informacje o tym, jakie 
obiekty były tam przed wojną. 
W miejscu dawnego Belwede-
ru, gdzie przed wojną była wie-
ża widokowa, dziś budujemy 
tam nowoczesną wieżę wido-
kową dostępną dla osób nie-
pełnosprawnych. Poniżej tego 
terenu znajdują się przepiękne 
stawy, je również chcemy udo-

stępnić dla turystów. Chcemy 
te tereny udostępnić i umieścić 
tam nowe nasadzenia, krze-
wów, obiektów zielonych. Tak 
aby można było nasycić się uro-
kami przyrody. Funkcjonuje od 
lat tam również tor dla rowe-
rzystów. Dla tych,  którzy chcą 
pojeździć bardzo ekstremalnie. 
Według fachowców to jeden 
z najlepszych torów w Europie.

Stąd wszystkie te imprezy 
rowerowe?

Tak, choć pandemia trochę 
uniemożliwia zamiar, żeby za-
wody tam organizować. Mamy 
świadomość, że ten tor służy 
sportowcom ekstremalnym. 
Ale poniżej, od około siedmiu 
lat, funkcjonuje ogromny plac 
zabaw i siłownia terenowa, któ-
ra służy kuracjuszom i miesz-
kańcom, którzy korzystają 

z tego terenu. Jest zaplecze so-
cjalne i gastronomiczne, które 
również tam funkcjonuje, po-
nieważ odbywają się tam różne 
wydarzenia chcemy zbudować 
tam dla młodzieży skatepark. 

Właśnie! Gmina nie tylko 
stawia na seniorów i tury-
stów, ale również na mło-
dzież. Skąd pomysł aby po-
wstał tam skatepark?

To bardzo ciekawa sprawa. 
Każdą rzecz można wymyślić, 
każde gminy i miasta skatepar-
ki budują. Kiedyś, wychodząc 
z urzędu spotkałem młodych 
ludzi - 10, 12- letnich. Zatrzyma-
li mnie i zapytali: „Panie Burmi-
strzu, czy mógłby Pan wybudo-
wać skatepark?”. Powiedziałem: 
"dobrze, przemyślimy". Okazało 
się, że ci młodzi ludzie tak się 
zaangażowali we wszystko, że 

zebrało się około 300 podpisów 
popierających ich inicjatywę. 
Po rozmowie z kolegami w pra-
cy uznaliśmy, że musimy taki 
skatepark wybudować.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
Burmistrz opowiada o rewita-
lizacji Amfiteatru oraz muszli 
koncertowej, a także o planach 
inwestycyjnych związanych 
z trasami rowerowymi. Zeska-
nuj kod QR i oglądaj pełen wy-
wiad. 
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

koncert
Andrzej Piaseczny - 

Kameralnie

03.03.2022

spektakl
TAJEMNICZY
OGRÓD | 7+

27.02.2022

spotkanie
ŚWIETLICA - cykl spotkań dla 

dziwaków i przegrywów

7.03.2022

koncert
Raz Dwa Trzy. Piosenki Agnieszki 

Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego

8.03.2022

koncert
Kasia Kowalska

25 lat

19.03.2022

spektakl

Przychodzi baba do lekarza 

4.03.2022

MARZEC W TEATRZE LALEK

W  tym miesiącu na wałbrzyskiej 
teatralnej scenie dziecięcej będzie 
królować klasyka literatury. Zoba-
czymy „Akademię Pana Kleksa”, 
„Władcę Skarpetek” i „Czarnoksięż-
nika z Krainy OZ”, którego premiera 
odbędzie się 19 marca o 17:00.  

CZARNOKSIĘŻNIK Z  KRAINY 
OZ w  reżyserii Arkadiusza Klucz-
nika realizowany jest na podstawie 

najsłynniejszej amerykańskiej baś-
ni autorstwa L. F. Bauma. Histo-
ria opowiada o  podróży Dorotki, 
dziewczynki mieszkającej w  stanie 
Kansas, która dzięki splotowi zda-
rzeń przenosi się z  szarego Kansas 
do  kolorowej, sztucznej i magicznej 
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć dro-
gę powrotną do domu, Dorotka 
spotyka zarówno dobre, jak i  złe 
postaci. - Jej przyjaciółmi stają się 
surrealistyczni bohaterowie: Strach 

na Wróble, Blaszany Drwal i  Lew. 
Każdy z nich poszukuje fragmentu 
swojej osobowości i wspólnie z Do-
rotką przeżywają barwne przygody 
– mówi Arkadiusz Klucznik, reży-
ser spektaklu. 
Cała historia opisana przez Bauma 
zdaje się być wyjęta z literatury czy 
plastyki surrealistycznej. I  taką też 
estetykę obrano w inscenizacji wał-
brzyskiego „Oza”. Wszystkie formy 
i kostiumy, autorstwa Mateusza Mi-

rowskiego, w  swoich inspiracjach 
sięgają do okresu wielkich surrea-
listów, a  szczególnie obrazów Rene 
Margritte’a. 
„Czarnoksiężnik z  Krainy OZ” 
adresowany jest do dzieci w  wie-
ku 5+. Na scenie wystąpią: Marta 
Kaczmarczyk, Rafał Gorczyca, Pa-
weł Kuźma, Filip Niżyński, Bożena 
Oleszkiewicz, Karolina Bartkowiak, 
Anna Jezierska, Paweł Pawlik i Ka-
mil Król. 

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” - PO-
KAZY POPREMIEROWE:
20.03/ niedziela/ 12:30/ Duża Scena
27.03/ niedziela/ 12:30/ Duża Scena  

BILETY ON-LINE
bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

KASA BILETOWA czynna jest na 
godzinę przed rozpoczęciem każde-
go spektaklu, tel. 74 666 73 41

TEATR LALKI I AKTORA
W WAŁBRZYCHU
ul. Jana Brzechwy 16
58-300 Wałbrzych

REPERTUAR 
TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU
MARZEC 2022

6.03/ niedziela/ 12:30/ Akademia Pana Kleksa/ 7+
13.03/ niedziela/ 12:30/ Władca Skarpetek/ 3+
19.03/ sobota/ 17:00/ Czarnoksiężnik z Krainy Oz/ PREMIERA
20.03/ niedziela/ 12:30/ Czarnoksiężnik z Krainy Oz/ 5+
27.03/ niedziela/ 12:30/ Czarnoksiężnik z Krainy Oz/ 5+/ Międzynarodowy Dzień Teatru 

bilety.teatrlalek.walbrzych.pl
Zeskanuj kod QR i kup bilet

TEATR LALKI I AKTORA



TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Wałbrzyski sezon 2021/22: „nie-
szczęśliwy kraj – który potrzebu-
je bohaterów” buduje opowieści 
wokół różnych form bohaterstwa i 
jego upamiętnienia. Zaproszeni do 
współpracy artyści poszukują odpo-
wiedzi na pytanie: jakiej bohaterki / 
jakiego bohatera potrzebuje dzisiej-
szy świat? oraz czy jesteśmy gotowi 
na jej / jego przyjście? 
Druga połowa sezonu 21/22 będzie 
skupiona wokół indywidualnych wy-
darzeń i postaci, które na trwałe wpi-
sały się w naszą zbiorową wyobraźnię. 
Artyści w swoich spektaklach opowie-
dzą o często niejednoznacznym i bar-
dzo kontrowersyjnym bohaterstwie 
oraz o tym, jak kształtuje ono nasze 
postrzeganie świata, wartości euro-
pejskich, Polski, czy bardziej lokalnie 
– Wałbrzycha. Teatr Dramatyczny do 
współpracy zaprosił twórców, którzy 
reprezentują różne języki artystycz-
ne, a także pochodzenie kulturowe. 
Niech bohaterka / bohater tego sezo-
nu, będzie osobą różnorodną i wielo-
raką – czyli taką, jak my sami.

Pierwsza premiera drugiej połowy 
sezonu „nieszczęśliwy kraj – który 
potrzebuje bohaterów” opowiadać 
będzie historię politycznego mor-
du Gabriela Narutowicza. W set-
ną rocznicę zabójstwa pierwszego 
prezydenta II RP Seb Majewski i 
Paweł Świątek zastanawiają się, czy 
każda władza potrzebuje męczen-
nika? Mord polityczny jest drogą do 
uświęcenia – zarówno mordercy jak i 
ofiary, w zależności od punktu widze-
nia i ideologii. Gabriel Narutowicz 
został zastrzelony kilka dni po swojej 
nominacji. Jego wybór na prezydenta 
przez sejm RP przebiegał w trudnej 
atmosferze. Stronnictwa narodowe i 
konserwatywne uważały, że pierwszy 
polski prezydent powinien być wy-
brany większością polskich posłów, 
a nie mniejszości narodowych. Pre-
zydent zginął w Zachęcie – najsław-
niejszej polskiej galerii sztuki, na stałe 
wpisując się w wyobraźnię zarówno 
tego miejsca, jak i całego narodu – 
jako ofiara konserwatyzmu i zacofa-
nia, ofiara siły, która sprzeciwia się 
postępowi. A jego morderca? Eligiusz 
Niewiadomski? Kto o nim pamięta? 
Czyim jest bohaterem?
„NARUTOWICZ powiedział: kula, 
która mnie trafi, niech będzie mą-
dra” premiera już 25 lutego 2022 na 
Scenie Kameralnej Teatru Drama-
tycznego w Wałbrzychu. W spektaklu 

wystąpią: Agnieszka Kwietniewska 
(gościnnie), Joanna Łaganowska, Mi-
kołaj Krzeszowiec i Ryszard Węgrzyn.

Kolejny spektakl premierowy, za-
ledwie tydzień później, na Dużej 
Scenie zaprezentuje Jakub Čermák. 
Młody, czeski reżyser jest założycie-
lem artystycznej grupy „Depresyj-
ne Dzieci Pragną Pieniędzy” dzia-
łającej w Pradze. Čermák w swojej 
pracy wykorzystuje klasyczne tematy 
i teksty („Makropulos”, „120 dni So-
domy”) eksplorując tematy cielesno-
ści i queeru, chętnie sięga również 
po teatr dokumentu, sam często wy-
stępuje na scenie. Reżyser jest laure-
atem najważniejszej czeskiej nagro-
dy teatralnej: DNA. Swoją pierwszą 
pracę w Polsce Čermák opiera na 
kanonicznym tekście „ANTYGONY” 
Sofoklesa. W jego odczytaniu Anty-
gona występując przeciw władzy nie 
działa tylko w warstwie symbolicznej, 
ale przede wszystkim w warstwie re-
alnej – szacunku dla ludzkiego ciała. 
Ludzkie ciało samo w sobie jest war-
tością, rodzimy się w ciele, uprawia-
my seks cieleśnie, krzywdzimy ciało 
przez samookaleczenie, dokonujemy 
samospalenia, ale ciało to ciągle tabu. 
Miłość Antygony do brata też może 
być tabu, jeżeli tylko padnie na nią 

cień kazirodztwa. Miłość siostry i 
brata może być tylko uczuciem, nie 
może być niczym więcej, a przynaj-
mniej w świecie rządzonym przez 
Kreonów – tych antycznych, jak i tych 
całkiem współczesnych. „ANTYGO-
NA” we współczesnym odczytaniu 
już 4 marca na Dużej Scenie. W roli 
tytułowej wystąpi Irena Sierakowska, 
w roli Kreona gościnnie Piotr Czar-
niecki (debiut  sceniczny). Ponadto 
na scenie: Angelika Cegielska, Irena 
Wójcik, Mateusz Flis, Wojciech Ma-
rek Kozak, Czesław Skwarek, Dariusz 
Skowroński i Wojciech Świeściak.

Pod koniec marca swoją premierę 
będzie miała ostatnia część tryptyku 
SUPERSTAR. Aneta Groszyńska i 
Jan Czapliński wracają do Wałbrzy-
cha i tym razem zajmą się tematem 
Złotego Pociągu. Przypomnijmy, że 
poprzednie części rekonstruowały 
(bądź konstruowały) biografie Ga-
brieli Zapolskiej i Henryka Sienkie-
wicza. Wałbrzyskie SUPERSTARY 
były wielkimi sukcesami. A co nas 
czeka w trzecim odcinku? Tym ra-
zem bohaterem jest Złoty Pociąg. 
Czyli historia a nie człowiek, czy-
li fantazja a nie historia, a na końcu 
społeczność, która wokół tej historii 
się zawiązuje. Artyści rekonstruując 

opowieść o złotym pociągu przyglą-
dają się wszystkim tym, którzy pró-
bują tę opowieść okiełznać i uczynić 
swoją, zmonetyzować, zapisać lub 
przerobić na własną. Jednocześnie 
sami dalecy są od ukazywania tylko 
prawdy i powagi. Akcja rozgrywa 
się na planie filmowym piątej części 
„Indiany Jonesa”. Spielberg i Harri-
son Ford pragną jeszcze raz nakrę-
cić historię o niepokornym archeo-
logu, który ratuje świat. Tym razem 
akcja filmu rozgrywa się pod koniec 
wojny w mrocznych lasach w okoli-
cach Wałbrzycha. Ale poszukiwanie 
skarbów okazuje się przygodą zgoła 
inną niż zaplanowali autorzy Indiany. 
Próby kręcenia kolejnych scen, są jak 
odsłanianie kolejnych warstw histo-
rii, kompleksów, lęków, aspiracji, ran 
i marzeń jakie kryją w sobie te rejo-
ny. W „ZŁOTYM POCIĄGU SU-
PERSTAR” zobaczymy Dorotę Fur-
maniuk, Joannę Łaganowską, Irenę 
Sierakowską, Michała Koselę, Rafała 
Kosowskiego, Piotra Mokrzyckiego 
i Filipa Perkowskiego. Premiera 25 
marca na Dużej Scenie rozpocznie w 
Wałbrzychu obchody Międzynarodo-
wego Dnia Teatru. 

tekst / foto: Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu

W TEATRZE DRAMATYCZNYM CZTERY PREMIERY 
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FILHARMONIA SUDECKA

MARZEC? TO JUŻ WIOSNA?
Filharmonia Sudecka zaprasza na trzy 
marcowe koncerty symfoniczne. Od pew-
nego czasu, znowu (!) koncerty mają swo-
je nazwy. Dlaczego nadaje się tytuły kon-
certom? Słuchaczom ma być łatwiej wejść 
w klimat muzyki, którą będą słuchać w 
piątkowe wieczory w filharmonicznej sali 
koncertowej przy śródmiejskiej ulicy Ju-
liusza Słowackiego 4 w Wałbrzychu. Trzy 
różnorodne tematy – wiosna, taniec i da-
leka północ. 
„Wiosna, ach to ty…” to koncert, w czasie 
którego 11 marca 2022 o godzinie 19:00 
usłyszymy Uwerturę do opery „Sroka zło-
dziejka” Gioacchino Rossiniego, słynne 
„Cztery pory roku” cykl koncertowy An-
tonio Vivaldiego oraz I Symfonię B-dur 
„Wiosenną” Roberta Schumanna. Na 
początek „Sroka złodziejka” Rossiniego. 
O kompozytorze krąży wiele barwnych, 
prawdziwych i podkoloryzowanych opo-
wieści. A to, że był wytrawnym kucharzem 
i smakoszem, że pisał dużo, za życia zaznał 
sławy i bogactwa. Jego kompozycje są tak 
znane, że dawno przestało mieć znaczenie 
kto jest ich autorem. Taka np. uwertura do 
opery „Wilhelm Tell”. Posłuchamy uwer-
tury do innej opery Rossiniego, będzie to 
opera poważna z elementami komicznymi 
„La gazza ladra” – „Sroka złodziejka”.  Na-
pisana dla mediolańskiej La Scali w trzy 
miesiące, wystawiona została 31 maja 1817 
roku. Libretto powstało na kanwie historii 
zaczerpniętej z życia kiedy to ubogą dziew-
czynę skazano na śmierć za kradzież kilku 
srebrnych przedmiotów z serwisu stoło-
wego należącego do rodziny, u której słu-
żyła. Po wykonaniu wyroku okazało się, że 
sprawcą kradzieży była zadomowiona sro-
ka, a skradzione przedmioty odnaleziono 
w ptasim gnieździe. U Rossiniego zakoń-
czenie jest szczęśliwe – nikt nie ginie,  ale 
pełen grozy drugi akt wcale nie zapowiada 
happy endu. Wróćmy do tytułu koncer-
tu. Muzyka uwertury jest tak pogodna i 
niemal sielankowa jak pierwsze przejawy 
wiosennej zieleni. Zarazem gromka i ener-
giczna jak kierujące się ku słońcu przeja-
wy wszędzie budzącego się życia. Sukces 
opery Rossiniego wynikał między innymi 
z realizmu fabuły i optymistycznego na-
stroju. Rossini wybierając libretto odszedł 
o tematyki mitologicznej, wybrał historią z 
małomiasteczkowej kroniki sądowej. Tym 
właśnie dziełem zapoczątkował triumfalny 
pochód przez operowe sceny takich utwo-
rów jak Traviata Verdiego, Halka Moniusz-
ki czy Carmen Bizeta, wszystkie oparte na 
perypetiach zwykłych. „Sroka złodziejka” 
Rossiniego stała się… jaskółką zapowiada-
jącą wiosnę, rozkwit dziewiętnastowiecznej 
sztuki operowej. 
„Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego 
rozpowszechnione w dwudziestym wieku 
należą dzisiaj do najbardziej rozpozna-

walnych utworów muzyki klasycznej na 
świecie. Oczywiście muzyczna ilustracja 
rytmu przyrody uzasadnia wystarczają-
co włączenie cyklu do naszego koncertu z 
wiosną w tytule. Dodaję jeszcze jedno uza-
sadnienie, subiektywne. W latach siedem-
dziesiątych dwudziestego wieku radziecka 
kinematografia wyprodukowała film opar-
ty na historii Robinsona Crusoe napisanej 
przez Daniela Defoe. Ilustrację muzyczną 
stanowiła wyłącznie muzyka Antonio Vi-
valdiego z genialnego cyklu. Samotność 
rozbitka, walka o przetrwanie w dziczy, po-
szukiwanie adekwatnego adresata ludzkiej 
przyjaźni, radości i trudności, dramaty i 
zwycięstwa – wszystko to ilustrowała mu-
zyka Vivaldiego. Zachowałem do dzisiaj 
dreszcz emocji wiążącej motywy muzycz-
ne lata, zimy, wiosny i jesieni, z deszczem, 
burzą, słońcem, nadzieją, grozą i nieugiętą 
wolą przetrwania malowniczego rozbitka. 
Możliwe jest, że każdy z nas ma swoją włas-
ną fabułę ilustrowaną Czterema porami 
roku Antonio Vivaldiego…?  W partii so-
lowej usłyszymy Kingę Augustyn, wybitną 
skrzypaczkę na stałe mieszkającą i koncer-
tującą w USA. Znakomicie wykształcona, 
cały czas podnosząca swoje umiejętności, 
muzyk wirtuoz nagrywa dla światowych 
wytwórni zarówno muzykę baroku, ro-
mantyzmu jak i muzykę współczesną. Jej 
obecność na estradzie Filharmonii Sude-
ckiej to wielki atut koncertu.
Na zakończenie wiosennego wieczoru 
usłyszymy I Symfonię B-dur Roberta Schu-
manna. Dzieło romantyczne powstało w 
szczęśliwym okresie życia kompozytora tuż 
po zawarciu małżeństwa z ukochaną Clarą. 
Do 1841 roku Schumann głównie pianista 
Symfonią B-dur nazywaną ze względu na 
pogodny charakter „Wiosenną” rozpoczął 
okres twórczości, w którym rozwijał swoje 
zdolności pisania większych form. Orkie-
strę Filharmonii Sudeckiej tego wieczora 
poprowadzi gościnnie Jan Miłosz Zarzycki, 
dyrygent i dyrektor Filharmonii Kameral-
nej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Koncert zatytułowany „Najpiękniejsze 
tańce świata” 18.03.2022 otworzy prze-
wspaniały, porywający Danzón No 7 (z 
2001 roku) Arturo Márqueza, meksykań-
skiego kompozytora, który urodził się 
w 1950 roku. Márquez zasłynął cyklem 
8 ośmiu kompozycji opierających się na 
formie danzónu, tańca wywodzącego się 
z Kuby, który wyewoluował z habanery. 
Inny Danzón, No 2 nazywany jest nawet 
drugim hymnem Meksyku. 
Kolejna pozycja w koncercie to „Fanta-
styczny sklepik z zabawkami”. Kompozycja 
jest opracowaniem tematów zaczerpnię-
tych z twórczości Gioacchino Rossiniego. 
Autorem tej jednoaktówki baletowej jest 
Ottorino Respighi. Ten wybitny kompozy-

tor włoski wielokrotnie w twórczy sposób 
sięgał do muzyki dawnych mistrzów przy-
wracając ją współczesnemu słuchaczowi. 
Napisany w 1918 roku „Le boutique fan-
tastique” zawiera motywy taneczne, w tym 
mazurka, tarantelę, walca czy kankana.
Koncert zamyka „La valse” Maurice Ra-
vela. Pisany na zamówienie Diagilewa dla 
jego rosyjskich teatrów baletowych poemat 
choreograficzny nie przypadł zleceniodaw-
cy do gustu. Po raz pierwszy wykonano 
„La valse” jako dzieło czysto orkiestrowe. 
W kolejnych latach przygotowano choreo-
grafię do jednoaktowego baletu, a do dzi-
siaj powstało kilka wybitnych interpretacji 
baletowych. Najczęściej jednak „La valse” – 
apoteoza wiedeńskiego walca wykonywany 
jest jako utwór koncertowy.
Najważniejszą kompozycją wieczoru jest 
jednak utwór pozostający w bardzo luź-
nym związku z tańcem… Jest to Koncert 
wiolonczelowy c-moll Mieczysława Wein-
berga. Kompozytor polski, żydowskiego 
pochodzenia, który od 1939 roku mieszkał 
w Rosji, zmarł w Moskwie w 1996 roku. 
Na świecie trwa renesans jego muzyki, 
a nasz koncert jest pierwszą prezentacją 
jego twórczości w Wałbrzychu. Jako soli-
sta wystąpi wybitny wiolonczelista Marcin 
Zdunik, a Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej 
poprowadzi Bartosz Żurakowski

Trzeci koncert symfoniczny 25.03.2022 
nosi tytuł „Skandynawskie zorze” i wyda-
je się uzasadniony ze względu na znajdu-
jące się w programie: Koncert skrzypcowy 
Jeana Sibeliusa i dwie Suity „Peer Gynt” 
Edwarda Griega. Na początek zabrzmi 
Uwertura „Leonora” nr 3 Ludwiga van 
Beethovena. Beethoven skomponował 
jedną operę - Fidelio. Kilkukrotnie popra-
wiana początkowo nosiła nazwę Leonora. 
Kompozytor napisał aż cztery uwertury 
do swej jedynej opery. W ciągu piętnastu 
minut trzeciej wersji uwertury, jeszcze pod 

pierwotną nazwą opery udało się zawrzeć 
cały wachlarz emocji, które przeżywają bo-
haterowie „Fidelia”, od mroku zwątpienia i 
rozpaczy do światła nadziei i wyzwolenia.  
W dalszej części koncertu zabrzmi Koncert 
skrzypcowy Sibeliusa, a partię solową zagra 
Magdalena Ksiądzyna, muzyk solista Or-
kiestry Filharmonii Sudeckiej. Ogromnie 
wymagający od instrumentalisty koncert 
jest też okazją do pochwalenia się pięknym 
tonem, zwłaszcza w niskich rejestrach oraz 
sprawnością techniczną i fizyczną muzyka. 
Ogrywany na wszelkie sposoby w trakcie 
edukacji muzycznej na całym świecie jest 
koncert Sibeliusa marzeniem skrzypka so-
listy, by wykonać go z udziałem orkiestry 
w najlepszy sposób na jaki doświadczenie 
i umiejętności w danym momencie pozwa-
lają. Czekamy z ekscytacją na to wydarze-
nie muzyczne.
Na zakończenie koncertu usłyszymy obie 
Suity „Peer Gynt” Edwarda Griega. Podob-
nie jak Sibelius dla Finów jest ojcem mu-
zyki narodowej tak Grieg jest narodowym 
kompozytorem norweskim. Suity powstały 
z bogatego materiału muzycznego, który 
skomponował Grieg na zamówienie Ibse-
na do dramatu Peer Gynt. Dzisiaj osiem 
motywów, które wybrał Grieg do swoich 
obu suit są tak dobrze znane, że zupełnie 
nie kojarzą się z dramatem Ibsena, w któ-
rym mają źródło inspiracji. Nawet te frag-
menty akcji dramatu, które rozgrywają się 
w Afryce w muzyce Griega kojarzą nam 
się wyłącznie z klimatem dalekiej półno-
cy. Słuchaczom pozostawiamy wzruszenia 
czy to motywem „W grocie Króla Gór” czy 
„Pieśni Solwejgi”… Orkiestrę Filharmonii 
Sudeckiej poprowadzi gościnnie Mateusz 
Rusowicz.

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii Su-
deckiej przy ulicy Słowackiego 4 lub online 
www.filharmonia-sudecka.bilety24.pl
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Zawsze o tej porze roku 
szukam na półkach swojej 
biblioteki jednej książki. Flo-
rilegium Basiliusa Beslera, 
opublikowane po raz pierw-
szy w 1613 roku, to zbiór 367 
miedziorytów ukazujących 
zapierającą dech w pier-
siach różnorodność roślin 
uprawianych w największym 
ogrodzie swoich czasów, ja-
kim był Hortus Eystettensis. 
Wprawny aptekarz podzielił 
swój herbarz na cztery pory 
roku. W lutym tkwię godzi-
nami we Wiośnie, pośród 
kwitnących gałązek wiśnio-
wych drzewek, zawilców, 
pierwiosnków, bzu i dum-
nych żółtych łebków narcy-
zów. Szepczę ich łacińskie 
nazwy, próbując sobie przy-
pomnieć, jak naprawdę wy-
glądają, co nie jest proste po 
kliku miesiącach ciemności 
więżących naszą szerokość 
geograficzną w chronicz-
nym nieurodzaju. Niektóre 
z tych XVII-wiecznych rycin 
znam na pamięć i mogłabym 
je z sukcesem odtworzyć, 
nie zważając na posiadane 
zdolności plastyczne, które 
od dzieciństwa są w absolut-
nym odwrocie. 

Czekam w tym roku na 
wiosnę bardziej niż kiedykol-
wiek. To pewnie przez to, że 
nadejścia poprzedniej nie za-
uważyłam, trwając w postco-
vidowej malignie aż do za-
chodów późnego letniego 
słońca. Więc zapytana, czy 
przyszła, wzruszyłabym tylko 
ramionami w geście rezyg-
nacji z odpowiedzi. Pewnie 
była, skoro nadeszło lato, ale 
pewności nie mam. Dlatego 
teraz, wszędzie gdzie jestem 
i we wszystkim, co robię wy-
patruję przepowiedni jej na-
dejścia, czekam świtu.

Co nam przyniesiesz wio-
senny świecie? Czym nas za-
skoczysz? Tylko nas nie strasz 
tą bezgraniczną rozpadliną, 
w którą stacza się Polska, ra-
chunkami za gaz i prąd, rzę-
dem kolejnych niepotrzeb-
nych covidowych śmierci 
i wojną na wschodzie. My 
i tak wszystko wiemy lepiej 
od ciebie. 

Znów nietrzeźwi 
Policjanci z Wałbrzycha 

oraz powiatu wałbrzyskiego 
podczas minionego sobot-
niego wieczoru zatrzymali 
dwóch nietrzeźwych kie-
rujących. Pierwszy z nich 
- kompletnie pijany - został 
ujęty przez świadków, którzy 
widzieli jego brawurowe za-
chowanie za „kółkiem”. Drugi 
w stanie upojenia alkoholo-
wego wjechał do rowu.

Pierwszy z kierujących – 46-let-
ni wałbrzyszanin – około godziny 
18:00 w Kowalowej został ujęty 
przez świadków, którzy odebrali 
kompletnie pijanemu mężczyź-
nie kluczyki od samochodu, unie-
możliwiając mu dalszą jazdę. Za-
alarmowani o zdarzeniu policjanci 
z Boguszowa-Gorc sprawdzili stan 
trzeźwości podejrzanego. Oka-
zało się, że wydmuchał on blisko 
1,5 promila alkoholu. Mężczyzna 
również nie posiadał prawa jazdy, 
gdyż miał cofnięte uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Natomiast 
w tym samym dniu po godzinie 

22:00 wpadł 53-letni mieszkaniec 
Wałbrzycha. Mężczyzna kierowa-
nym przez siebie samochodem 
osobowym na ulicy Mieroszow-
skiej wjechał do rowu. Okazało się, 
że przyczyną takiego stanu rzeczy 
był jego stan nietrzeźwości, co 
zauważyli na miejscu mieszkańcy 
udzielający mężczyźnie pierwszej 
pomocy. Na szczęście sprawcy 
kolizji nic poważnego nie stało. 
Badanie wykazało u podejrzane-
go jednak aż 2,44 promila alko-
holu w organizmie. W trakcie wy-
konanych na miejscu czynności 
policjanci zatrzymali mężczyźnie 
uprawnienia do kierowania pojaz-
dami, a samochód 53-latka trafił 
na lawecie na parking strzeżony. 
Obu mężczyznom za popełnione 
przestępstwa w ruchu drogowym 
grozi teraz kara pozbawienia wol-
ności do lat 2, wysoka grzywna 
oraz wieloletni zakaz kierowania 
pojazdami.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Jubileuszowa Żyleta
Na „Sudeckiej Żylecie” 

w sobotę 19 lutego zamel-
dowało się 603 piechurów 
z całej Polski. To już jubileu-
szowy X Maraton Pieszy "Su-
decka Żyleta" organizowany 
w Głuszycy. 

Na pokonanie dystansu o dłu-
gości ponad 55 km z prawie 3000 
metrów przewyższeń uczestni-
cy maratonu mieli ustalony limit 

czasu wynoszący 18 godzin. Nie-
stety nie wszyscy zdołali pokonać 
wymagający dystans. Na mecie 
zameldowało się 447 piechurów. 
Maraton pozbawiony jest rywa-
lizacji i nie liczony jest czas przej-
ścia uczestników, wiele osób wal-
czy o jak najlepszy wynik. 

Red. 
Fot. facebook.com/ckmbp.

gluszyca (foto-adamczyk.pl )

Nowy radiowóz 
Posterunek Policji w 

Mieroszowie otrzymał nowy 
radiowóz. Taką właśnie 
informacją na portalach 
społecznościowych gminy 
pochwalił się Mieroszów. 
- Bardzo dziękuję Radnym 

Rady Miejskiej w Mieroszowie za 
wsparcie w zakupie radiowozu 
dla Posterunku Policji w wysoko-
ści 55 tysięcy złotych – czytamy 

w komunikacie burmistrza Mie-
roszowa Andrzeja Lipińskiego. 
Warto wspomnieć, że środki na 
zakup Hybrydowej Toyoty Corol-
la w kwocie 105.100,00 złotych 
pochodzą z budżetu Komendy 
Wojewódzkiej Policji oraz Gminy 
Mieroszów.

Red.
Fot.

facebook.com/GminaMieroszow
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Bardzo – jakkolwiek to 
nie zabrzmi – nie chciała-
bym mieć racji. Oczywiście 
nie w każdej sprawie, ale w 
tych, kiedy mówię/piszę o 
przykrych dla nas konse-
kwencjach wyborów, de-
cyzji itd.

Prezydent, wraz z innymi 
samorządowcami z nasze-
go regionu, toczy kolejną 
dyskusję o Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. 
To jest batalia o 2,5 mld zł 
dla Subregionu Wałbrzy-
skiego. O te pieniądze dla 
Wałbrzycha i całego na-
szego regionu zabiegał 
Roman Szełemej na pozio-
mie Brukseli, teraz musi to-
czyć bój na poziomie wo-
jewództwa, bo stanowią 
łakomy kąsek – nazwijmy 
rzecz po imieniu – poli-
tyczny.

W okolicach 2015 roku, 
kiedy dekarbonizację pró-
bowano wprowadzać w 
samorządach miałam bar-
dzo wiele obaw do zmiany 
sposobu ogrzewania z wę-
gla na gaz. Od lat z lekkim 
przerażeniem obserwuję, 
jak ogrzewanie gazowe 
pojawia się w starych ka-
mienicach. Z jednej strony 
wiem, że trudno o syste-
mowe rozwiązanie, ale… 
gaz też jest emisyjny i bę-
dzie coraz droższy…

I ostatnia sprawa. Na po-
czątku roku pisałam, jak 
polskie spółki energetycz-
ne chcą mi zohydzić Unię 
Europejską, w niej wska-
zując przyczynę podwyżek 
cen. W tym samym czasie, 
te same spółki zwiększają 
marżę, a kampania dezin-
formacyjna sięga rozmia-
rów absurdu. Do tego do-
dajmy „sukces” Turowa, bo 
zapłacimy bardzo słono i 
problemy tym samym się 
nie zakończą i będziemy 
mieli komplet kasandrycz-
nych przepowiedni na po-
czątek roku. Wolałabym 
racji nie mieć.

sekund
Świebodzice
Pieniądze na drogi 
4 150 000 złotych trafi do Gminy Świebodzice na realizację zadania 
„Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie 
Osiedla Piastowskiego”. Jest to 50 procent kwoty wnioskowanej przez 
Gminę, a szacowana wartość zadania wynosi 8 300 000 złotych. Zada-
nie zakłada poprawienie dostępności komunikacyjnej i bezpieczeń-
stwa użytkowników dróg w naszym mieście. Jest to niemal najwyższe 
dofinansowanie przyznane dla gminy w naszym regionie. Budowa 
małej obwodnicy Osiedla Piastowskiego pozwoli na rozładowanie 
natężenia ruchu samochodowego, wpłynie na bezpieczeństwo, ale 
również poprawi jakość życia mieszkańców.

Red.
Fot. swiebodzice.pl 

Czarny Bór
Spotkanie z mistrzem
Edward Dudek- legenda polskich biegów ultra odwiedził Gminę Czar-
ny Bór. W gminie sportowiec spotkał się z Wójtem Adamem Góreckim 
oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Warto przy-
pomnieć że Pan Edward był jednym z trójki pomysłodawców Biegu 
Krasnali w Czarnym Borze, który w tym roku obchodzi swój jubileusz 
40 -lecia. Gość podarował gospodarzom swoją książkę ‘”Moje miłości 
dwie” opisującą życie i karierę biegową.

Red.
Fot. czarny-bor.pl

Świebodzice 
Jest nagroda 
Świebodzice otrzymały Złote Godło Quality International 2021. Ka-
pituła Programu doceniła ogromne zaangażowanie Mieszkańców, 
władz miasta i przedstawicieli organizacji pozarządowych wkładane 
we wszystkie podejmowane przez nich działania społeczne, chary-
tatywne, prozdrowotne i ekologiczne. Wdrażanie i promowanie idei 
jakości we wszystkich aspektach działalności naszego miasta zostało 
dostrzeżone i nagrodzone przez komisję konkursową, która przyzna-
ła Gminie Świebodzice tytuł Laureata w kategorii QI Services za Usłu-
gi i inicjatywy Gminy pod hasłem „Zaangażowane Świebodzice”.

Red. 
Fot. swiebodzice.pl 

Wałbrzych
Znęcał się nad zwierzęciem
34-letni wałbrzyszanin stanie przed sądem i odpowie za znęcanie 
się nad zwierzętami. Policjanci wałbrzyskiej komendy kilka dni temu 
postawili mężczyźnie zarzut. Wcześniej odebrali trzy psy typu amstaf 
oraz jednego kundelka. Pupile przekazane zostały pod opiekę pra-
cowników miejscowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Teraz 
podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Okazuje się, 
że o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 34-latka wałbrzy-
scy funkcjonariusze zostali poinformowani już w zeszłym rok.

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.gov.pl 

Głuszyca  
Środki na remont 
W związku z przedstawieniem przez Premiera Mateusza Morawie-
ckiego listy zadań dla powiatów i gmin, objętych dofinansowaniem 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku, Gmina 
Głuszyca będzie mogła dalej prowadzić prace związane z poprawą 
bezpieczeństwa i jakością dróg. Dwa wnioski złożone w sierpniu 2021 
znalazły się na liście zadań do dofinansowania. Tym razem będzie to 
ulica Górnośląska. i nowy odcinek ul. Warszawskiej o długości 126 
metrów wraz z placem manewrowym. 

Red. 
Fot. gluszyca.pl 

Wałbrzych 
Nowa apka
Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta informuje, że oddał do 
użytku usługę bezgotówkowych płatności zbliżeniowych w oparciu 
o aplikację SoftPos. Taką możliwość będą mieli pasażerowie, którzy 
chcieliby dokonać opłaty z tytułu braku odpowiedniego dokumen-
tu przewozu, na miejscu w autobusie komunikacji miejskiej podczas 
kontroli biletów. Aplikacja SoftPos pozwala na przyjmowanie płatno-
ści zbliżeniowych kartą, jej wirtualnymi odpowiednikami dodanymi 
do portfeli cyfrowych jak Google Pay czy Apple Pay oraz zbliżenio-
wym BLIK. Więcej na inormacji na www.facebook.com/zdkium. 

Red.
Fot. facebook.com/zdkium
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

„ Jak pozbyć się cellulitu?” To 
pytanie nurtuje wiele kobiet, 
które postanawiają zadbać o 
swoje ciało, lub które już pro-
wadzą zdrowy i aktywny tryb 
życia, lecz nie zawsze to wy-
starcza by poprawić stan skóry.
Tak zwana „ skórka pomarań-
czowa” zazwyczaj powstaje 
gdy tkanka łączna ulega zwłók-
nieniu i blokuje metabolizm 
tłuszczów oraz ogranicza pra-
cę układów: krwionośnego i 
chłonnego ; „uwięzione”  przez  
tkankę łączną komórki  tłusz-
czowe zatrzymują lipidy, przez 
co miejscowe krążenie krwi w 
tkankach jest osłabione.
Warto zastosować specjali-
styczne kuracje gabinetowe, 
które są nieocenione w swoich 
efektach. Jakie będą najefek-
tywniejsze?
• Fala akustyczna 
(dźwiękowa) to terapia pod-
czas której wytwarzane są wi-
bracje docierające do tkanki 
łącznej, silnie rozluźniając ją, 
przez co od razu usprawnia 
się lokalne krążenie krwi w 
tkankach. Pobudzony do pracy 
układ limfatyczny usuwa za-
stoje toksyn oraz tłuszcz uwol-
niony z komórek tłuszczowych. 
Skóra szybko wygładza się, a 
cellulit zanika. Pobudzona zo-
staje również produkcja kola-
genu i elastyny, przez co skóra 
staje się jędrna.
• Podciśnieniowa lipo-
sukcja kawitacyjna z falą radio-
wą to zabieg, który łączy w so-
bie moc 5 różnych technologii  
w jednym urządzeniu: lipoka-
witacja, masaż rolkami, masaż 
próżniowy, podczerwień, fala 
RF. Takie połączenie pozwala 
w bardzo szybki sposób wygła-
dzić i ujędrnić skórę.
• Terapie łączone czyli 
połączenie kilku różnych tech-
nologii w jednym zabiegu to 
prawdziwe combo zwalczające 
cellulit. Podczas jednej proce-
dury łączymy różne zabiegi. 
Może być to np. fala akustycz-
na z masażem próżniowym lub 
lipokawitacją i falą radiową. 
Przed rozpoczęciem terapii 
warto jest udać się do tera-
peuty, który w profesjonalny 
sposób zaplanuje całą serię za-
biegową.

KAROLINA TOMZA 
Zapisałam Nelę do biblioteki! I 

choć nie jest to żadne aj waj to bardzo 
się cieszę, że czytanie Jej od zarodka 
(tak, tak – jeszcze będąc w ciąży zapo-
znawałam ją z literaturą, podczytując 
na głos to i owo;) przynosi pozytywne 
efekty. Nela uwielbia książki, od ma-
lucha traktuje je z szacunkiem, więc 
na półeczkach, do których ma zawsze 
łatwy dostęp nie ma ani jednego 
gnieciucha, poplamiucha czy bezstro-
nowca. W tym aspekcie widzę w Niej 
siebie – tę miłość do słowa czytanego 
zaszczepiła we mnie mama i babcia, ta 
druga nie wyobrażała sobie wieczor-
nego wypoczynku bez książki, niemal 
do ostatnich chwil życia jej najwier-
niejszą towarzyszką była lektura. Dziś 
mogę tę pasję przekazywać Neli i ra-
zem z Mężem ochoczo to robię. Mimo, 
że moim zachodom słońca nie wtórują 
poważne czytadła to z zadowoleniem 
wcielam się w postaci, przygód któ-
rych niegdyś sama słuchałam z zapar-
tym tchem. W sypialni na stoliku noc-
nym Reksio, Mała Syrenka czy Kubuś 
Puchatek wyparli, mam nadzieję na 
chwilę, Mroza, Tokarczuk czy Bator. Tak 
czy siak, pomimo własnych czytelni-
czych wyrzeczeń, miło jest iść ramię w 
ramię z własnym dzieckiem w krainie 
różnych bohaterów z czasów mojego 
dzieciństwa i poznawać razem z nim 
nowe historie tych współczesnych.

Nieprzerwanie od lat trwa projekt 
Instytutu Książki i Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego „Mała 
książka - wielki człowiek”, więc dodat-
kową motywacją do odwiedzin biblio-
teki jest wyprawka czytelnicza na start 
oraz Karta Młodego Czytelnika, którą 
podczas każdej wizyty uświetnia jed-
na wesoła naklejka, a finalnie, po ze-
braniu dziesięciu – nasz maluch otrzy-
muje dyplom z gratulacjami i wspólnie 
z bibliotekarkami świętuje swój mały 
sukces czytelniczy. Pamiętam spędza-
ny w Bibliotece pod Atlantami czas, 
zarówno w filii w wałbrzyskim rynku, 
jak i na Podgórzu. Ferie, wakacje, czas 
przed popołudniowymi zajęciami w 
szkole bądź po lekcjach. Ten zapach 
między półkami uwielbiam do dziś. 
Łatwiej zatem, bazując na własnych 
pozytywnych emocjach, budować 
te u własnej pociechy, by wzbogacać 
jej wyobraźnię, zasób słów i pewność 
siebie. Przecież jeszcze w szpitalu, 
po porodzie każda mama otrzymuje 
pierwszą wyprawkę czytelniczą, w ra-
mach tej samej akcji, właśnie po to, by 
od kołyski uczyć się razem z malcem 
dobrych nawyków. I to nie tak, że u 
nas nie ma nic innego poza książką. Są 
bajki pod kontrolą, głównie z Disneya, 
nie żadne jutubowe, dość rzadko, ale 
zdarza się nam w kryzysach wyciągnąć 
telefon z netflixem. Wszystko z umia-
rem, bo przecież jesteśmy ludźmi, ale 
cieszę się, że dominantem jest książka. 
Przygodę z biblioteką rozpoczęliśmy 
w Świebodzicach – przemiłe panie i 
forma wypożyczania dość ciekawa, bo 
dziecko może z wózeczkiem, zbliżo-
nym do tych w marketach, jeździć po 
czytelni i wkładać to, na co ma ocho-
tę, by na końcu z radością podawać je 
pani, by ta mogła opieczętować datę 
ich oddania. Taką formę zabawy pole-
cam wszystkim Rodzicom, szczególnie 
w miesiącach, gdy dość szybko zapa-
da zmrok, a nasze pokłady kreatyw-
ności zawodzą, bo ileż można lepić 
figurki z Play-Doh, budować z Lego i 
odrysowywać dłonie, które służą za 
kontur zwierzaków? W gąszczu po-
wyższych w naszym domu lektura nie 
ma sobie równych!

Piękna na wiosnę!
Odżywki do włosów 

Kontynuujemy nasz 
cykl - Piękna na wiosnę! 
W poprzednim wydaniu 
skupiliśmy się na ogólnej 
pielęgnacji włosów, w tym 
-  przyglądamy się odżyw-
kom. 

Wiemy już, że podstawą pie-
lęgnacji - czy to burzy loków 
czy cienkich włosków - jest my-
cie ich odpowiednio dobranym 
szamponem. Ale to nie wystar-
czy. By cieszyć się piękną fry-
zurą, warto stosować odżywki, 
które - w zależności od potrzeb 
- nawilżą, wzmocnią lub pomo-
gą rozczesać niesforne kosmyki.

Proteiny
Dla włosów zniszczonych, 

wymagających odbudowy, naj-
lepsze będą odżywki proteino-
we (owies, jedwab, ryż, mleko, 
keratyna hydrolizowana). Jed-
nak musimy pamiętać o apli-
kowaniu ich naprzemiennie z 
innymi - zbyt duża ilość protein 
może bowiem sprawić, iż włosy 
w dotyku staną się szorstkie i 
sztywne.

Emolienty
Produkty z emolientami za-

lecane są dla włosów przesu-
szonych. Ich rolą jest natłuścić 
i nawilżyć, chronić przed uszko-
dzeniami. Tu sprawdzą się ole-
je roślinne: arganowy, jojoba,  

masło shea, oliwa z oliwek; ole-
je mineralne czy silikony.

Humektanty
Wykazują działanie nawil-

żające, mają zdolność pochła-
niania wody. Substancjami 
wykazującymi takie działanie 
są: aloes, miód, pantenol, kwas 
hialuronowy, gliceryna, sorbi-
tol, fruktoza.

Jak nakładać?
Pamiętaj, by nie nakładać 

odżywki od razu po spłuka-
niu z włosów szamponu. Naj-
pierw odciśnij nadmiar wody 
lub osusz delikatnie pasma 
ręcznikiem (np.papierowym), 
unikając pocierania. Następnie 
wyciśnij jej niewielką ilość i roz-

prowadź po włosach, omijając 
skórę głowy, twarzy itp. Czas 
pozostawienia preparatu bywa 
różny - sprawdźmy, co zaleca 
producent. Podobnie sytuacja 
wygląda, jeśli chodzi o często-
tliwość używania odżywek - 
trzymajmy się rad z etykiety.

Dla zwolenniczek natury
Możesz także w codziennej 

pielęgnacji posłużyć się od-
żywkami mającymi w swym 
składzie naturalne substancje. 
Znajdziesz je w domu, a kon-
kretnie - w kuchni. Przy wło-
sach zniszczonych i suchych 
będzie to „olej z oliwek z kilko-
ma kroplami witamin A + E. Do 
włosów wypadających warto 
przygotować odżywkę z oleju 
rycynowego, żółtka oraz soku 
z cytryny. Do włosów przetłusz-
czających się możesz przygoto-
wać odżywkę z drożdży i mleka. 
W celu nawilżenia i wygładze-
nia włosów wykorzystaj od-
żywkę z miodu, oliwy z oliwek, 
żółtka oraz jogurtu naturalne-
go. Minusem stosowania samo-
dzielnie wykonanych odżywek 
jest czas ich stosowania. Po na-
łożeniu powinny one pozostać 
na włosach ok. 30 minut” - czy-
tamy na nowafarmacja.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

nowafarmacja.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

REKLAMA R0131/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w 
dniu  21.02.2022r.   wykaz  nieruchomości  będących własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z ich 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania -  
załącznik do  Zarządzenia Nr 115/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  21.02.2022r.
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Zagrają w półfinale!

Koniec ligi pełnej emocji

Mecz z Feniksem Leżajsk miał zadecydować o awansie do 
półfinałów Mistrzostw Polski. W Wałbrzychu nikt nie brał pod 
uwagę innego wyniku niż zwycięstwo Chełmca.

11 kolejek rozegrali piłkarze występujący w pierwszym sezonie Uzdrowiskowej Ligi Halowej i 
po niemal 3 miesiącach rywalizacji historycznym zwycięzcą rozgrywek został Olimpijczyk Wał-
brzych, któremu udało się wygrać wszystkie mecze!

Niesiony dopingiem wał-
brzyski zespół od początku na-
rzucił rywalowi swój styl gry. 
Doskonała atmosfera na hali 
wraz z niesamowitym hartem 
ducha wszystkich zawodni-
ków sprawiły, że Chełmiec bez 
problemu wywalczył awans do 
grona najlepszych 16 drużyn w 
kraju.

- Awans do najlepszej „16” w 
kraju stał się faktem. To, co rok 
temu bardzo pechowo się nie 

udało (przegrana dwoma mały-
mi punktami), dzisiaj przypie-
czętowaliśmy we własnej hali 
i przy wsparciu kibiców. Nie 
mówimy ostatniego słowa, jest 
to niewątpliwy sukces zarów-
no drużyny jak i klubu, zatem 
w weekend 4-6 marca 2022 
będziemy walczyć o najlepszą 
„8” – losowanie już w środę, 
na pewno czeka nas wyjazd. 
O Chełmcu będzie na pewno 
głośno w Polsce – mówi po za-
wodach Fabian Kurzawiński.

Chełmiec Wałbrzych – Fe-
niks Leżajsk 3:0 (25:18, 25:15, 
25:18)

1. KS Metro Warszawa – 
awans do półfinału MP

2. KPS Chełmiec Wałbrzych – 
awans do półfinału MP

3. LTS Feniks Leżajsk
4. KS Bielawianka Bielawa
5. UKS MKS MDK Warszawa
6. SUKSS Suwałki.

JZ 

W trakcie zmagań byliśmy 
świadkami wielu wspaniałych 
bramek, nietuzinkowych inter-
wencji bramkarskich, widowisk 
na bardzo wysokim poziomie 
i rekordów strzeleckich wśród 
poszczególnych zawodników. 
Część z nich do gry przystąpiła, 
by dobrze się bawić. Dla części 
było to uzupełnienie okresu 
przygotowawczego do rundy 
wiosennej bieżącego sezonu 
piłkarskiego.

Rozgrywki doczekały się kil-
ku gwiazd w praktycznie każ-
dej drużynie.

Zobaczyliśmy na żywo za-
wodników mających przeszłość 
w ekstraklasie, ale też w 1, 2, 3 
czy 4 lidze. Byli to między in-
nymi Michał Bartkowiak, To-
masz Wepa, Robert Rzeczycki, 
Mateusz Sawicki, Damian Bo-
gacz, Dawid Stanuszek, Tomasz 
Szyszka, Dominik Woźniak czy 
Surmaj.

Wszystkich nie sposób wy-
mienić, ale na ich tle mogliśmy 
zobaczyć innych ambitnych 
zawodników. Długo będziemy 

pamiętać interwencje Marka 
Lipowskiego, Sebstiana Łusz-
czyka, Radosława Brzeziń-
skiego czy Szymona Garwola. 
W pamięć zapadnie też hart 
ducha drużyny FC Gaj, która 
jako jedyna zakończyła sezon 
bez punktów. Spore wrażenie 
zrobiły na nas wspaniałe wy-
stępy Ale Jazz, które bardzo 
często bez zmienników gromi-
ły rywali. Świetnie spisywali 
się Przemysław i Rafał Koszy-
ka. Genialne bramki zdobywał 
Krawczyński i Mocydlarz.

Ciężko tu wymienić wszyst-
kich bohaterów. Zapewne bę-
dziemy jeszcze do nich wracać, 
opisując poszczególne wyda-
rzenia. Na koniec warto jednak 
nadmienić, że widzimy się w II 
edycji rozgrywek.

Klasyfikacje indywidualne:
 • Szymon Cukier (Olim-

pijczyk) - najlepszy asystent
 • Mateusz Sawicki 

(Olimpijczyk) - najlepszy strze-

lec w systemie kanadyjskim 
(gole plus asysty)

 • Mateusz Sawicki 
(Olimpijczyk) – król strzelców

 • Damian Bogacz 
(Olimpijczyk) – najlepszy za-
wodnik ligi

 • Marek Lipowski (T-
-Best) – najlepszy bramkarz

 • Dawid Stanuszek 
(Olimpijczyk) – najładniejsza 
bramka ligi

Drużyna rozgrywek:
 • Marek Lipowski
 • Marcin Bałut
 • Michał Bartkowiak
 • Mateusz Sawicki
 • Damian Bogacz

Ostateczna klasyfikacja dru-
żyn:

1. Olimpijczyk Wałbrzych
2. Invenio QD
3. Górnik Nowe Miasto
4. Ale Jazz
5. Transway & GK Auto Luks
6. Czarni Lwów Retroliga
7. T – Best
8. Szczyt Boguszów Gorce
9. Zrzeszeni Wałbrzych
10. Zagłębie Wałbrzych
11. FC SWIDD Białe Mewy
12. FC Gaj

JZ 

Biała plama, pustka
w głowie.
Długo zastanawiałem się 
o  czym chcę napisać i  mu-
szę przyznać, że nie potra-
fię zebrać myśli. Zmienia 
się nam rzeczywistość, 
w której żyjemy i nie przy-
nosi nam dobrej wizji przy-
szłości. Myślę, że dobrze 
wiecie o czym piszę. Wojna.
Groźba wybuchu konfliktu 
zbrojnego, w  który mógłby 
być zamieszany cały świat, 
sprawia że sprawy sporto-
we, szczególnie te w  wy-
miarze międzynarodowym, 
stają się mniej istotne. Tak 
było podczas II wojny świa-
towej. Wtedy też odbyły się 
Igrzyska Olimpijskie (Berlin 
1936). Dzisiaj Igrzyska roze-
grano w  innym totalitarnym 
kraju (Pekin 2022). Kolejny 
kolos na glinianych nogach, 
Rosja straciła na znacze-
niu. Z jednej strony rosyjscy 
sportowcy są wykluczani 
z  zawodów za zorganizowa-
ny w  kraju doping, z  drugiej 
takie instytucje jak FIFA czy 
UEFA siedzą w  kieszeni ro-
syjskich oligarchów.
 
Dzisiaj rosyjscy żołnierze 
wkroczyli na terytorium 
Ukrainy, a  międzynarodowe 
federacje piłkarskie ani my-
ślą nad zmianą swoich pla-
nów. Wciąż planowany jest 
w  Rosji finał Ligi Mistrzów. 
Polska reprezentacja w   
Moskwie ma zagrać baraż z   
Rosją o prawo gry w  Mistrzo-
stwach Świata w  Katarze. 
Pamiętam jak w  1992 roku 
z   Mistrzostw Europy wyklu-
czono reprezentację Jugo-
sławii. Dla tej reprezentacji 
to był wielki cios. Mieli wte-
dy pokolenie, które mogło 
wywalczyć tytuł. Świat był 
w   szoku, ale uznano, że tak 
trzeba.
 
W  razie eskalacji konflik-
tu i  wojny na pełną skalę, 
oczekuję tego samego od 
obu federacji. Zresztą uwa-
żam, że już wątpliwe były 
Mistrzostwa Świata w  Rosji 
w 2018 roku. Później mecze 
Mistrzostw Europy 2020. 
Zamiast wspólnego frontu, 
włodarze sportowi mówią, 
że trzeba się oddzielić od 
polityki i   fotografują się z   
Putinem, czerpiąc korzyści 
finansowe z  tej znajomości.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Wywalczyły 3 miejsce!
Kilka dni rywalizacji w Sejnach pokazało, że wałbrzyskie 

siatkarki są w stanie walczyć z najlepszymi. Młody zespół ze-
brał doświadczenie, które zapewne pozwoli osiągać jeszcze 
lepsze wyniki w przyszłości.
Po porażce z Ateną Warsza-
wa, wałbrzyszanki zagrały 
mecz o 3 miejsce w turnieju 
z gospodyniami zawodów. 
Spotkanie zaczęło się od 
wysokiej wygranej. Później 
gra układała się w kratkę. 
Porażka w drugiej odsłonie 
i efektowna wygrana w se-
cie numer trzy. Ostatecznie 
wynik rozstrzygnął się w tie-
-breaku, którego zwyciężyły 
różnicą 10 punktów. Po wy-

granej Chełmiec został skla-
syfikowany na miejscach 17 
– 24 w kraju.

- Zakończyliśmy turniej 
ćwierćfinałowy na 3 miej-
scu, co niestety nie daje nam 
możliwości udziału w pół-
finałach Mistrzostw Polski. 
Przyjechaliśmy tu zbierać 
cenne doświadczenie, mie-
rząc się z silniejszymi ze-
społami, które z pewnością 

zaowocuje w przyszłości. 
Nasza gra podczas turnie-
ju wyglądała różnie, były 
słabsze momenty, ale każ-
da z dziewczyn zostawiła 
serducho na boisku. Wyjeż-
dżamy z Sejn zadowoleni 
i przygotowujemy się do ko-
lejnych ćwierćfinałów, tym 
razem w kategorii juniorek 
młodszych – tak podsumo-
wała turniej nasza przyj-
mująca i najlepsza zawod-
niczka ostatniego meczu 
- Paulina Mielniczuk.

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – SAS Sejny 3:2 

(25:14, 21:25, 25:16, 25:27, 
15:5)

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju Ćwierćfinałowego 
Mistrzostw Polski Juniorek 
w Sejnach:

 1. MKS Dąbrowa Gór-
nicza – awans do 1/2 MP
 2. UKS Atena Warsza-
wa – awans do 1/2 MP
 3. MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych
 4. SAS Sejneńska Aka-
demia Siatkówki
 5. TPS Lublin
 6. WKS Wieluń

JZ
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Im wiosna bliżej, tym forma wyżej
Kolejny IV-ligowy rywal padł łupem piłkarzy Górnika Wałbrzych. Po Granicie Roztoka, który przegrał na Ratuszowej 2:5, w 

weekend o sile lidera „okręgówki” przekonała się Jaworzanka 1946 Jawor. Biało-niebiescy zwyciężyli zespół Dariusza Szeligi 4:0. 

Bohaterem sparingu okazał 
się Damian Chajewski, który 
trzykrotnie pokonał Daniela So-
wiaka. Po nim na listę strzelców 
wpisał się Adam Niedźwiedzki 
i w rezultacie nasi mogli „od-
fajkować” kolejnego wyżej 
sklasyfikowanego przeciwnika. 
- Jestem naprawdę zadowolony 
z postawy Górnika. Nie tracimy 

bramek, tylko je zdobywamy 
i z meczu na mecz wygląda-
my coraz lepiej. Chłopaki nie 
mogą się już doczekać inaugu-
racji ligi, więc chcemy przekuć 
wyniki sparingów na wygrane 
w rundzie wiosennej. Najważ-
niejsze, aby wszyscy zdrowi 
byli -, powiedział trener Marcin 
Domagała. 

Z tym zdrowiem nie jest jed-
nak we wszystkich przypadkach 
najlepiej. Ze względu na uraz 
wciąż do treningów nie powró-
cił bowiem Marcin Smoczyk. 
Sam doświadczony defensor 
wałbrzyszan chciałby dołączyć 
do zespołu w marcu, jednak 
szkoleniowiec naszej drużyny 
woli dmuchać na zimne, tak 
więc niewykluczone, iż powrót 
„Smoka” nastąpi nieco później 
niż oczekujemy. W najbliższym 
test-meczu czeka nas ciekawa 
konfrontacja na wałbrzyskim 
podwórku, a mianowicie po-
jedynek Górnika z Górnikiem 
Nowe Miasto. Początek jutro 
o godzinie 17 na Ratuszowej. 

Spotkanie kontrolne
Górnik Wałbrzych – Jawo-

rzanka 1946 Jawor 4:0 (2:0)
Bramki: 1:0 Damian Chajew-

ski (9), 2:0 Damian Chajewski 
(28), 3:0 Damian Chajewski 
(48), 4:0 Adam Niedźwiedzki 
(52)

Górnik: Stec, Grudziński, Mi-
gacz, Orzech, D. Michalak, Ko-
bylański, Sobiesierski, Niedź-
wiedzki, Koperniki, Bartkowiak, 
Chajewski oraz Kubiak, Kraw-
czyk, Rosicki, Nowacki, Korba, 
Rzeszotko. Trener: Marcin Do-
magała 

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Forma organizacji
klubów piłkarskich
Kibole Legii zapowiadają akcję 
przeciwko właścicielowi tego 
klubu Dariuszowi Mioduskie-
mu, chcąc zmusić go do wyco-
fania się z działalności w nim. 
Nie jest to oczywiście takie pro-
ste, bo nawet jeśli ci wątpliwej 
reputacji ludzie uprzykrzaliby 
Mioduskiemu życie (jak kiedyś 
Walterowi i Wejchertowi) to on 
jest większościowym udziałow-
cem Legii - sportowej spółki 
akcyjnej - i swoich udziałów, 
wartych miliony złotych, nie 
sprzeda na targu w najbliższy 
wtorek. Ja wielokrotnie krytycz-
nie pisałem tu o jego działalno-
ści i marnowaniu potencjału, 
także jego środków finanso-
wych ale zawsze będę przeciw-
ny terroryzowaniu właścicieli 
klubów przez grupy kibolskie, 
często tworzone przez krymina-
listów i bandytów. Ktoś powie, 
że piłkarze grają dla kibiców a 
kluby, szeroko rozumiane, to 
pewne wspólnoty i ich członko-
wie powinni mieć wpływ na to, 
co się w nich dzieje i kto nimi 
zarządza. To prawda, ale kluby 
piłkarskie to też, czy tego chce-
my czy nie - przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwa specyficzne, 
dlatego należy się zastanowić 
czy obecne regulacje dotyczące 
sportowych spółek akcyjnych 
są optymalne. W Europie mamy 
różne modele funkcjonowania 
klubów i są one efektem wielu 
lat ewolucji i dostosowywania 
do postępującej komercjalizacji 
futbolu. W Hiszpanii kluby dzia-
łają jako organizacje non-profit 
a ich członkami są kibice (so-
cios) opłacający składki i ma-
jący w głosowaniach wpływ na 
istotne kwestie związane z ich 
funkcjonowaniem. Natomiast w 
Niemczech kluby muszą działać 
jako stowarzyszenia sportowe 
ale równolegle działają spółki 
pod takimi samymi nazwami, 
które odpowiadają, mówiąc 
wprost za zarabianie pieniędzy. 
U nas, po okresie transformacji 
ustrojowej i ery „dzikiego ka-
pitalizmu” kwestie funkcjono-
wania profesjonalnych klubów 
uregulowano ustawowo. Obec-
ne przepisy faktycznie nie dają 
kibicom realnego wpływu na 
ich funkcjonowanie. Uważam, 
że jest tu pole do dyskusji ale 
ewentualne nowelizacje prze-
pisów muszą uwzględniać też 
interesy inwestorów, wykłada-
jących duże pieniądze i dzia-
łających jednak w warunkach 
rynkowych.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Impreza na duży „plus”
Mowa o zapowiadanym przez nas przed tygodniem V Turnieju Imperium Boxing. W pięściar-

skich zmaganiach wystartowało niemal 60 młodych zawodników z Dolnego Śląska oraz Opol-
szczyzny, w tym spora grupa przedstawicieli miejscowego klubu. 

Na zaproszenie organiza-
torów z Krzysztofem Sad-
łoniem oraz Mariuszem 
Burzyńskim na czele, do 
turnieju nadziei bokserskich 
przystąpiło 56 pięściarzy, w 
tym 10 zawodników spod 
szyldu Imperium Boxing 
Wałbrzych. Z tego grona 
szczególne powody do za-
dowolenia mieli Natan Ko-

chanowski, Jakub Grzeszwik, 
Szymon Siwiński, Patryk 
Soyer oraz Dominik Król, 
którzy nie dali szans swym 
przeciwnikom. Pozostali 
schodzili z ringu pokona-
ni, ale jak podkreślał trener 
Sadłoń, w wielu przypad-
kach jego podopieczni do-
piero uczą się boksować, tak 

więc wyniki walk miały czę-
sto drugorzędne znaczenie. 

Warto podkreślić, iż mimo 
że impreza odbyła się w sie-
dzibie klubu przy ulicy Płu-
ga, to spotkała się z dużym 
uznaniem gości turnieju. - 
Cieszę się, że przy niedużym 
budżecie udało się przygo-
tować bardzo udane, fajne 
zawody, co zgodnie podkre-
ślali zarówno przyjezdni, jak 
i licznie zgromadzeni widzo-
wie, dlatego chcemy, aby 
nasz turniej miał charakter 
cykliczny -, tłumaczył Sad-
łoń. Jak dodał, już niedługo, 
bo w trzeci weekend marca 
wałbrzyszanie sprawdzą się 
w Mistrzostwach Dolnego 
Śląska, które odbędą się w 
Dzierżoniowie. Po raz drugi 
bokserów gościć będziemy 
tuż przed wakacjami. Z oka-
zji Dnia Boksu Olimpijskiego 

w dniach 10 – 12 czerwca 
Krzysztof Sadłoń planuje or-
ganizację kolejnego cieka-
wego turnieju, którego are-
ną dla odmiany będzie Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów. 
 
Błyszczeli na bokserskiej 
gali 
Na zakończenie kilka słów 
o weekendowych startach 
doświadczonych reprezen-
tantów klubu. W miniony 
piątek utalentowany Kuba 
Krzpiet wziął udział w gali 
Suzuki Boxing Night, w któ-
rej mimo świetnej postawy 
musiał uznać wyższość Mi-
strza Armenii. Dzień później 
Kuba i jego dwa koledzy, 
Dawid Obstarczyk oraz Ja-
kub Stępiński, rywalizowali 
we Wrocławiu w ramach gali 
Polsat Boxing Night. Walki 
nie były punktowane, ale 
trzeba podkreślić udane po-
jedynki wałbrzyszan, którzy 
pokazali się z bardzo dobrej 
strony w konfrontacji z uty-
tułowanym rywalami.  
 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Michał  
Nazwisko: Jerzyk
Data urodzenia: 6 października 2003 roku 
Pseudonim sportowy: Jerzu 
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka) 
Największy dotychczasowy sukces: Za najwięk-
szy sukces uważam awans do finałów Mistrzostw 
Polski Młodzików w 2018 roku i zajęcie 6. miejsce. 
Jako najbardziej satysfakcjonujące i osobiste osiągnięcie traktuję tegoroczny zło-
ty medal Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów, który wywalczyliśmy po drama-
tycznym zwycięstwie w finale z Gwardią Wrocław. Ponadto przed kilkoma dniami 
zostałem wybrany najlepszym graczem zakończonych w niedzielę ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski Juniorów. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Nie będę ukrywał, że jest nim mój brat Bartosz, 
który grał w Kamiennej Górze, gdzie ocierał się o siatkarską I ligę. Moim kolejnym 
mentorem jest tato Mariusz. To właśnie ich zdanie i opinia po meczach ma dla mnie 
najważniejsze znaczenie. I mimo że nie byli zawodnikami światowej klasy, to uwa-
żam ich za ogromne autorytety, jeśli chodzi o moją pozycję na parkiecie, czyli ro-
zegranie. Miałem również duże szczęście, iż trafiłem pod skrzydła trenera Dariusza 
Ratajczaka, który także był rozgrywającym i jako zawodnik odnosił spore sukcesy 
na arenie ogólnopolskiej.  
Dlaczego siatkówka: W mojej rodzinie nie było innej możliwości. Siatkówka towa-
rzyszy mi dosłownie od pierwszych dni życia, bo gdy miałem zaledwie miesiąc, to 
zaliczyłem pierwszy mecz siatkarski. Po każdym spotkaniu mojego brata zostawa-
łem godzinę na sali, aby poodbijać piłkę i często kończyło się na tym, że dosłownie 
byłem wyrzucany z hali sportowej (śmiech). 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Może sportowo nie jest to zbyt wygórowany cel, ale 
zawsze chciałem pogodzić naukę z zawodowym graniem, a w planach mam bardzo 
trudne studia na medycynie. Patrząc jednak realnie na moje warunki, chciałbym 
sportowo pograć na dobrym I lub II-ligowym poziomie.  
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

KUPIĘ

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

USŁUGI

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SOLID-
NY,  TEL. 577 670 837

Remonty łazienek, układanie glazury, 
instalacje gazowe, centralnego ogrze-
wania i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 
159 025

Remonty mieszkań pod klucz, central-
ne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gła-
dzie na mokro, remonty łazienek, kła-
dzenie papy na dachy. Tel. 513 022 801

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

Naprawa maszyn do szycia wszelkich 
typów, domowe i przemysłowe. Wał-
brzych ul. Armii Krajowej 47, czynne w 
godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

Usługi budowlane: malowanie, tynko-
wanie, panele, płytkowanie, łazienki 
itp. Tel. 660 201 604 

PRACA

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

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

REKLAMA R0132/22 REKLAMA R0133/22

REKLAMA R0134/22

Reklama
w Tygodniku 30 minut

Tel. 531 407 736

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453


