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Kolejne środki popłyną do Boguszowa-Gorc!

Wypalenie zawodoweWypalenie zawodowe
to chorobato choroba

temat tygodnia str. 4

z Kazimierzem Szymeląz Kazimierzem Szymelą

rozmowa str. 6

5 września w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnoślą-
skiego z udziałem Wicemarszałka 
Województwa Dolnośląskiego 
Grzegorza Macko oraz Burmistrz 
Boguszowa-Gorc Sylwią Dąbrow-
ską podpisana została umowa 
na dofinansowanie inwestycji 
obejmującej zagospodarowanie 
turystyczne terenu u podnóża 
Chełmca.
Warto zauważyć, że inwestycja rea-

lizowana będzie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i zakła-
da zagospodarowanie turystyczne te-
renu u podnóża Chełmca. Powstaną 
tam m.in. odpowiednie ścieżki, ławki 
oraz tablice informacyjno-turystyczne. 
Dzięki tej inwestycji kolejne miejsce 
w Aglomeracji Wałbrzyskiej zyska na 
atrakcyjności i z pewnością przyciągnie 
kolejnych turystów. Dziękuję władzom 
gminy za dobrą współpracę na rzecz 
naszego regionu – komentuje Grzegorz 
Macko, Wicemarszałek Województwa. - 
Gmina Boguszów-Gorce stara się ciagle 
poszerzać swoją turystyczną ofertę. Dziś 
podpisałam umowę na realizację nowej 
infrastruktury turystycznej, która ma 
powstać przy szlaku na górę Chełmiec. 
W ramach zagospodarowania turystycz-
nego wybudujemy wiatę wraz z infra-

strukturą oraz platformę widokową przy 
uczęszczanym szlaku zarówno przez tu-
rystów pieszych jak i tych na rowerach. 
Chełmiec jest drugim, co do wysokości 
szczytem Gór Wałbrzyskich, należącym 
do Korony Gór Polski. Zatem każda do-
datkowa atrakcja to więcej turystów w 
naszej pięknej miejscowości - dodaje 

Burmistrz Boguszowa-Gorc Sylwia Dą-
browska. Warto podkreślić, że ponad 
117 tysięcy złotych z dofinansowania 
pochodzi z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy 
Działania Kwiat Lnu.

Red.
Źródło i fot. UMWD

Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

wydarzenia str. 5
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z Alicją Przepiórską-Ułaszewską
z Fundacji Via Salutis. 
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kalendarium

WRZESIEŃ

9
PIĄTEK

Imieniny:
Filip, Jan Chryzostom 

Dzień Programisty

WRZESIEŃ

13
WTOREK

Imieniny:
Piotr, Sergiusz

Międzynarodowy Dzień Urody

 
Imieniny:
Łukasz, Mikołaj, Sebastian 

Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

WRZESIEŃ

14
ŚRODA

WRZESIEŃ

15
CZWARTEK

„Nawet sprzeciwiać się życiu, dyskutować z nim, 
udowadniać życiu jego bezsens – nie można 

inaczej, tylko żyjąc.” -  Sławomir Mrożek

WRZESIEŃ

10
SOBOTA

Imieniny:
Bernard, Roksana

Dzień Walki
z Wypaleniem Zawodowym
czytaj więcej str. 4 w Temacie Tygodnia 

Imieniny:
Albin, Nikodem, Roland  

Dzień Majonezu Kieleckiego

18:00 - KRUK KRUKOWI spektakl – Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu 
18:00 – 20:00 - Koncert Symfoniczny – Europejskie 
Dni Dziedzictwa – Filharmonia Sudecka 
19:00 – spektakl muzyczny „DAISY” - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu – miejsce Zamek Książ
19:00 – spektakl „PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ” - Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- -MY-
ŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Kopalnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 w 
Wałbrzychu
18:00 - MARTA CIUĆKA / OBRAZY I KRAJOBRAZY/ ma-
larstwo – wernisaż wystawy - ‚’Pod pretekstem’’ art cafe
19:00 – spektakl muzyczny „DAISY” - Teatr Dramatycz-
ny w Wałbrzychu -  miejsce Zamek Książ

Imieniny:
Gwidon, Maja, Maria

Święto Wojsk Lądowych

WRZESIEŃ

12
PONIEDZIAŁEK

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- 
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- 
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu

Imieniny:
Dagna, Jacek, Prot 

WRZESIEŃ

11
NIEDZIELA

10:00 – 14:00 - Kreatywne niedziele: Zacznij szkołę 
kolorowo - WOK na Piaskowej Górze
11:00 - RUN IN THE SUN -  zabawa sportowa dla dzieci 
- Słoneczna Polana, Szczawno-Zdrój
12:30 - spektakl - CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ – 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
18:00 – spektakl „PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ” - Teatr 
Dramatyczny w Wałbrzychu
18:30 – spektakl „Nerwica Natręctw” – Filharmonia 
Sudecka 
19:00 – spektakl muzyczny „DAISY” - Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu -  miejsce Zamek Książ
20:00 – 21:00 - Stand-up. Radiowcy bez cenzury - 
Coolturalna Montownia, Piotra Wysockiego 29 - STA-
RA KOPALNIA

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- 
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- 
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu
19:00 – 20:00 – spektakl ALCHEMIA TEATRALNA: „na 
pewno (nie)INSTRUKCJA obsługi betonu” [pokaz 
warsztatowy] - Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43

Dzień Piłkarza

Międzynarodowy Dzień Demokracji
Dzień Opakowań

Międzynarodowy Dzień Kropki
Dzień Olewania Systemu

Tej osobistości świata sportu 
(i nie tylko) nie musimy nikomu 
przedstawiać, ale warto wspo-
mnieć, że były polski skoczek 
narciarski, a także kierowca 
rajdowy odwiedził Wałbrzych. 
Adam Małysz spotkał się z 
Prezydentem Wałbrzycha dr 
Romanem Szełemejem.

Warto również wspomnieć, że 
polski skoczek uprawiał kombi-
nację norweską. Z kolei w latach 
2016–2022 był dyrektorem koor-
dynatorem ds. skoków narciar-
skich i kombinacji norweskiej w 

Polskim Związku Narciarskim. 
Jednak najważniejsze jest to czym 
zajmuje się obecnie. Otóż od 2022 
Adam Małysz jest prezesem Pol-
skiego Związku Narciarskiego. I 
właśnie z taką wizytą przybył do 
miasta Zielonego Dębu. - Z wizytą 
w Wałbrzychu. Istnieje duża szan-
sa na rozwój narciarstwa klasycz-
nego i w tym miejscu! Trzymajcie 
kciuki – napisał na swojej stronie 
w social mediach Adam Małysz. 
Tak więc będziemy trzymać!

Red.
Źródło: fot

facebook.com/AdamMalysz

Adam Małysz odwiedził Wałbrzych

Właśnie minęły wakacje. 
Jak się okazuje - czas ten 
był bardzo aktywny dla na-
szych seniorów, którzy spę-
dzili je z Fundacją Via Salu-
tis. Wśród propozycji zajęć 
znalazła się joga śmiechu..., 
czyli co? 

Joga śmiechu to wyśmieni-
ta metoda, by zachować zdro-
wie, witalność, radość życia, 
młodość, dobre samopoczu-
cie i …dobrą figurę. Pomaga 
w radzeniu sobie ze stresem, 
dotlenia mózg, pobudza kre-
atywność. Joga śmiechu to 
praktyka polegająca na wy-
woływaniu śmiechu przez 
specjalne ćwiczenia, proste 
techniki oddechowe jogi 
i relaksację. Prowokujemy 
śmiech. Dla naszego mózgu 
nie ma to żadnego znaczenia, 
czy śmiech jest wywołany na-
turalnie czy sztucznie. Mózg 
dostaje sygnał „jest dobrze” 
i tak już zarządza naszym or-
ganizmem, że naprawdę jest 
dobrze. W wielu naukowych 
opracowaniach czytamy, że 
"Śmiech wprawia w dobry 
nastrój, jest też świetnym 
ćwiczeniem. … czytaj więcej 
www.30minut.pl 

Na początku sierpnia 
Fundacja Via Salutis praco-
wała nad dwoma wałbrzy-
skimi questami. Co to są 
właściwie te questy?

Tak,  wakacje upłynęły nam 
bardzo aktywnie. W projekcie 
„Wygrajmy to miejsce”, któ-
rego celem jest integracja 
społeczności lokalnej wokół 
wspólnej historii, tożsamo-
ści, naszej wielokulturowości 
i dziedzictwa kulturowego 
założyliśmy sobie wspólne 
wygrywanie przestrzeni miej-
skiej, międzyludzkiej dla nas, 
wałbrzyszan. Co oznacza dla 
nas "wygrana"? Sięgamy po 
twórcze metody pracy, po to 
by w teraźniejszości, tworząc 
ofertę ciekawego spędzania 
czasu, zainteresować miesz-
kańców historią, tradycją, 
drugim człowiekiem, by od-
kryć magię miejsca w któ-

rym żyją, z wiarą, że tworząc 
je dziś "tu i teraz" będą mieli 
ochotę być w nim aktywnymi 
obywatelami, dbając o nie w 
przyszłości. W ubiegłym roku 
przygotowaliśmy wspólnie 
z uczestnikami projektu fan-
tastyczną grę planszową o 
wielokulturowym Wałbrzy-
chu. Teraz przyszedł czas na 
kolejną formę wygrywania 
miasta, tym razem w terenie. 
Zaplanowaliśmy, że powsta-
ną dwie takie gry, dwie tra-
sy, zwane questami. QUEST 
to edukacyjna gra terenowa, 
która łączy w sobie elementy 
zabawy i nauki, poszukiwań 
skarbu i radości odkrywania. 
Głównym celem Questów 
jest jak najbardziej atrakcyj-
ne zaprezentowanie dzie-
dzictwa miejscowości, zwró-
cenie uwagi uczestnika tej 
gry na wyjątkowe elementy 
danego miejsca związane z 
lokalną przyrodą, historią i 
kulturą.  … czytaj więcej na 
www.30minut.pl

Czym jest z kolei projekt 
"Wałbrzyscy Seniorzy w Ak-
cji!"?

To nasza inicjatywa na 
rzecz wałbrzyskich senio-
rów, skierowana do dwóch 
grup senioralnych, seniorów 
z dwóch wałbrzyskich Dzien-
nych Domów Seniora na 
Podgórzu i Podzamczu oraz 
seniorów samodzielnych, za-
interesowanych naszą ofertą 
aktywizacji, edukacji i spę-
dzania zdrowo wolnego cza-
su. To działanie finansowane 
z budżetu Gminy Wałbrzych. 
Japończycy mają swoją filo-
zofię IKIGAI, sztukę starzenia 
się młodo, filozofię, w której 
tkwi japoński sekret długie-
go i szczęśliwego życia. Ikigai 
tłumaczy się jako "szczęście 
płynące z bycia stale zaję-
tym". To wzbudzanie w sobie 
potrzeby bycia aktywnym 
i usatysfakcjonowanym z 
życia. … czytaj więcej na 
www.30minut.pl

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 

Cały wywiad przeczytasz 
na www.30minut.pl 

Zeskanuj kod QR 



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Wizyta Grzegorza Piechowiaka
Wiceministra Rozwoju i Technologii w Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK”
Dobre, owocne i obie-

cujące spotkanie - za nami 
wizyta Grzegorza Pie-
chowiaka - Wiceministra 
Rozwoju i Technologii w 
Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej 
"INVEST-PARK", która 
była okazją do podsumo-
wania dotychczasowych 
przedsięwzięć i najważ-

niejszych wyzwań stoją-
cych przed „INVEST-PARK”. 

 Wspólnie odwiedzi-
liśmy budowę Centrum 
Szkoleniowego zlokali-
zowanego w naszej hali 
przemysłowo - maga-
zynowej przy ul. Villar-
dczyków. Nie zabrakło 
też czasu na spotkanie z 
kierownictwem Toyota 
Motor Manufacturing Po-
land Wałbrzych i rozmów 
o sprawach ważnych dla 
naszego strategicznego 
inwestora. 
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Zdjęcie tygodnia STARY ZDRÓJ 
Autor Pan Andrzej 

Wypalenie zawodowe to choroba 
Praca już nie cieszy, a przecież kiedyś dawała satysfakcję? Na samą myśl o obowiązkach służ-

bowych odczuwasz stres, irytację i przygnębienie, a rano nie chce ci się ruszać z łóżka. Brzmi 
znajomo? Być może dopadło cię wypalenie zawodowe? 14 września obchodzimy dzień walki z 
wypaleniem zawodowym. 

REKLAMA R0556/22REKLAMA R0555/22

Kiedy rozpoznano to zjawi-
sko?

Po raz pierwszy o wypaleniu 
zawodowym w ujęciu naukowym 
zaczęto mówić w Stanach Zjed-
noczonych w latach siedemdzie-
sątych XX wieku. Jednocześnie 
pojęcie to zostało wprowadzone 
przez dwóch badaczy, zupełnie 
niezależnie od siebie. Byli to psy-

cholożka społeczna Chrisitna 
Maslach oraz lekarz psychiatra 
Herbert Freudenberg. Warto rów-
nież wspomnieć, że po raz pierw-
szy pojęcie to pojawiło się w 1974 
roku w pracach Herberta Freu-
denberga, który opisywał osoby 
niosące pomoc innym. Osoby te, 
młodzi Amerykanie, pracowały w 
ośrodku dla osób uzależnionych 

od narkotyków. Z biegiem czasu, 
w toku ich obserwacji, Freuden-
berg zauważył, że osoby zatrud-
nione w tym ośrodku są coraz 
bardziej obciążone w związku z 
pomaganiem i wykonywaniem 
związanych z tym obowiązków. 
Coraz bardziej tracili oni energię 
i motywację do działania. Coraz 
bardziej też tracili zaangażowanie 

związane z pomocą innych osób i 
mieli coraz więcej różnorodnych, 
negatywnych symptomów psy-
chosomatycznych. Sytuacja ta 
postępowała, aż dochodziło do 
całkowitego wyczerpania energii 
i motywacji, czyli właśnie do wy-
palenia.

Co to jest?
Wypalenie zawodowe to zjawi-

sko, które można rozpatrywać na 
wielu płaszczyznach – na gruncie 
psychologii społecznej, psycholo-
gii pracy, zarządzania, psychologii 
klinicznej czy psychologii osobo-
wości. Nie ma jednak jednoznacz-
nej definicji wypalenia zawodo-
wego w literaturze przedmiotu. 
Istnieje jednak angielskie pojęcie 
„burn out syndrome” i w języku 
potocznym oznacza „Jestem wy-
czerpany (wypalony). Nie jestem 
w stanie zrobić już nic więcej”. 
Jak podają źródła wypalenie za-
wodowe bardzo często grozi oso-
bom, które zawodowo zajmują 
się pomaganiem innym – pielęg-
niarkom, lekarzom, ratownikom, 
czy właśnie wolontariuszom, któ-
rzy pomagają w różnorodnych 
ośrodkach. Nie znaczy to jednak, 
że nie grozi innym osobom – tak 
naprawdę wypalenie zawodo-
we może grozić wszystkim bez 
względu na to, czym się zajmują 
na co dzień. Należy również zwró-
cić uwagę, że wypalenie zawodo-
we może nastąpić pod wpływem 
jednego, silnego i traumatycz-
nego wydarzenia. Jednak jest to 

raczej rzadkie wydarzenie. Dużo 
częściej do wypalenia zawodo-
wego dochodzi w przypadku sil-
nego, długotrwałego obciążenia 
psychicznego i stresu, którego 
doświadcza dana osoba w toku 
swojej codziennej pracy.

Wypalenie to choroba
Podkreślenia wymaga także 

fakt, że WHO nie zakwalifikowa-
ła wypalenia zawodowego jako 
jednostki chorobowej ani stanu 
medycznego. Psychoterapia jest 
w stanie Ci bardzo pomóc w odzy-
skaniu wewnętrznej równowagi, 
uporaniu się z problemami, które 
Cię dręczą i w walce z wypaleniem 
zawodowym. Nie obawiaj się wi-
zyty w gabinecie psychoterapeu-
ty.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut,pl

Źródła i cytaty:
https://psychoterapiacotam.

pl/
https://zdrowie.radiozet.pl/

https://gsu.pl/
https://firma.rp.pl/

https://interviewme.pl/

Zeskanuj kod QR i czytaj całość
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Od 20 lat razem z Wami... Wydarzenia 5

Otwarcie boiska do gry w bule 
W piątek 9 września 2022 

roku o godzinie 15:30 przy 
ulicy Chałubińskiego 18 w 
dzielnicy Stary Zdrój zo-
stanie uroczyście otwarte 
boisko do gry w bule. Budo-
wa bulodromu jest oddolną 
inicjatywą mieszkańców 
dzielnicy, którzy zaangażo-
wali się w jego budowę. 

Inicjatywa zrodziła się kil-
kanaście tygodni temu, kiedy 
mieszkańcy dzielnicy Stary Zdrój 
grający w bule postanowili sami 
zorganizować sobie miejsce do 
gry. O pomoc zwrócili się do rad-
nego Rady Miejskiej, a zarazem 
przewodniczącego Rady Wspól-
noty Samorządowej Anatola 
Szpur o pomoc w realizacji przed-
sięwzięcia. - Od razu pomyślałem, 
że to świetna inicjatywa naszych 
mieszkańców i postanowiłem po-

móc im przy jego szybkiej realiza-
cji, choć łatwo i szybko nie było 
- wyjaśnia Anatol Szpur, radny 
miejski. Lokalny samorządowiec 
pomógł budowniczym w pozy-
skaniu niezbędnych materiałów 
budowlanych do postawienia bu-
lodromu. Inicjatywę wsparł Pre-
zydent Miasta Wałbrzycha dr Ro-
man Szełemej. Dzięki temu już w 
najbliższy piątek o godzinie 15:30 
przy ulicy Chałubińskiego 18 w 
dzielnicy Stary Zdrój, nieopodal 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 3 nastąpi otwarcie boiska. Ot-
warcia dokona Prezydent Miasta 
Wałbrzycha dr Roman Szełemej. 
Jednak to nie wszystko, cała im-
preza będzie mini-piknikiem z 
grillem dla dorosłych i watą cu-
krową dla dzieci, na którą serdecz-
nie zapraszają inicjatorzy budowy 
boiska i radny Anatol Szpur.

Linia numer 5 będzie mieć dodatkowy, poranny kurs "szkolny"

Zmiany w komunikacji miejskiej
Zarząd Dróg, Komunika-

cji i Utrzymania Miasta w 
Wałbrzychu informuje, że z 
dniem 1 września 2022 roku 
kursy autobusów powróciły 
do przedwakacyjnego roz-
kładu jazdy. Między innymi 
zwiększy się częstotliwość 
kursowania autobusów na 
liniach A oraz C. Z kolei w 
2023 roku czeka nas rewo-
lucja.
Co się zmieniło od pierwsze-

go września? Otóż zwiększyła się 

częstotliwość kursowania autobu-
sów na liniach A oraz C. Z kolei li-
nia numer 5 uzyskała dodatkowy, 
poranny kurs tak zwany "szkolny" 
- dedykowany młodzieży uczą-
cej się, w relacji Wałbrzych - Głu-
szyca – Wałbrzych. Zarząd Dróg, 
Komunikacji i Utrzymania Miasta 
przywraca po wakacyjnej prze-
rwie kursowanie autobusu linii 
nr 4. Natomiast znosi wakacyjne 
połączenie linii nr 15 do czeskie-
go Mezimesti. Szczegóły nowe-
go rozkładu jazdy są dostępne 

na stronie internetowej: http://
rozklad.walbrzych.eu oraz w apli-
kacji MyBus. Jednak prawdziwa 
rewolucja czeka pasażerów od 
2023 roku. Powstanie linia, która 
będzie kursować pod symbolem 
EX. Dojdą linie 19 i 20. O tym jak 
zmieni się mapa wałbrzyskiej ko-
munikacji autobusowej będziemy 
informować na łamach Tygodnika 
30 minut.

Red.
Fot. ZDKiUM
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Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem w wałbrzyskim Śródmieściu

z fotografem i członkiem zarządu PTTK oddziału Ziemi Wałbrzyskiej
i współzałożycielem Wałbrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego rozmawiał Paweł Szpur

z Kazimierzem Szymelą

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Narodowe Czytanie 2022
Tradycyjnie w pierwszą sobotę 

września, w tym roku trzeciego 
września, rozpoczęła się ogólno-
polska akcja Narodowego Czyta-
nia ogłoszona przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudę. W obecnym roku czytane 
były Ballady i romanse Adama Mi-
ckiewicza. Punktualnie o godzinie 
16.00 prezes Towarzystwa Miłoś-
ników Szczawna-Zdroju Iwona 
Czech powitała przybyłych Gości 
w pięknym historycznym gma-
chu Teatru Zdrojowego w imieniu 
organizatorów przedsięwzięcia: 
Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej 
Szczawno-Zdrój reprezentowa-
nej przez burmistrza pana Marka 
Fedoruka oraz Przewodniczego 
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdro-
ju pana Adama Motykę, w imieniu 
Teatru Zdrojowego im. Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju oraz w imieniu Towa-
rzystwa Miłośników Szczawna-
-Zdroju, które reprezentowane 
było przez panią prezes wraz z 
zarządem. Iwona Czech powitała 
gości przybyłych na Narodowe 
Czytanie „Ballad i Romansów”, 
odczytała list Prezydenta i zapro-
siła do zaprezentowania pierw-
szej ballady - „Romantyczność” 
– czytającymi byli: p. Katarzyna 
Pawlak-Weiss - p.o. naczelnika 
Oddziałowego Biura Edukacji 
Narodowej w Instytucie Pamięci 

Narodowej we Wrocławiu, Marek 
Fedoruk i Adam Motyka, balladę 
„Powrót Taty” czytali: Dorota Wo-
łoszyn-Pusłowska - radna Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju 
i Tadeusz Wlaźlak - honorowy 
obywatel Szczawna-Zdroju, były 
burmistrz naszego miasta, balla-
dę „Rękawiczka” czytali: Barbara 
Grzegorczyk - była prezes spółki 
Uzdrowisko Szczawno-Jedlina 
S.A. i Marek Fedoruk, balladę „Pani 
Twardowska” czytała Monika Wa-
chowicz – nauczycielka Zespołu 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie w Szczawnie-Zdroju, balladę 
„Lilije” czytała Iwona Czech. Pio-
senkę z tekstem ballady „Tukaj, 
albo próby przyjaźni" zaśpiewała 
uczennica Julia Zięba. Oprócz 
osób, które wcześniej deklarowa-

ły chęć czytania, z widowni zgło-
siła się pani, która wyrecytowała z 
pamięci cały tekst ballady „Czaty” 
Adama Mickiewicza.

Tradycyjnie już, oprócz czy-
tania dzieła prezentowanego w 
danym roku, Iwona Czech opo-
wiadała o nieznanych lub mało 
rozpowszechnianych faktach z 
życia autora, a także o okolicz-
nościach powstania czytanych 
utworów. Podczas czytania na 
ekranie pojawiały się obrazy, po-
cztówki przedwojenne ilustrujące 
recytowaną w danym momencie 
balladę.

Na koniec Narodowego Czy-
tania 2022 odbył się również tra-
dycyjnie, quiz z nagrodami, a były 
nimi tomy „Ballad i romansów” 
Adama Mickiewicza.

Zanim zaczniemy rozmawiać 
o obecnej wystawie, chciałabym 
wrócić do początków twojej pasji 
do fotografii. Jak to się zaczęło?

To się zaczęło bardzo dawno. 
Moja rodzina przy rodzinnych świę-
tach, komuniach, chrztach robiła 
sobie zdjęcia rodzinne – pamiątko-
we. Uczęszczaliśmy do fotografa, 
Pana Kulig przy ulicy Chrobrego 
1, na pierwszym piętrze. Pan Kulig 
miał tam swoje atelier, z taką strasz-
ną, dużą i poniemiecką maszyną.

Jakie to były lata?
To musiały być lata sześćdziesią-

te.
Czyli fotografia analogowa.
Tak, ja robiłem jeszcze analogo-

wą. Wówczas zainteresowałem się 
fotografią jako pięcio czy sześcio-
letni chłopak – jak ten obraz po-
wstaje, co ten magik pod tą czarną 
szmatą tam robi? Pan Kulig wsadził 
mnie pod to płótno, oczywiście na 
taborecie, i kręcił bliżej i dalej od 
matówki obiektyw. Ten obraz po-
jawiał się i znikał. Fajne to było, ale 
dalej nie dawało mi to spokoju i po-
myślałem, że coś trzeba z tym zro-
bić. Na komunię dostałem Smienę 
i zaczęła się jazda bez trzymanki 
(śmiech). Zajęta kuchnia, ojciec 
wracał głodny z pracy, wściekły, 

że do kuchni nie może dojść, a ja 
w talerzach paplałem te papierki, i 
suszyłem na szybach od okna.

Czyli ciemnia domowej robo-
ty.

Tak, ciemnia domowej roboty 
bez specjalnego podręcznikowego 
przygotowania. Powiększalnik był 
od kolegi ojca, zrobiony z puszki 
po korniszonach – fajnie się dzia-
ło. Później w podstawówce robi-
łem zdjęcia do gazetek szkolnych. 
Pierwsze zdjęcie mam zachowane 
a przez przypadek są wśród nich 
zrobione w podwójnej ekspozycji. 
Ci co zajmują się fotografią będą 
wiedzieć o co chodzi.  Wyszło to 
nawet dobrze.

Tu postawię Ci kropkę. Po-
wiedz kiedy przestawiłeś się na 
fotografię cyfrową? Pamiętasz w 
jakich okolicznościach?

Oczywiście, że pamiętam. W la-
tach dziewięćdziesiątych jak przy-
szły zmiany ustrojowe, myślałem o 
zajęciu się fotografią zarobkowo. Z 
racji zmian i przemian nie mogłem 
się z tego utrzymać. Poszedłem w 
inną stronę, a fotografia została na 
parę lat zakopana. W tym czasie 
zmienił się system fotografii z ana-
logowej na cyfrową. Wówczas to 
było jeszcze drogie i nie było mnie 

stać na to. Już w 2006 roku poja-
wiły się rzeczy, które były tańsze i 
osiągalne dla mnie, był to Cyber-
-shot Canon G5. Wspaniały apara-
cik z manualnymi ustawieniami. 
Mogłem na tym robić wszystko co 
chciałem i jak chciałem.

Ale chyba potrzebny był kom-
puter.

Ależ oczywiście, komputer mia-
łem już wtedy, słaby bo słaby ale 
dla fotografii musiałem go rozbu-
dować oczywiście o programy i tak 
dalej. Aparat, o którym wspomnia-
łem, mam go do dziś. Jak są trudne 
warunki atmosferyczne czy jazda 

na nartach, to go zakładam na szy-
ję i z nim jeżdżę.

Jak to było z Wałbrzyskim To-
warzystwem Fotografii? Kiedy 
pomyślałeś, że taką instytucję 
należy założyć?

W czasach kiedy działałem w 
klubie fotografii w Miejskim Domu 
Kultury na Podzamczu, który pro-
wadził Wojciech Stańczak – brałem 
udział w różnych imprezach foto-
graficznych. W którymś momencie 
spotkałem się z Andrzejem Pro-
tasiukiem i Alkiem Ziółkowskim. 
Wspólnie ustaliliśmy, że coś takie-
go zorganizujemy. Podjął się tego 
Andrzej Protasiuk i coś takiego 

zrobił, a my tam działaliśmy. Sztan-
darowym wydarzeniem, które robi-
liśmy przez parę lat, to był ogólno-
polski, a później międzynarodowy 
plener aktów Zamku Książ, gdzie 
dostawaliśmy we władanie Zamek 
Książ, powiedzmy na tydzień.

Dziękuję za rozmowę.



Ogólnie rozumiana 
przemoc jest zja-
wiskiem tak samo 

trudnym jak i niestety często 
spotykanym. Przemoc iden-
tyfikujemy wtedy, kiedy do-
chodzi do świadomego naru-
szenia granicy danej osoby, 
bez względu na to o jakiego 
rodzaju granicy mówimy.

Każdy człowiek posiada różne 
rodzaje osobistych granic, m.in. 
fizyczną, psychiczną, moralną itp.; 
ma też prawo aby decydować o 
tym, kto i kiedy może te granice 
przekraczać. W przypadku nie-
pożądanego naruszania granicy 
fizycznej możemy mówić np. o 
niechcianym dotyku, o biciu czy 
innych formach przemocy zwią-
zanej z naruszeniem nietykalno-
ści fizycznej. Naruszanie granicy 
psychicznej wiąże się np. z obra-
żaniem, nękaniem, ośmieszaniem 
czy zastraszaniem. W tego typu 
rozgraniczeniu różnych rodzajów 
osobistych granic ważne jest, aby 
pamiętać, że przemoc nie zawsze 
musi mieć postać bicia, szarpania 
czy innego rodzaju niepożądane-
go kontaktu fizycznego. Często 
osoby doznające przemocy nie 
mają fizycznych śladów czy sinia-
ków ponieważ stosowana wobec 
nich agresja ma formę przede 
wszystkim psychiczną i tym sa-

mym często trudniejszą do udo-
wodnienia.

 Warto pamiętać również o 
tym, że przemocy możemy roz-
różnić także wiele rodzajów, m.in. 
przemoc domową (zachodzącą 
wobec osób zamieszkujących to 
samo środowisko rodzinne) czy też 
cyberprzemoc (za pośrednictwem 
internetu i innych technologii ko-
munikacyjnych). Rozróżnienie po-
szczególnych rodzajów przemocy 
służy przede wszystkim temu, aby 
w przypadku podjęcia reakcji wie-
dzieć gdzie się zgłosić i co można 
zrobić – w przypadku różnych ro-
dzajów przemocy wsparcie świad-
czyć mogą różne instytucje po-
mocowe i dane problemy mogą 
poruszać różne przepisy prawne.

 Poruszając temat reagowania, 
należy pamiętać o tym, że będąc 
świadkiem lub osobą doświadcza-
jącą zachowań przemocowych, 
naszym obowiązkiem jest zarea-
gować. Często ludzie wzbraniają 
się przed podjęciem działania w 
obliczu sytuacji związanej z prze-
mocą i często powodami tego 
typu wycofania są np. lęk przed 
ewentualnym odwetem sprawcy, 
wstyd czy też wadliwe schema-
ty myślenia takie jak „przemoc to 
prywatna sprawa jej uczestników”. 
Jest to związane m.in. z niedosta-
teczną edukacją na temat zjawiska 
przemocy domowej oraz niezna-
jomością właściwych sposobów 

reagowania. Trzeba pamiętać, że 
każdy świadek lub osoba dozna-
jąca zachowań przemocowych 
ma do dyspozycji szereg różnych 
sposobów reagowania, od po-
wiadomienia policji, poprzez po-
wiadomienie innych służb (np. 
pracownik socjalny) aż po najzwy-
klejsze zwrócenie uwagi. Każda 
forma naszej interwencji w tym 
wypadku stanowi realną możli-
wość pomocy pokrzywdzonemu, 
co często wiąże się z zachowa-
niem przez niego zdrowia a może 
nawet życia.

 Warto również dodać, że żad-
na forma przemocy nie jest uspra-
wiedliwiona i żadne sprowokowa-
nie nie tłumaczy przemocowego 
naruszenia granicy innych ludzi. 
Przemoc, w jakiejkolwiek formie, 
jest karalna, niezależnie od tego 
czy dotyczy ludzi sobie obcych czy 
zamieszkujących to samo środo-
wisko rodzinne – nie jest to rów-
nież „sprawa prywatna”, ponieważ 
żadne przestępstwo nie jest tego 
typu sprawą. Należy reagować na 
sytuacje przemocowe i nie pozo-
stawać biernym wobec krzywdy 
drugiego człowieka!

Autor tekstu:
Przemysław Mieszkowski, psy-

cholog Działu Profilaktyki Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Wałbrzychu

PRZEMOC

Projekt „Bezpieczny Parasol” finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
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Panowie 
budują formę

Juniorzy zagrali międzynarodowo, seniorzy szykują się do 
przedsezonowego turnieju, który będzie kolejnym etapem 
przygotowań do sezonu.

Młodzi siatkarze zagrali dwa 
mecze z czeską Slavią.

-Od lat współpracujemy z 
partnerskim klubem TJ Slavia 
HK volejbal nie tylko na płasz-
czyźnie sportowej ale także 
organizacyjnej. Dzięki zapro-
szeniu ze strony Slavii nasi ju-
niorzy rozegrali dwa spotkania 
kontrolne - wygrane 3:0 i 4:0 - 
ze swoimi rówieśnikami zza po-
łudniowej granicy. Mecze były 
okazją do zaprezentowania się 
wszystkich zawodników, nawią-
zania międzynarodowych rela-
cji oraz świetnym przetarciem 
przed zbliżającym się sezonem. 
Podobnie jak w poprzednich 
rozgrywkach nasi juniorzy będą 
łączyć grę na dwóch frontach: 
młodzieżowym oraz senior-
skim, występując w meczach 
zarówno II jak i III ligi (od sezo-
nu 2022/23 I liga Dolnośląska). 
Nie możemy się doczekać.

Seniorzy po wygranej w to-
warzyskiej grze z Bielawianką, 
zaczęli przygotowania do tur-
nieju w Jelczu Laskowicach.

-Trzeci tydzień przygotowań 
kończymy meczem kontrolnym 
w Bielawie. W pięciosetowym 
pojedynku wygrywamy z miej-
scową Bielawianką. Każdy z 
zawodników dostał szansę za-
prezentowania się na dłuższym 
dystansie czasowym a dodatko-
wo sztab szkoleniowy ma nieco 
szerszy pogląd nad czym trzeba 
popracować w kontekście dal-
szych przygotowań do zbliżają-
cych się rozgrywek. Za tydzień 
wybieramy się na pierwszy z 
dwóch towarzyskich turniejów, 
który odbędzie sie w Jelczu-
-Laskowicach, gdzie zmierzymy 
się z ZAKSA Strzelce Opolskie 
oraz miejscowym IM Faurecia 
i Tygrysy Strzelin – informują 
przedstawiciele klubu.

JZ 

Nicole Jochym
z brązem
Mistrzostw Polski

Włókniarz w wysokiej formie

-Na tegoroczne MP we 
Wrześni przyjechałyśmy z 
jednym celem, to jest cie-
szyć się z gry. Nasze nasta-
wienie pozwoliło nam za-
grać kilka bardzo dobrych 
spotkań z topowymi para-
mi. Doszłyśmy do ćwierćfi-
nału, wygrywając z parami 
Tokarska/Szczytowicz i Bła-
siak/Łukaszewska. Niestety 
tam przydarzyła nam się po-
rażka, ale wykorzystałyśmy 
swoją drugą szansę wejścia 
do najlepszej czwórki. W 
półfinale przegrałyśmy z 
przyszłą mistrzowską parą 

Gruszczynska/Wachowicz. 
Nasze turniejowe starcia 
zakończyliśmy rewanżo-
wym zwycięstwem nad 
parą Wiatr/Kaczmarek. To 3 
miejsce jest dla nas bardzo 
dużym osiągnięciem, po tak 
długim i wyczerpującym 
sezonie pełnym wzlotów i 
upadków. Jestem dumna z 
naszej pary za kawał dobrej 
roboty w trakcie sezonu i 
piękne jego wykończenie 
- powiedziała po turnieju 
Nicole Jochym.

JZ

Zarówno w środowym jak i 
sobotnim spotkaniu, zespół 
z Głuszycy zagrał bardzo 
odważnie, co przeniosło się 
na mnogość sytuacji bram-
kowych. Dobre występy wy-
windowały Włókniarza na 3 
miejsce w tabeli.

-Po szybkim straceniu bram-
ki wzięliśmy się w garść, co 
pokazał końcowy wynik. 
Wynik ten mógł być jeszcze 

wyższy, gdyby nie pechowy 
słupek i poprzeczka. Jako 
drużyna, uważam, że jeste-
śmy bardzo dobrze przy-
gotowani do tego sezonu, 
ciężko trenujemy, co mamy 
nadzieje widać na boisku. 
Moim zdaniem prowadzimy 
bardzo przemyślaną i mądrą 
grę. Cieszę się, że mogłem 
dołączyć do drużyny, która 
ma tak duże umiejętności, 
aspiracje i wole walki – mó- wił po meczu Filip Brzeziń-

ski. JZ

Nasza drugoligowa zawodniczaka w parze z Kingą Legietą 
wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski na piasku.

Włókniarz Głuszyca w ciągu kilku dni rozegrał dwa spotkania ligowe. Zaległe z Roztocznikiem i planowe z wałbrzyskim Podgó-
rzem. W obu okazał się zdecydowanie lepszy od swojego rywala, aplikując przeciwnikom w sumie 10 bramek.

Koniec pewnej ery
Zwykle o transferach pi-
sze się suche komunikaty. 
Zwykle, bo kiedy zmiany 
dotyczą osób wyjątkowych, 
trudno przekazać takie 
wiadomości bez emocji. 
Krzysztof Jakóbczyk nie 
będzie już grał w Górniku. 
W kuluarach mówi się, że 
trener miał inną wizję i zre-
zygnował z usług zawod-
nika.  W związku z tym, że 
Krzyśka tak po prostu bar-
dzo lubię, pozwolę sobie na 
nieco bardziej subiektywne 
spojrzenie.

Magic. Czarodziej. Pan Ko-
szykarz. Różnie go nazy-
wano w trakcie gry w Wał-
brzychu. Dał nam wiele 
radości. Rzucał niewiary-
godne punkty. Potrafił sa-
modzielnie wygrywać me-
cze. Ja sam poznałem się na 
jego talencie gdy jeszcze w 
zielonej koszulce wygrywał 
Śląskowi mecze. Zafascyno-
wał mnie, gdy wygrał mecz z 
Górnikiem w 1 rundzie play-
-off. Później zmienił barwy i 
przywdział biało-niebieską 
koszulkę. Zawsze odpłacał 
się dużym zaangażowaniem 
i pomimo iż wywodzi się z 
wrocławskiego Śląska, zo-
stał pod Chełmcem poko-
chany.

Z zawodowego punktu wi-
dzenia muszę też powie-
dzieć, że Krzysiek Jakóbczyk 
jest niesamowicie inteligen-
tnym zawodnikiem. Wszyst-
kie nagrania, wywiady, 
rozmowy na potrzeby pub-
likacji, zawsze były prowa-
dzone na wysokim pozio-
mie. Dużo było w tym też 
humoru, bo pomimo, że cele 
zdobywał poprzez ciężką 
pracę, potrafił zbalanso-
wać wkładany weń wysiłek. 
Wiedział kiedy przycisnąć 
śrubę, także nam w redakcji, 
oraz kiedy uśmiechnąć się 
do kamery.
Krzysiek - to była czysta 
przyjemność pracować z 
tobą na przestrzeni ostat-
nich kilku lat i przepraszam 
(ze względu na chęć awan-
su), że to powiem, ale… oby 
nikt w klubie nie żałował 
później tej decyzji.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Trudne wybory
Arkadiusz Milik rewelacyjnie 
wprowadził się do ekipy Juven-
tusu Turyn. Wiadomo było, że 
nie był to pierwszy wybór Mas-
similiano Allegriego w mijają-
cym oknie transferowym. Milik, 
przechodząc do Juve, niejako 
godził się z rolą zawodnika 
rezerwowego a na pewno nie 
tego, który będzie pierwszym 
wyborem trenera, mając za 
konkurenta wschodzącą gwiaz-
dę europejskiej piłki Duszana 
Vlahovicia. Tymczasem repre-
zentant Polski zaliczył praw-
dziwe wejście smoka. Absolut-
nie wykorzystał te kilka minut, 
które dostał w meczu ze Spezią 
i w kolejnym pojedynku Serie 
A wyszedł w podstawowym 
składzie, jak również w spot-
kaniu z PSG w Lidze Mistrzów. 
Jak będzie dalej - nie wiem, ale 
Milik dużo ryzykował decydu-
jąc się na przejście do Starej 
Damy. Kilkakrotnie rozpisywa-
łem się tutaj o roli piłkarskich 
managerów, czy wyborów sa-
mych zawodników jeśli chodzi 
o zmianę klubu, gdy pojawia 
się oferta z uznanej piłkarskiej 
marki. Co wybrać - możliwość 
gry dla legendarnego klubu, 
jednak z ryzykiem niespro-
stania oczekiwaniom trenera, 
właścicieli, konfrontacji swoich 
umiejętności na najwyższym 
szczeblu czy gwarancję gry w 
klubie słabszym, bez wielkiej 
historii, bez presji i oczekiwań 
kibiców. Nie ma na to jedno-
znacznej odpowiedzi. Kto dziś 
pamięta na przykład, że w 2001 
roku Sławomir Wojciechow-
ski został zawodnikiem Bay-
ernu Monachium. Ilu kibiców 
tak naprawdę kojarzy dzisiaj 
tego piłkarza? Był on gwiaz-
dą ligi szwajcarskiej a Bayern 
pozyskał go jako uzupełnienie 
szerokiej kadry. Takich zawod-
ników wielkie kluby ściągają w 
każdym oknie transferowym po 
kilku, większość nie przebija sie 
nawet do meczowej kadry a to 
z kolei może oznaczać np. znik-
nięcie z orbity zainteresowań 
selekcjonera kadry narodowej. 
Każdy transfer nawet najwięk-
szych gwiazd (patrz Leo Mes-
si) wiąże się z ryzykiem. Kiedy 
warto je podejmować? Kiedy 
uznać to za wyzwanie (Milik w 
Juventusie) a kiedy za nagrodę 
za całą karierę (Jerzy Dudek w 
Realu Madryt) ...są to bardzo 
ciekawe zagadnienia, pokazu-
jące jak złożoną dziedziną jest 
futbol.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Nicole   
Nazwisko: Jochym
Data urodzenia: 3 lutego 2001 roku 
Pseudonim sportowy:  Niki   
Klub: MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
(siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces: Mój naj-
większy sukces zanotowałam w obecnym sezo-
nie, w którym wraz z Kingą Legietą zdobyłam 
brązowy medal Mistrzostw Polski w siatkówce 
plażowej. Również w obecnym sezonie rywali-
zowałam w rozgrywkach międzynarodowych 
„plażówki”. Uczęszczałam do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale do 
klasy o profilu siatkówka plażowa i moje sukcesy związane są głównie z 
tą dyscypliną sportu. Mam bowiem na koncie również złoto i srebro Mi-
strzostw Polski Juniorów. Do sukcesów muszę także dodać występy w 
Chełmcu Wodociągach, z którym dwukrotnie bardzo blisko byłam awansu 
do I ligi.  
Kto jest Twoim idolem sportowym: Nie mam swojego idola. Od zawsze pra-
cowałam, aby być najlepszą siebie, a nie wzorować się na kimś innym.  
Dlaczego siatkówka: Od strony mojej mamy wszyscy graliśmy w siatkówkę, 
co wynika z tego, iż jesteśmy wysocy. Pierwsze piłki odbijałam z mamą, któ-
rej zasługą jest moja miłość do tego sportu. 
Jaki cel chciałabyś osiągnąć: Awans do I ligi. Myślę, że jest to możliwe, bo u 
kobiet wszystko zawsze jest możliwe. Nasza praca ma również duże znacze-
nie, bo ciężko pracujemy nie tylko w samym sezonie, ale również poza nim, 
w czym duża zasługa naszych trenerów. 

Górnicy w kolejnej rundzie Pucharu Polski

Po trzech porażkach z rzędu 
podopieczni Marcina Doma-
gały w końcu z wygraną. Co 
prawda jeszcze nie ligową, 
a pucharową, ale potraktuj-
my to jako dobry prognostyk 
przed jutrzejszym meczem 
u siebie z Sokołem Marcin-
kowice (godz. 16). W śro-
dowym spotkaniu Pucharu 
Polski biało-niebiescy bez 
większych problemów od-
prawili na wyjeździe rezer-
wy Lechii Dzierżoniów apli-
kując miejscowym 4 gole. 
Na ten pokaźny łup złożyły 
się dwa trafienia Sławomira 
Orzecha, który dwukrotnie 
głową skutecznie wykończył 
dośrodkowania, najpierw z 
rzutu wolnego, a po chwili 
rożnego. Po przerwie na listę 
strzelców dwa razy wpisał 
się Konrad Korba. Najpierw 
młody wałbrzyszanin umie-
jętnie wykończył składną 
akcję całego zespołu, aby 
na kwadrans przed końcem 
potyczki po dokładnym po-

daniu Luiza wykorzystać 
okazję sam na sam z bram-
karzem Lechii. 

Powody do satysfakcji ma 
również Górnik Nowe Mia-
sto, który rewelacyjnie spi-
suje się jako beniaminek 
klasy okręgowej. Dość na-
pisać, iż chłopcy Wojciecha 
Błażyńskiego z kompletem 
12 punktów wraz z LKS-em 
Bystrzyca Górna przewodzą 
stawce 16 zespołów. W śro-
dę nasi podtrzymali zwycię-
ską passę, gdy po strzale Ad-
riana Gębskiego zwyciężyli 
Włókniarza z Kudowy-Zdroju 
1:0. W 87 minucie „Wojtuś” 
popisał się fantastycznym, 
technicznym uderzeniem z 
dystansu, który w efekcie 
przełożył się na awans Gór-
ników do kolejnej rundy roz-
grywek. 

Puchar Polski 
1/16 finału szczebla okręgo-
wego

Lechia II Dzierżoniów – Gór-
nik Wałbrzych 0:4 (0:2)
Bramki: 0:1 Sławomir Orzech 
(10), 0:2 Sławomir Orzech 
(27), 0:3 Konrad Korba (51), 
0:4 Konrad Korba (76) 
Górnik: Perlak (46 Kubiak), 
Mazanka, Kak (46 Pawłow-
ski), Orzech, D. Michalak, 
Korba, Moreno (46 Luiz), 
Nowak, Smutek (46 Rosicki), 
Krawczyk, Emeka. Trener: 
Marcin Domagała 

Górnik Nowe Miasto – Włók-
niarz Kudowa-Zdrój 1:0 
(0:0)
Bramka: 1:0 Adrian Gębski 
(87)
Górnik Nowe Miasto: Chre-
bela, Wodnicki (46 Mateusz 
Wroczyński), Stefański, Kost-
ko, Grabowski, Szymski (70 
Francus), Misiułajtys, Matuła 
(63 Jankowski), Błaszczyk 
(80 Fedycki), Szydłowski (46 
Gębski), Horyk (46 Rosiński). 
Trener: Wojciech Błażyński

fot. Bartłomiej Nowak 

Wesprzyj koszykarzy i kup karnet!
Emocje związane z nadchodzącym sezonem coraz bliżej. Przygotowania zespołu Górnik Trans.eu Zamek Książ wchodzą w decydują-

cą fazę, a ich zwieńczeniem będzie pierwszy mecz ligowy – 24 września z Decką w Pelplinie. Wielkie otwarcie sezonu w Wałbrzychu 
odbędzie się natomiast 1 października, kiedy to podopieczni trenera Marcina Radomskiego podejmą Miasto Szkła Krosno. 

Inauguracja rozgrywek co-
raz bliżej, można zatem przed-
stawić ceny biletów na sezon 
zasadniczy 2022/2023. W 
przedsprzedaży wejściówki 
kosztować będą: 25 złotych 
– normalny, oraz 18 złotych – 
ulgowy. W dniu meczu w kasie 
klubowej – 25 złotych (normal-
ny) oraz 20 złotych (ulgowy). 

Bilety można ponadto zakupić 
na stronie abilet.pl. 

- W dalszym ciągu namawia-
my do zakupu karnetów, któ-
re w dużej mierze wspierają 
biało-niebieskich w drodze do 
upragnionego celu. Zachęcamy 
do zakupu karnetów obejmu-
jących sezon zasadniczy i fazę 

play-off w kwocie 600 PLN. 
Część środków ze sprzedaży 
klub przeznaczy na leczenie i 
rehabilitację Damiana Stolar-
czyka - naszego wiernego ki-
bica, który uległ wypadkowi na 
motocyklu. Pokażmy, że biało-
-niebiescy to najlepiej zorga-
nizowani kibice na I-ligowym 
polu -, powiedział Mateusz 

Zborowski, szef marketingu 
Górnika Trans.eu Wałbrzych. 
Warto dodać, iż karnety można 
nabyć na wspomnianej stronie 
abilet.pl oraz stacjonarnie w 
sklepie Sporting przy ulicy Dłu-
giej 2E.

Red.

Mowa zarówno o Górniku jak i Górniku Nowe Miasto. Pierwszy z wymienionych pokonał na wyjeździe rezerwy Lechii Dzier-
żoniów 4:0, a beniaminek,a zarazem lider klasy okręgowej zwyciężył na Ratuszowej Włókniarza Kudowa-Zdrój 1:0. 
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Turniej z okazji 15-lecia

Ach, co to była za gala…

Okrągły jubileusz istnienia 
siatkarskiego klubu Chełmca 
Wodociągi Wałbrzych, został 
okraszony międzynarodowym 
turniejem, w którym wzięło 
udział ponad 100 zawodniczek.

W międzynarodowym turnieju 
jubileuszowym pod patronatem 
honorowym Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha dra Romana Szełeme-
ja w największej wałbrzyskiej hali 
widowiskowo-sportowej Aqua 
Zdrój wzięło udział 13 zespołów 
z 9 klubów. Zobaczyliśmy zawod-
niczki z TJ Slavia HK volejbal,

AZS AWF Deputo Wrocław, 
Akademii ECO UNI OPOLE, MKS 
MOS Wieliczka, MKS IgnerHome 
Volley Świdnica, UKS Piątka Turek, 
UKS Jedynka Kluczbork, UKS Gmi-
ny Miękinia.

Siatkarska rywalizacja toczyła 
się w 3 kategoriach wiekowych. 
W sumie odbyły się 22 spotkania, 
w których rozegrano blisko 80 se-
tów! Wśród seniorek najlepszym 
zespołem okazał się nasz jubilat.

1. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych

2. AZS AWF Deputo Wrocław

3. TJ Slavia Hradec Kralove
4. ECO Uni Opole

W gronie juniorek 1 miejsce 
wywalczyła drużyna ze Świdnicy. 
Nasze siatkarki uplasowały się na 
najniższym stopniu podium.

1. MKS IgnerHome Volley Świd-
nica

2. UKS Piątka Turek
3. MKS Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych
4. MKS MOS Wieliczka
Turniej rozgrywały również 

młodziczki, które mierzyły się w 

najszerszym gronie. Dwa dni ry-
walizacji zakończyły na 4 miejscu.

1. UKS Piątka Turek
2. ECO Unia Opole
3. UKS Gminy Miękinia

4. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych

5. UKS Jedynka Kluczbork

JZ

Jubileusz 15-lecia istnienia 
klubu to doskonała okazja nie 
tylko do świętowania, ale też 
do refleksji i wspomnień. Z 
tego powodu, pozwolę sobie 
na nieco bardziej subiektywne 
podejście do relacji z wydarze-
nia.

Od kilku lat mam przyjem-
ność relacjonować zmagania 
rozgrywek, w których występuje 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. 
Najpierw były to jedynie relacje 
fotograficzne. Później wkroczyli-
śmy na drogę sprawozdań wideo, 
aż w końcu doszliśmy do dnia, w 
którym pojawiły się transmisje na 
żywo, reportaże, wywiady czy fil-
my okolicznościowe. Każdorazo-

wo było to niesamowite doświad-
czenie.

Zauroczony urodą naszych za-
wodniczek, zafascynowany ich 
charyzmą, inteligencją zawsze z 
dużą dozą sympatii i zaangażo-
waniem śledzę zmagania zespołu. 
Odbierając podczas gali dedyko-
wane podziękowanie, byłem nie-
samowicie szczęśliwy, dumny, że 
zostałem częścią tej wspaniałej 
siatkarskiej rodziny.

Dziękuję za docenienie, kawa-
łek tortu i możliwość wpisu do 
pamiątkowej księgi. Teraz może „...
sięgnijmy gwiazd, bo po cóż było-
by niebo” i za jakiś czas będziemy 
cieszyć się z I ligi.

Jakub Zima
Fot. Marzena Zagrodna

Fot. Marzena Zagrodna

Fot. Marzena Zagrodna Fot. Marzena Zagrodna

Rada Miejska Wał-
brzycha podjęła podczas 
sesji 30 sierpnia uchwałę 
o ogłoszeniu roku 2023 
Rokiem Księżnej Daisy 
von Pless. Uchwała została 
zgłoszona i poddana pod 
głosowanie na wniosek 
komisji kultury, Zamku 
Książ oraz Fundacji Księż-
nej Daisy von Pless.

- Księżna Daisy von Pless 
jest najsłynniejszą w historii 

mieszkanką naszego miasta, 
jego prawdziwą ikoną, a dziś 
już także marką promocyjną 
i kulturalną. Upamiętnienie 
jej osoby i działalności przez 
Radę Miasta Wałbrzycha przez 
ogłoszenie Roku 2023 Rokiem 
Księżnej Daisy von Pless jest 
ważnym i mądrym gestem - 
komentuje dla Tygodnika 30 
minut Mateusz Mykytyszyn,  
Prezes Fundacji Księżnej Daisy 
von Pless. Natomiast w uzasad-
nieniu uchwały można prze-

czytać: „W roku 2023 obchodzić 
będziemy odpowiednio 150. 
rocznicę urodzin i 80. rocznicę 
śmierci w Wałbrzychu księżnej 
Daisy von Pless – osoby, która 
swą działalnością przyczyniła 
się nie tylko do modernizacji 
i sławy Zamku Książ, ale także 
Wałbrzycha i całego regionu. 
Urodzona w Anglii jako Maria 
Teresa Cornwallis-West po-
przez małżeństwo z księciem 
pszczyńskim Janem Henry-
kiem XV związała swe losy z 

Wałbrzychem. Osiemnastolet-
nia Daisy 8 grudnia 1891 r. po-
ślubiła majętnego księcia von 
Pless hr. von Hochberg barona 
zu Fürstenstein. Młoda para za-
mieszkała na stałe w rodowym 
zamku Hochbergów w Książu, 
wówczas pod Wałbrzychem”. 
Warto dodać, że spółka Za-
mek Książ ogłosiła przetarg na 
"Wykonanie i montaż dekoracji 
oraz wystroju Apartamentów 
Księżnej Daisy".

Red.
Źródło fot. Fundacji Księżnej 

Daisy von Pless

W roku 2023 obchodzić będziemy 150. rocznicę urodzin księżnej Daisy von Pless

2023 rokiem księżnej Daisy
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Za posiadanie narkotyków grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do lat 3

36-LETNI MĘŻCZYZNA Z NARKOTYKAMI ZATRZYMANY

Podejrzani w trakcie czynności procesowych usłyszeli zarzut pobicia

TROJE SPRAWCÓW W RĘKACH POLICJANTÓW

Policyjny nos nie zawiódł 
jednego z dzielnicowych 
pierwszego komisariatu. 
Funkcjonariusz dopiero 
co idący na służbę, zauwa-
żył mężczyznę, którego 
podejrzewał o posiadanie 
narkotyków. Na miejsce 
wezwał więc posiłki, czyli 
umundurowanych poli-
cjantów. Okazało się, że 
trafił w dziesiątkę. Policjanci 
przy 36-letnim mężczyźnie 
znaleźli środki odurzające w 
postaci marihuany.

Było piątkowe popołudnie, 
chwila przed godziną czterna-
stą. Dzielnicowy z "jedynki" był 
akurat w drodze na służbę, którą 
miał rozpocząć za parę minut. W 
pewnym momencie na ulicy Wie-
niawskiego mundurowy zobaczył 
mężczyznę, którego podejrzewali 
o posiadanie narkotyków. Infor-
mację przekazał dyżurnemu, a 
ten wezwał na miejsce zdarzenia 
patrol zmotoryzowany. W trakcie 
wykonywanych czynności po-
twierdziło się, że wałbrzyszanin 
w plecaku miał schowane zawi-

niątko foliowe, a w nim był zielony 
susz roślinny. 36-latek został więc 
zatrzymany. Funkcjonariusze u 
technika kryminalistyki przeba-
dali zabezpieczone środki odu-
rzające. Tester wykazał, że była to 
właśnie marihuana. Podejrzany w 
trakcie przesłuchania przyznał się 
do popełnionego przestępstwa. 
Za posiadanie narkotyków grozi 
mu teraz kara pozbawienia wol-
ności do lat 3.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

W miniony weekend poli-
cjanci drugiego komisariatu, 
przy wsparciu funkcjonariuszy 
zespołu wywiadowców wał-
brzyskiej komendy, zatrzymali 
troje wałbrzyszan. W toku wy-
konanych czynności wyszło na 
jaw, że 27-letnia kobieta pobiła 
swojego byłego partnera, z 
którym od dłuższego czasu była 
skonfliktowana. A pomogli jej 
w tym dwaj znajomi w wieku od 
28 do 24 lat. Oni również zada-
wali ciosy. W ruch poszła nawet 
butelka po piwie. Na szczęście 
pokrzywdzony doznał obrażeń 

nie zagrażających jego życiu. 
Mundurowi ustalili również, 
że jeden z podejrzanych był 
poszukiwany, gdyż nie zapłacił 
grzywny za popełnione wykro-
czenie w ruchu drogowym.

Do zdarzenia doszło 2 września 
po godzinie 15:00 na ul. Straży Po-
żarnej w Śródmieściu. 27-latka za-
uważyła tam swojego byłego part-
nera, z którym od dłuższego czasu 
miała zatarg. Wraz z dwoma zna-
jomymi, z którymi akurat wtedy 
przebywała, postanowiła wymie-
rzyć mu karę. Cała trójka, działając 

wspólnie i w porozumieniu, pobiła 
mężczyznę. Pokrzywdzony dostał 
nawet butelką w głowę. Napast-
nicy następnie uciekli. Poszkodo-
wany 27-latek trafił natomiast na 
badania do szpitala. Chwilę póź-
niej informacja o przestępstwie 
dotarła do policjantów drugiego 
komisariatu. W wyniku podjętych 
natychmiastowych działań dwoje 
z agresorów - 27-latka i 28-latek 
- trafiło jeszcze tego samego po-
południa w ręce funkcjonariuszy 
prewencji z tej jednostki i mun-
durowych z wałbrzyskiej komen-
dy. 24-latek został natomiast za-

trzymany następnego dnia przez 
dzielnicowych. Ponadto okazało 
się, że 28-latek był dodatkowo 
poszukiwany przez Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu, gdyż nie zapłacił 
grzywny za jazdę samochodem 
bez uprawnień. Mężczyzna na 
dziesięć dni trafił już do świdni-
ckiego aresztu, gdzie dzisiaj został 
przewieziony. Wszyscy podejrzani 

w trakcie czynności procesowych 
usłyszeli zarzut pobicia, za co grozi 
im kara pozbawienia wolności do 
lat 3. Cała trójka objęta została do-
zorem policyjnym oraz ma zakaz 
zbliżania się do pokrzywdzonego.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

REKLAMA R0559/22

REKLAMA R0558/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy Kopernika 2, w dniu 07.09.2022 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa oznaczony 
jako działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w 
dzierżawę: 
1/działka nr 452/1 obręb Śródmieście nr 27, o pow. 57 m² z 
przeznaczeniem na ogródki działkowe, na okres dzierżawy do 
3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 06.09.2022 r. została wywieszona 
na wykaz część nieruchomości stanowiąca własność Gminy 
Wałbrzych, oznaczona jako działka  nr 29/21 obręb 8 Poniatów 
o powierzchni 5,4 m² przeznaczona do oddania w dzierżawę na 
murek reklamowy.
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REKLAMA R0561/22

REKLAMA R0560/22

Wałbrzych, dnia 1.09.2022 r.  OGŁOSZENIE

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

na  ustanowienie  odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek 
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 19.09.2022 r.
 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu 
mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 19.09.2022 r. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na 
poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto 
Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku 
bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej 
– pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy 
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż 

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

1. przy ul. Senatorskiej 21/9, piętro II,
składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,

wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,30 m².
Cena wywoławcza wynosi   244 170,00 zł,

wadium – 12 208,50 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2022 r.

o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Fortecznej 50/16, pietro V,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc

i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 51,20 m².
Cena wywoławcza wynosi   180 600,00 zł,

wadium – 9 030,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2022 r.

o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.

3. przy ul. Grodzkiej 30/32,   piętro X,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc

i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi   166 800,00 zł,

wadium – 8 340,00zł
Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2022 r.

o godz. 12:40 w siedzibie Spółdzielni.
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Dramatyczny zaprasza na Daisy

Symfoniczne Europejskie Dni Dziedzictwa w Filharmonii Sudeckiej

Wałbrzych na jazzowej trasie Macieja Tubisa

Musical o Daisy jest o wiel-
kiej osobie oraz o wielkiej 
historii, na której tle toczyło 
się jej niebanalne życie. Jest 
też o cierpieniu i nadziei, ale 
przede wszystkim o świe-
cie, do którego już nie ma 
powrotu. Arystokracja, bale 
i podróże salonką są prze-
brzmiałym echem dawnego 
świata – patrzymy na nie 
z zazdrością, często też z 
ludową wyższością. Ale to w 
tamtym świecie pielęgnowa-
no humanistyczne wartości 
– litość, wdzięczność, współ-
czucie, których dziś brakuje. 
Księżna Daisy ponad wszyst-
kimi perypetiami reprezen-
tuje właśnie dobro – to była 
jej supermoc i takiej bohater-
ki dzisiaj nam potrzeba.

Pierwszy wałbrzyski musical 
– jak to dumnie brzmi. Pierwszy 

wałbrzyski? Można spekulować, 
czy w krótkiej, acz burzliwej hi-
storii naszego Teatru znajdują się 
tytuły, które mogłyby powalczyć 
o to miano. Na pewno nasza sce-
na widziała niejeden spektakl 
muzyczny, ale musical? Do tego 
dzieło w pełni o Wałbrzychu, o 
lokalnej bohaterce? Wystarczy 
zapytać przechodniów na Placu 
Teatralnym, czy wiedzą kim była 
Księżna Daisy, żeby usłyszeć tyle 
samo faktów, co plotek. A czy nie 
to świadczy o prawdziwej sławie? 
Prawdziwej potrzebie wielkiej 
opowieści, która w nas drzemie? 
Doczekaliśmy się więc: mamy w 
Wałbrzychu swój musical, o nas i 
dla nas, ale także dla całego kraju, 
dla którego Wałbrzych i Teatr Dra-
matyczny są ciągle do odkrycia na 
nowo. Musical wałbrzyski, bo rea-
lizowany lokalnymi siłami. Ale też 
musical światowy, bo angażujący 

do pracy artystów z prawie całego 
kraju.

UWAGA! W spektaklu używane 
są światła stroboskopowe oraz 
dym papierosowy.

Spektakl powstaje w kopro-
dukcji z Miastem Wałbrzych i Za-
mkiem Książ.

Red.
Źródło i fot. Teatr Dramatyczny

Autor fot. Tobiasz Papuczys

9.09 – 19:00
10.09 – 19:00
11.09 – 19:00
Czas trwania: 130 minut

Tekst i reżyseria: Konrad Imiela
Muzyka: Grzegorz Rdzak
Scenografia: Anna Haudek
Kostiumy: Agata Bartos
Choreografia: Jacek Gębura
Światło: Jakub Frączek
Przygotowanie wokalne: Mag-

dalena Śniadecka

Inspicjentka: Iwona Skiba
Plakat: Jakub Woynarowski
Obsada: Angelika Cegielska, 

Dorota Furmaniuk, Agnieszka 
Kwietniewska [g], Małgorzata 
Walenda [g], Irena Wójcik, Kinga 
Zygmunt [g], Mateusz Flis, Michał 
Kosela, Rafał Kosowski, Wojciech 

Marek Kozak, Radosław Lis [g], 
Piotr Mokrzycki, Krzysztof Piech-
niczek [g]

Muzyka na żywo: Dominika 
Czausz – flet, Malwina Maławy – 
wiolonczela, Łukasz Piotrowicz – 
fagot

Przed nami niesamowite 
wydarzenie. Wszystkich 
zainteresowanych dziedzi-
ctwem muzycznym Wałbrzy-
cha Filharmonia Sudecka 
zaprasza w godzinach od 
12.00 do 16.00. Wówczas 
będzie można bezpłatnie 
obejrzeć wystawę oraz 
salę koncertową i wnętrza 
filharmonii na co dzień 
niedostępne dla publiczno-
ści. Jednak równie ważny 
jest koncert, który jako 
wydarzenie towarzyszące 
obchodom Europejskich 
Dni Dziedzictwa, rozpo-
cznie się o godzinie 18.00. 
Udział w nim jest odpłatny, 
bilety można kupić w kasie 
biletowej w cenie 10 zł lub w 
bileterii online (filharmonia-
-sudecka.bilety24.pl) w 
cenie 11 zł.

„Muzyka – dziedzictwo, które 
łączy” – pod takim hasłem Filhar-

monia Sudecka im. Józefa Wiłko-
mirskiego w Wałbrzychu włącza 
się w obchody 30. Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Odbędą się 
one w budynku filharmonii przy 
ulicy Słowackiego 4 w Wałbrzy-
chu 10 września 2022 r. W ich 
programie znajdzie się wystawa 
dotycząca muzyki symfonicz-
nej w Wałbrzychu oraz koncert z 
utworami polskich kompozyto-
rów. Wystawa „Muzyka – dziedzi-
ctwo, które łączy”, wpisując się w 
motyw przewodni tegorocznych 
Europejskich Dni Dziedzictwa, 
którym patronuje hasło „Połącze-
ni dziedzictwem”, przedstawia 
ciągłość tradycji muzycznych w 
Wałbrzychu od XVIII wieku po 
współczesność, koncentrując się 
przede wszystkim na muzyce 
symfonicznej. Głównymi wątkami 
wystawy są: działalność Wałbrzy-
skiej Orkiestry Górniczej (Walden-
burger Bergkapelle), twórczość 
kompozytorów związanych z re-
gionem, takich jak Robert Rade-

cke czy Bolko von Hochberg oraz 
powstanie Filharmonii Sudeckiej. 
Jest to w przeważającej części hi-
storia przedwojennego Wałbrzy-
cha (niemieckiego Waldenburga). 
Niejako jej kontynuacją będzie 
wieczorny koncert w całości po-
święcony muzyce polskiej, w ten 
sposób zaprezentowane zostanie 
dziedzictwo muzyczne w kon-
tekście ponadnarodowym, wpi-
sujące się w wielokulturowość 
Dolnego Śląska. Podczas kon-
certu wykonane zostaną utwory, 
które publiczność w Filharmonii 
Sudeckiej usłyszy prawdopodob-
nie po raz pierwszy: Uwertura 
„Dwie chatki” Karola Kurpińskie-
go i „Pavana e Tarantella” Michała 
Ziółkowskiego. Nie zabraknie też 
znanych kompozycji Stanisława 
Moniuszki i Ignacego Jana Pade-
rewskiego. Orkiestrą Symfoniczną 
Filharmonii Sudeckiej dyrygować 
będzie Sebastian Perłowski, lau-
reat licznych międzynarodowych 
nagród, który poszczycić się może 

między innymi współpracą z taki-
mi orkiestrami jak: Sinfonia Var-
sovia, HK Philharmonic, NOSPR, 
Metropolitana de Lisboa, Sevilla 
Symphony Orchestra czy The 
Hong Kong Chinese Orchestra.

Europejskie Dni Dziedzictwa 
są międzynarodowym projek-
tem kulturalnym realizowanym 

co roku z inicjatywy Rady Euro-
py i Unii Europejskiej. Jego ogól-
nopolskim koordynatorem jest 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
Więcej informacji: www.edd.nid.
pl.

Red.
Źródło i fot. Filharmonia Sudecka

Po ubiegłorocznej trasie 
koncertowej związanej z 
promocją albumu „So us” ze-
społu Tubis Trio, Maciej Tubis 
powraca do Wałbrzycha w 
związku z solowym projek-
tem „Komeda: Reflections”. 
W Filharmonii Sudeckiej 
artysta wystąpi już 1 paź-
dziernika. 
Maciej Tubis – aktywny na sce-

nie od lat, wykształcony klasycznie 
pianista, który swój unikalny styl 
wypracował poprzez autorskie 
kompozycje jako lider zespołu 
Tubis Trio, z którym zarejestrował 
cztery świetnie przyjęte przez kry-

tykę i publiczność albumy. Muzyk 
poszukujący, niestroniący od nie-
typowych rozwiązań autorskich i 
aranżacyjnych. Zakochany w for-
tepianie, w pełni oddany wrażli-
wości jaką daje solowe obcowanie 
z tym instrumentem. „Komeda: Re-
flections” to jego pierwszy solowy 
album w karierze.

- Twórczość Komedy jest mi 
bardzo bliska od dawna, lecz 
punktem przełomowym była 
rozprawa doktorska na temat 
wpływu pianistyki klasycznej na 
estetykę improwizacji. Po obronie 
zostałem zaproszony do zagrania 
koncertu, który został niezwykle 

entuzjastycznie przyjęty i już wte-
dy zaczęły pojawiać się pytania o 
płytę, – tak genezę projektu przy-
bliża Maciej Tubis. 

Na albumie „Komeda: Reflec-
tions”, brzmienie fortepianu aku-
stycznego zostało poszerzone o 
preparacje oraz syntetyzator ana-
logowy. Dotychczasowe inspiracje 
pianisty minimalizmem zostały 
uzupełnione wpływami muzyki 
elektronicznej, filmowej i neokla-
sycznej. Głównym pierwiastkiem 
pozostaje improwizacja, która nie 
zaciera jednak melodyjności, fraz i 
tematów, tak charakterystycznych 
dla twórczości Krzysztofa Komedy. 

- Na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat powstało tak wiele 
różnych płyt z muzyką Komedy, 
że zwyczajnie bałem się, żeby 
nie stworzyć czegoś, co zostanie 
uznane za wtórne. Chodziło też 
o samą trudność wynikającą z 
solowej gry na fortepianie. Dużo 
łatwiej zagrać w zespole, nawet 
w duecie, niż zaprezentować się 
z programem solowym. Dlatego 
sięgnąłem po syntezatory i nie ba-
łem się pracy produkcyjnej, czyli 
np. nagrywania wielu ścieżek for-
tepianu, – podsumował pianista.

Bilety w cenie 32 oraz 22 zło-
tych (ulgowy) dostępne są na stro-

nie filharmonia-sudecka.bilety24.
pl 

Bartłomiej Nowak
fot. użyczone (Rafał Masłow)  
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

ZADBAJMY O USTA
Duże i pełne, lub wąskie i 
mniejsze – niezależnie od 
tego jaki mają kształt, jedno 
jest pewne: gdy usta wyglą-
dają na zadbane podkreślają 
i uwydatniają naszą urodę, 
stanowią niejednokrotnie wy-
razisty akcent np.  w makijażu.
Czerwień wargowa ma deli-
katniejszą strukturę, na której 
brak jest gruczołów wydziel-
niczych. Niejednokrotnie gdy 
mamy odwodniony orga-
nizm, lub zapominamy użyć 
pomadki pielęgnacyjnej, usta 
stają się spierzchnięte, a na 
nich widać suche i odstające 
skórki. Ponadto usta są tkan-
ką ruchomą, dlatego wraz z 
wiekiem poprzez ruchy mięś-
ni, nad czerwienią wargową 
tworzą się pionowe linie tzw. 
„zmarszczki palacza”.
Istotne w pielęgnacji ust jest 
aby wyrobić sobie codzien-
ny nawyk nawilżania ust. Na 
rynku jest w tej chwili wiele 
dobrej jakości pomadek i kre-
mów pielęgnacyjnych do ust 
z dodatkiem olejków, witamin 
czy antyoksydantów. Moim 
dodatkowym trikiem pielęg-
nacyjnym jest zaaplikowanie 
na okolicę ust serum z argire-
liną, czyli peptydem o właś-
ciwościach podobnych do 
toksyny botulinowej o silnych 
właściwościach wygładzają-
cych linie na skórze.
Bardzo dobrym pomysłem 
jest wykonanie 1-2x w tygo-
dniu peelingu by na ustach 
nie było widocznych suchych 
skórek, oraz nałożenie wieczo-
rem odżywczej maski pielęg-
nacyjnej. 
W pielęgnacji gabinetowej ist-
nieje wiele sposobów na po-
prawienie wyglądu ust, oraz 
różne techniki pozwalające 
wtłoczyć substancje aktywne 
głębiej w czerwień wargową 
np. sonoforeza, mezoterapia 
bezigłowa, mezoterapia frak-
cyjna lub stymulujacy masaż 
manualny.

Krem dla twojego faceta

Moda w rytmie natury

Zadbaj o ciałoZadbaj o ciało

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Zdrowie  - według Słowni-
ka Języka Polskiego – leksem 
ten oznacza stan żywego or-
ganizmu, w którym wszystkie 
funkcje przebiegają prawidło-
wo. Ale również stan, w jakim 
znajduje się żywy organizm 
oraz dobre funkcjonowanie 
jakiegoś systemu. Jednak oka-
zuje się, że definicja ta nie jest 
tak prosta jak nam się wydaje. 
Źródła dzielą to pojęcie, żeby 
je lepiej zrozumieć, na wiele 
mniejszych obszarów. Wśród 
rodzajów zdrowia można wy-
szczególnić: zdrowie fizyczne 
– prawidłowe funkcjonowa-
nie organizmu, jego układów 
i narządów. Zdrowie fizycz-
ne mówi również o równo-
wadze pomiędzy procesami 
anabolicznymi i katabolicz-
nymi. Zdrowie psychiczne 
– dzielimy je na dwa rodzaje 
– zdrowie emocjonalne oraz 
zdrowie umysłowe. Zdrowie 
psychiczne wiąże się również 
z utrzymaniem równowagi 
psychicznej, a w niej mieści 
się zarządzanie emocjami – 
umiejętność radzenia sobie 
ze stresem, napięciem, lękiem, 
depresją, złością, agresją i in-
nymi emocjami. Zdrowie umy-
słowe – mówi o poprawnym 
przebiegu procesów myślo-
wych. Pokazuje zdolność do 
logicznego i jasnego myślenia. 
Zdrowie umysłowe wiąże się z 
poprawnością działania ukła-
du nerwowego, w szczególno-
ści ośrodkowego układu ner-
wowego. Jest również zdrowie 
społeczne – mówi o możliwo-
ści adaptacji w grupie. Wyraża 
zdolność człowieka do nawią-
zywania, podtrzymywania 
i rozwijania prawidłowych 
relacji z innymi ludźmi czy 
zwierzętami. Można znaleźć 
pojęcie zdrowia duchowego – 
w zależności od wiary danego 
człowieka jest to sposób wyra-
żania swoich wierzeń i praktyk 
religijnych. Niektórzy nazywa-
ją zdrowie duchowe spokojem 
wewnętrznym. Okazuje się, że 
na nasze zdrowie psychiczne 
ma duży wpływ praca: gdzie 
ją wykonujemy, z kim, w jakim 
środowisku. Jednym z zabu-
rzeń tego stanu zdrowia spo-
wodowanym pracą może być 
wypalenie zawodowe, o czym 
piszemy w Temacie Tygodnia. 

   
Redaktor Naczelny

Pielęgnacja męskiej twarzy nie 
powinna kończyć się na zastoso-
waniu preparatu po goleniu, o 
czym z pewnością nie wie więk-
szość mężczyzn. Jednak warto 
zwrócić uwagę, że nałożenie 
porcji kremu rano i wieczorem 
powinno być codziennym nawy-
kiem każdego dbającego o siebie 
mężczyzny. Męska skóra, mimo 
że grubsza od kobiecej, jest także 
podatna na negatywne działanie 
czynników atmosferycznych, ta-
kich jak mróz, wiatr czy promienie 
słoneczne. Bez właściwej ochrony 
traci wilgoć i elastyczność, robi się 
sucha, szara i ziemista. Warto rów-
nież wspomnieć, że dodatkowo 
na zaniedbanej, szorstkiej twarzy 
częściej pojawiają się wypryski 
i podrażnienia. Systematyczne 
stosowanie kremu wspiera funk-
cje obronne, zmiękcza i odświeża 
cerę, a także poprawia jej sprę-
żystość i koloryt. Kremy dla męż-

czyzn mają lekką konsystencję i 
szybko się wchłaniają, nie należy 
się zatem obawiać nieestetyczne-
go efektu błyszczenia. Krem apli-
kujemy zarówno na twarz, jak i na 
szyję. W zależności od typu cery 
może to być preparat nawilżają-
cy, matujący czy odżywczy. Warto 

wpoić zasadę swojemu mężczyź-
nie, że zwłaszcza rano, warto sięg-
nąć także po lekki krem pod oczy, 
który pomoże zlikwidować sińce i 
odświeży spojrzenie.

Red.
Źródło: wapteka.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Żyjemy w czasach, kiedy 
coraz częściej mówi się o 
degradacji środowiska i o 
podejmowanych działaniach 
na rzecz ratowania naszej 
planety. Także moda, w któ-
rej nie liczą się już jedynie 
barwy i kroje, a materiały 
eko, przyjazne przyrodzie 
tkaniny, "walczy" o wodę, 
produkty bez "chemii" itp.

Zamiast bawełny tradycyjnej 
(której zasoby są mocno ograni-
czone, a jej wytwarzanie odbywa 
się przy wykorzystaniu dużej ilo-
ści wody oraz substacji chemicz-
nych), wybierajmy organiczną - ta 
nie wymaga takiego przechowy-
wania i transportu, jak konwen-
cjonalna; poza tym nie wywołuje 
uczuleń, alergii. A jeśli połączymy 
ją z hempem, czyli konopiami, 
z pewnością pomożemy Ziemi. 
Konopie sprawdzają się przy po-
godzie nad morzem, podczas wia-
tru i chłodu, w czasie upałów. Ich 
włókna są trwałe, łatwo utrzymać 
je w czystości, a ich uprawa nie 
jest skomplikowanym procesem.

Uwagę warto również zwrócić 
na cupro - alternatywę dla jedwa-
biu. Tkanina ta reguluje tempera-
turę ciała, oddycha, nie mechaci 
się, jest odporna na rozciąganie. 
Na topie zaczynają być też: biode-
gradowalne włókna z kukurydzy, 
SPF - włókna sojowe, bambus i 
modal - sztuczne włókno z pulpy 
drzew bukowych - czytamy w ar-
tykule "Ależ naturalnie" Aleksan-
dry Jatczak-Repeć, opublikowa-
nym w Elle.

Unikajmy zatem syntetyków, 
szukajmy małych marek rodzin-
nych, szyjących z wegańskich tka-
nin zrównoważonych.

Zebrała: osa
Źródło informacji: Aleksandra 

Jatczak-Repeć, Ależ naturalnie, 
Zrównoważona moda, w: Elle, nr 

09/2022
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Czy wiesz, że szczotkowanie 
ciała na sucho daje spektakularne 
efekty i powinno wejść na stałe 
do twojego codziennego planu 
pielęgnacji? To sposób na szybkie 
ujędrnienie i ukrwienie skóry. Za-
bieg jest łatwy, idealnie sprawdzi 
się przy obrzękach limfatycznych 
i cellulicie.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0562/22

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533

W W W.MEBLE- IBG.WEEBLY. 
COM

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

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

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

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PORZĄD-

KOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 
308 696

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

REMONTY. Tanio i solidnie
tel. 783 255 751

KUPIĘ

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

PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 

w Polsce i w Niemczech. Kontakt 
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl

Montowanie podzespołów. 
Wałbrzych. 3 zmiany. Również dla 
osób z niepełnosprawnością. 734 
108 163

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 51m2, 3 pokoje z 
kuchnią. Ul. Mieszka I 34/8. Bez 
pośredników. Tel. 600 851 189

Wynajmę lokal 
usługowy

Miejsce: Bazar 82 
Podzamcze

Ul. Hetmańska 82
Tel. 1741609198

FOTOBUDKA
Napis LOVE

Atrakcje i dekoracje na:
Wesela, urodziny, im-

prezy okolicznościowe
Organizacja imprez

605 561 031

www.30minut.pl

Piątek, 9 września 2022
Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 15

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 9.09.2022 punktualnie o godz.13:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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