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Udana premiera „Skarbów” 
We wtorek w Browarze Jedlin-

ka w Jedlinie-Zdroju odbyło się 
uroczyste oglądanie premierowego 
odcinka Dolny Śląsk: Zaginione 
Skarby na kanale History– którego 
prowadzącym jest pochodzący 
z Walimia znany dziennikarz i 
propagator historii Łukasz Kazek, 
goszczący również w naszym cyklu 
Studio Espresso. Wspólny seans był 
także okazją do przeprowadzenia 
aukcji charytatywnej.
Mimo dnia (wtorek) i późnej pory do 

Browaru Jedlinka zjechały tłumy, na par-
kingu brakowało miejsc. Wśród przyby-
łych gości lokalni przedsiębiorcy, pasjo-
naci historii i odkrywcy, którzy również 
byli bohaterami pierwszego odcinka. Nie 
zabrakło wśród nich Krzysztofa Krzyża-
nowskiego, autora książki „Skarb Genera-
ła", Piotra Kopra - poszukiwacza słynnego 
"złotego pociągu" czy dziennikarza, Artu-
ra Szałkowskiego, autora książki "Sekrety 
Wałbrzycha", której druga część ukaże się 
lada moment na rynku. - Nie spodziewa-
łem się, że przyjdzie ponad setka ludzi, 
jest 22:00 po emisji, wszyscy jeszcze tu 
siedzą - mówił główny narrator cyklu, Łu-
kasz Kazek. W czasie przerw odbywała się 

licytacja. Wśród wystawionych przedmio-
tów znalazły się: plakaty z autografami, 
książki "Faszystowska Mać" i voucher do 
Browaru i Pałacu Jedlinka. - Akcja jest dla 
Antosia ze Świebodzic, dla chłopczyka, 
który walczy o życie, ma chore serdusz-
ko. Zebraliśmy z licytacji plakatów 1700 
złotych, drugą akcję prowadzą chłopaki 
ze stowarzyszenia motocyklowego, nosi 
ona nazwę „Pielucha dla Malucha”- doda-
je Łukasz Kazek. - Bardzo mi się podobał 
projekt Łukasza Kazka związany z kana-
łem History. Jak dostałem propozycję 
udziału w nim, to bez żadnych oporów 
wziąłem w nim udział. Myślę, że zain-
teresowałem osoby zaciekawione tymi 

tematami. Mam nadzieję, że dzięki temu 
więcej ludzi będzie odwiedzało Książ, na-
sze podziemia i tereny. Mam nadzieję, że 
ruch turystyczny wzrośnie, a jak przy oka-
zji uda się wyjaśnić jakieś tajemnice prze-
szłości, to będzie sukces - komentował na 
gorąco po premierze Artur Szałkowski.

Paweł Szpur
Fot.PAS

Czytaj pełen tekst
na www.30minut.pl

Zeskauj kod QR
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 z Panią Sylwią Błaszczyk
nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym numer 1 w Wałbrzychu nagro-
dzoną tegoroczną nagrodą Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha za osiągnięcia w edukacji 

1
kalendarium

PAŹDZIERNIK

14
PIĄTEK Imieniny:

Julian, Łukasz

Dzień Poczty Polskiej
(Dzień Listonosza)

PAŹDZIERNIK

18
WTOREK

Imieniny:
Alan, Dominik, Fortunata 

Święto Edukacji Narodowej 

 Imieniny:
Jadwiga, Teresa 

Międzynarodowy
Dzień Naprawy

PAŹDZIERNIK

19
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

20
CZWARTEK

„Nieskończoność można zmierzyć
jedynie ludzką głupotą.” -  Kornel Makuszyński 

PAŹDZIERNIK

15
SOBOTA

Imieniny:
Piotr, Ziemowit 

Światowy Dzień Godności

Imieniny:
Felicjan, Irena 

Międzynarodowy
Dzień Mediacji

13:00 – festyn Rodzinny z Pojazdami Specjalistyczny-
mi – Stary Zdrój za hotelem Sudety
19:00 – NARUTOWICZ - spektakl – Teatr Dramatyczny

9:00 -  ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA- spektakl – 
Teatr Lalki i Aktora 
9:00 -  ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA- spektakl – 
Teatr Lalki i Aktora
18:00 - 108 KOSTEK CUKRU – spektakl – Teatr Drama-
tyczny 
18:00 - „GRUNT RZECZY” - wernisaż wystawy - Stara 
Kopalnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
19:00 -  Muzyka srebrnego ekranu - koncert – Filhar-
monia Sudecka 
19:00 - Koncert Operetki i Musicalu – Teatr Zdrojowy 
w Szczawnie-Zdroju

Imieniny:
Lucyna, Małgorzata 

PAŹDZIERNIK

17
PONIEDZIAŁEK

09:00 -17:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa - Stara Ko-
palnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
09:00 -17:00 - REINER MARIA MATYSIK  - wystawa - 
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

09:00 -17:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa - Stara Ko-
palnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
09:00 -17:00 - REINER MARIA MATYSIK  - wystawa - 
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Imieniny:
Ambroży, Gaweł 

Światowy Dzień Żywności

PAŹDZIERNIK

16
NIEDZIELA

12:30 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA- spektakl – Te-
atr Lalki i Aktora
19:00 - W górach jest wszystko co kocham - koncert 
- Andrzejówka
18:00 – NARUTOWICZ - spektakl – Teatr Dramatyczny

09:00 -17:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa - Stara Ko-
palnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
09:00 -17:00 - REINER MARIA MATYSIK  - wystawa - 
Stara Kopalnia, ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

Światowy Dzień Mycia Rąk
Światowy Dzień Białej Laski

Dzień Dziecka Utraconego (Dzień Pamięci Dzieci 
Nienarodzonych i Zmarłych)

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich
Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Święto Wojsk Radiotechnicznych

Dzień Papieża Jana Pawła II
Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Światowy Dzień Anestezjologa
Dzień Szefa

Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych
Dzień Szelek

Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego
Światowy Dzień Statystyki
Europejski Dzień Seniora

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni
Dzień Pasztecika Szczecińskiego

Dzień Krajobrazu
Światowy Dzień Osteoporozy

Międzynarodowy Dzień Leniwca

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

Światowy Dzień Jaja
Światowy Dzień Normalizacji

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej

Dzień Arkusza Kalkulacyjnego

Dzień Łącznościowca
Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy

Dzień Poczty Polskiej
Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

REKLAMA R0637/22

Nagroda Prezydenta 
to ogromne wyróżnienie. 
Spodziewała się Pani takiej 
"niespodzianki"?

Nagroda Prezydenta to 
bardzo duże wyróżnienie dla 
nauczyciela. Dla mnie dużą 
niespodzianką było już samo 
"nominowanie" do tej nagro-
dy przez dyrektora szkoły. Cie-
szę się bardzo z nagrody, bo 
to oznacza docenienie mojej 
pracy. Rok szkolny 2021/22 
był dla mnie bardzo udany i 
pracowity - tworzyłam, a na-
stępnie realizowałam dwa 
projekty: „Rusz ciało i mózg - 
gry stolikowe pod chmurką” 
w ramach Funduszu Toyoty 
„Dobre Pomysły Zmieniają 
Nasz Świat” oraz Projekt „Zie-
lone Laboratorium Taurona”.

Właśnie. Koordynowała 
Pani projektem związanym 
z zieloną pracownią Tauro-
na. Gabinet jest gotowy. Na 
czym polegały te działania i 
w jaki sposób szkoła wyko-
rzystuje to miejsce do pracy 
z uczniami? 

Wraz z dwojgiem uczniów 
tworzyłam pracę konkursową 
związaną z Zielonym Labora-
torium Taurona. Wygrana w 
tym konkursie była ogrom-
nym zaskoczeniem. Po okre-
sie wielkiej radości, przyszedł 
czas na realizację naszego po-
mysłu zgodnie z regulaminem 
projektu. Okres tegorocznych 
wakacji i pierwszych dni no-
wego roku szkolnego był 
okresem wytężonej pracy, bo 
pracownia musiała powstać 
właśnie w okresie wakacji, 

najpóźniej do 15 września. 
Jako koordynator, wraz z pa-
nem dyrektorem, "czuwałam" 
nad właściwym przebiegiem 
prac remontowych, realizacją 
zamówień, aby klasopracow-
nia pod względem wyglądu 
i wyposażenia była zgodna 
z naszą wizją ujętą w pracy 
konkursowej. Pracownia po-
wstała również dzięki zaanga-
żowaniu pracowników szkoły 
oraz Rady Rodziców, za co 
wszystkim serdecznie dzięku-
ję. W pracowni odbywają się 
lekcje z wielu przedmiotów, 
na których wykorzystywane 
są nowoczesne pomoce dy-
daktyczne. Już sam jej wygląd 
budzi zainteresowanie ucz-
niów i wpływa na nich pozy-
tywnie.

Uczy Pani języka polskie-
go. Czy uczniowie chętnie 
dziś sięgają po książki, dba-
ją o czystość mowy ojczy-
stej?

Myślę, że dzisiaj wszyscy 
zauważamy, że tradycyjna 
książka jest wypierana przez 
inne nośniki informacji, bar-
dziej atrakcyjne dla młodego 
pokolenia. Na szczęście daje 
się  zauważyć, że powraca 
"moda na czytanie", a kontakt 
z literaturą zdecydowanie 
wpływa na czystość mowy 
ojczystej. Życzę młodym lu-
dziom, aby potrafili, od czasu 
do czasu, zamienić nie zawsze 
wartościowe treści w social 
mediach na spotkanie z cie-
kawą lekturą.

Czego - w dniu 14 paź-
dziernika - życzyłaby Pani 
sobie i innym nauczycie-
lom?

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej chciałabym życzyć 
sobie i wszystkim nauczy-
cielom oraz pracownikom 
oświaty przede wszystkim 
spokoju i satysfakcji z wyko-
nywanej pracy.  

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Yagi Poland Factory w „INVEST-PARK”
Pod koniec minione-

go tygodnia w siedzibie 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” odbyło 
się spotkanie z przed-
stawicielami firmy Yagi 
Poland Factory, działa-
jącej na terenie Strefy 
w Żarowie już od 2003 
roku. Niezmiernie miło 
było gościć samego 
Prezesa firmy, Pana No-
rihiro Yagi.

Warto zaznaczyć, że fir-
ma Yagi Poland Factory 
posiada ponad 100-letnie 
doświadczenie i najwyż-
szy poziom technologii w 
dziedzinie kucia. YPF jest 
dynamicznie rozwijającą 

się firmą, która produkuje 
części dla branży moto-
ryzacyjnej - kluczowych 
producentów samocho-
dów, takich jak: Toyota, 
Volkswagen, Suzuki, Ja-
guar czy Daimler. 

Najważniejszymi te-
matami spotkania były 
rosnące ceny energii w 
Polsce oraz utrzymanie 
stanowisk pracy dla osób 
z Ukrainy. W następnym 
roku firma będzie obcho-
dziła swoje 20-lecie dzia-
łalności na terenie Strefy 
i w Polsce. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawi-
ciele Zarządu WSSE: Pre-
zes Piotr Wojtyczka oraz 
wiceprezes Paweł Kur-
tasz.
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Zdjęcie tygodnia Wnętrze IV Liceum Ogólnokształcącgo w Wałbrzychu 
Autor : Pan Jakub 

Nauczyciel szanowany i poszukiwany
Chyba każdy z nas nosi w sobie wspomnienia ze szkoły - czasem lepsze, a czasem te gor-

sze. Jednak wszyscy pamiętamy nauczycieli, którzy nas uczyli i których darzyliśmy szacunkiem. 
Czym byłaby szkoła bez belfra?

REKLAMA R0638/22

Nauczyciel - czyli kto?
Według słownika Języka Polskie-

go termin nauczyciel oznacza po 
pierwsze: osobę trudniącą się ucze-
niem kogoś lub czynnik kształtujący 
czyjąś świadomość, regulujący czy-
jeś postępowanie. Ta definicja nie 
jest oczywiście kompletna. Zdaniem 
Z. Żukowskiej „nauczyciel to zawód 
i powołanie, to zdolności wrodzone 
i wyuczone, to odpowiedni zbiór 

cech osobowości temperamentu, to 
umiejętność poświęcania się dla do-
bra innych osób, to miłość do dzieci. 
Praca w zawodzie powinna przy-
nosić nauczycielowi przyjemność i 
satysfakcję, bez względu na różne 
okoliczności i sytuacje (np. stan ma-
terialny)”.

Dużo pracuje - mało uczy
Według portalu demagog.org.

pl nauczyciel mało poświęca cza-

su na nauczanie, lecz dużo pracu-
je. Dane OECD pokazują (str. 395), 
że pedagodzy z Polski poświęcają 
więcej czasu na pracę, niż wynosi 
średnia OECD. Niezależnie od etapu 
nauczania jest to 1 720 godzin rocz-
nie, podczas gdy średnia waha się 
od 1 627 godz. do 1 656 godz. Uwa-
gę przykuwa jednak fakt, że spora 
część pracy jest poświęcana na inne 
obowiązki niż nauczanie. Z danych 

OECD wynika, że polscy nauczyciele 
„przy tablicy” spędzają średnio poni-
żej 600 godz. w ciągu roku.

Nauczyciel poszukiwany
Jak podaje portalsamorządowy.

pl niemal 9,5 tys. ogłoszeń rekru-
tacyjnych pojawiło się na stronach 
kuratoriów oświaty w całej Polsce 
między 1 a 26 września. Dyrektorzy 
szkół szukają nowych pracowników 
i równolegle mierzą się z rezygna-
cjami dotychczasowej kadry, która 
zniechęcona niskimi zarobkami oraz 
warunkami pracy szuka jej w innych 
placówkach lub myśli o przebranżo-
wieniu. Z roku na rok coraz większa 
liczba nauczycieli zgłasza się do firm 
rekrutacyjnych w poszukiwaniu pra-
cy.

Są tacy, co kochają pracę w 
szkole

Zapytaliśmy Panią Violettę Ilejko, 
nauczycielkę z wałbrzyskiego Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
uhonorowaną nagrodą prezyden-
ta Wałbrzycha o to ile lat pracuje 
już w zawodzie i dlaczego wybra-
ła edukację wczesnoszkolną a nie 
np. nauczanie w klasach starszych? 
Oto jaką otrzymaliśmy odpowiedź: 
- W zawodzie nauczyciela pracuję 
35 lat. Od zawsze chciałam praco-
wać w szkole. Wybrałam edukację 
wczesnoszkolną, ponieważ dobrze 
pracuje mi się z młodszymi dzieć-
mi, a w klasach starszych również 
uczę, lecz innego przedmiotu. Praca 
z najmłodszymi uczniami w szko-
le przynosi wiele satysfakcji. Dzieci 
w tym wieku są bardzo chętne do 
podejmowania różnego rodzaju 
aktywności, chętnie przychodzą do 
szkoły, lubią swoją panią. Pracując z 

moimi uczniami mam świadomość, 
jak bardzo duży wpływ mam na 
kształtowanie ich charakteru, nawy-
ku systematycznej pracy, co stanowi 
istotny fundament do nauki w star-
szych klasach. Za największy sukces 
dydaktyczno-wychowawczy uwa-
żam współpracę z rodzicami, a tak-
że to, gdy moi uczniowie osiągają 
wyniki na miarę swoich możliwości. 
Satysfakcją dla mnie jest też sytua-
cja, gdy uczniowie z problemami ra-
dzą sobie, ale również cieszę się, gdy 
uczniowie zdolni osiągają sukcesy, 
będąc laureatami konkursów i olim-
piad wiedzy. Dla mnie jako nauczy-
ciela, najważniejszy jest uczeń, każ-
dy sukces mojego ucznia dający mu 
radość i poczucie własnej wartości 
jest również dla mnie największym 
sukcesem. Wielką radość sprawia 
mi, gdy po wielu latach spotykam 
swoich uczniów, a oni poznają mnie 
i chętnie witają się ze mną - opowia-
da Pani Violetta. A o czym, oprócz 
już zdobytej nagrody, marzy nasza 
rozmówczyni? - Moim największym 
marzeniem jako nauczyciela jest to, 
aby wszystkie dzieci w obecnych 
czasach były radosne i szczęśliwe, 
nie miały trosk i kłopotów, by mogło 
każde z nich czuć się bezpiecznie 
zarówno w szkole, jak i też w domu 
rodzinnym, żeby chętnie przycho-
dziły do szkoły i z chęcią się uczyły 
– podsumowuje.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
źródła i cytaty:

demagog.org.pl
portalsamorządowy.pl

strefaedukacji.pl



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

XIII Święto Województwa
Dolnośląskiego już 16 października

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

To szczególny dzień 
dla całego regionu, a tak-
że okazja do integracji 
mieszkańców Dolnego 
Śląska i wyróżnienia osób 
działających na rzecz jego 
rozwoju. Za sprawą dolno-
śląskich instytucji kultury 
tegoroczne świętowanie 
potrwa aż do końca paź-
dziernika, a chętni będą 
mogli wziąć udział w wielu 
spektaklach, wystawach 
czy koncertach.

Święto Województwa Dolno-
śląskiego zostało ustanowione 
w 2010 roku i obchodzimy je w 
dniu św. Jadwigi, patronki re-
gionu.

- Symbolika tego wyjątkowego 
święta łączy wszystkich miesz-
kańców województwa. Dolny 
Śląsk jest naszym wspólnym do-
brem i razem mamy wpływ na 
jego dynamiczne tempo rozwoju. 
Ostatni rok był niezaprzeczalnie 
trudny zarówno dla mieszkań-
ców, przedsiębiorców, a także sa-
morządów. Obostrzenia związa-
ne z pandemią, a później rosyjska 
agresja na Ukrainę. Bardzo dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym 
w pomoc naszym sąsiadom zza 
wschodniej granicy. O sile Dol-
nego Śląska świadczy otwar-
tość i życzliwość mieszkańców 
naszego regionu oraz fakt, że z 
każdego kryzysu wychodzimy z 
podniesioną głową i odnosimy 
kolejne sukcesy, które w ogrom-
nej mierze wynikają z pracowi-
tości i kreatywności Dolnośląza-
ków oraz współpracy samorządu 
z lokalnymi przedsiębiorcami, 
środowiskami naukowymi, orga-
nizacjami pozarządowymi oraz 
z rządem – mówi Cezary Przy-
bylski, Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Jak co roku, w ramach ob-
chodów święta, władze regionu 
spotykają się podczas uroczy-
stej sesji sejmiku województwa, 
która tym razem odbędzie się w 
Auli Politechniki Wrocławskiej.

- Dzięki uprzejmości i gościnie 
rektora Politechniki Wrocław-
skiej, profesora Arkadiusza Wój-
sa, 14 października od godziny 12 
zgromadzimy się w Auli tej uczel-
ni, by uhonorować zasłużonych 
dla naszego regionu twórców 
kultury, nauki i sztuki. Co roku na-
dajemy Tytuł Civi Honorario oso-
bie, która swoją postawą i działa-

niem, przyczynia się do promocji 
Ziemi Dolnośląskiej i kształto-
wania tożsamości regionalnej 
w kraju i za granicą. Wręczone 
zostaną także Dolnośląskie Na-
grody Kulturalne SILESIA – mówi 
Andrzej Jaroch, Przewodni-
czący Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego.

Tytuł Honorowego Obywa-
tela Dolnego Śląska CIVI HO-
NORARIO przyznawany jest 
przez Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego od 2004 roku 
osobom, które swoją postawą i 
pracą, w szczególności na polu 
gospodarczym, społecznym i 
kulturalnym wniosły wkład do 
rozwoju i podnoszenia konku-
rencyjności Dolnego Śląska, 
promocji regionu w Polsce i za 
granicą oraz przyczyniły się do 
kształtowania tożsamości regio-
nalnej. Na tegorocznej uroczy-
stej sesji sejmiku województwa 
tym tytułem uhonorowany zo-
stanie Antoni Lenkiewicz polski 
historyk, prawnik, publicysta, 
działacz opozycji antykomuni-
stycznej i więzień polityczny w 
okresie PRL-u, samorządowiec, 
Kawaler Orderu Orła Białego. 

Kolejnym bardzo ważnym 
wyróżnieniem przyznawanym 
podczas uroczystej sesji sejmi-
ku jest Nagroda Kulturalna SI-
LESIA wręczana od 2006 roku 
twórcom dzieła artystycznego, 
wydarzenia lub projektu kultu-
ralnego, którzy w sposób szcze-
gólny wnoszą wkład w rozwój 
kultury Dolnego Śląska, promu-
jąc region w Polsce i poza grani-
cami kraju, a także przyczyniają 
się do dynamizowania życia 
kulturalnego i kształtowania 
tożsamości regionalnej. W tym 

roku nagrodę tę dla osoby indy-
widualnej otrzymają Marek Kra-
jewski i Marek Stanielewicz, a 
dla instytucji Adżarski Państwo-
wy Zespół Wokalny „Batumi” 

i Reprezentacyjny Dolnośląski 
Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”. 

Każdego roku podczas uro-
czystej sesji sejmiku wojewódz-
twa wręczane są także złote 
i srebrne Odznaki Honorowe 
Zasłużony dla Województwa 
Dolnośląskiego oraz Nagroda 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego „Za szczególne 
osiągnięcia dla regionu”.

Obchody Święta Wojewódz-
twa Dolnośląskiego potrwają 
do końca października. Miesz-
kańcy będą mogli wziąć udział 
w wielu atrakcjach przygotowa-
nych przez jednostki kultury z 
regionu:

• Dolnośląskie Centrum 
Filmowe we Wrocławiu: 15.10 
– Wrocławski Maraton Czytelni-
czy poświęcony Filipowi Zawa-
dzie i jego najnowszej powieści 
„Weź z nią zatańcz”; 16.10 – spe-
cjalne pokazy filmów zrealizo-
wanych na Dolnym Śląsku (po-
kazy też w kinach w regionie),

• Muzeum Sportu i 
Turystyki w Karpaczu: Wy-
stawa pt. „Polka na szczytach 
świata – Wanda Rutkiewicz 
(1943-1992)”; 16.10 – uroczyste 

otwarcie, odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej, prelekcja,

• Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze: 15.10 - Ku-
ratorskie oprowadzanie po wy-
stawie „XXII Biennale Fotografii 
Górskiej”, wystawach towarzy-
szących: „Wanda Rutkiewicz – 
fotografie”, „Atelier pod Śnież-
ką” oraz po autorskiej wystawi 
fotografii Tomasza Mielecha 
„Śladami Pamięci”; Rozdanie 
nagród uczestnikom konkursu 
„Mojego Ulubione zabytki na 
Dolnym Śląsku”; 16.10 - Dom 
Carla i Gerharta Hauptmannów 
o zaprasza na prelekcję Karoliny 
Matusewicz – Górniak, kustosza 
DCiGH w Szklarskiej Porębie 
„Połączeni… torami. 120 lat ko-
lei w Szklarskiej Porębie”, Zamek 
Bolków zaprasza na warsztaty 
kowalskie, które odbędą się w 
zamkowej kuźni,

• Opera Wrocławska: 
16.10 - spektakl „Łucja z Lam-
mermooru”,

• Narodowe Forum Mu-
zyki: 16.10 - będzie koncert 
Oumou Sangaré. Malijska pio-
senkarka gościć będzie w NFM 
w ramach cyklu Muzyka świata,

• Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniewskiego w 
Wałbrzychu: 15.10 oraz 16.10 
- spektakl „NARUTOWICZ po-
wiedział: kula, która mnie trafi, 
niech będzie mądra”;

• Muzeum Papierni-
ctwa w Dusznikach – Zdroju: 
15.10 - darmowe warsztaty zdo-
bienia papierowych ramek. Ha-
sło do rezerwacji: „Dolny Śląsk”;

• Teatr Pantominy im. 
Henryka Tomaszewskiego we 
Wrocławiu: 20-23.10 - spek-
takle premierowe „Ballady i 

romanse” będzie można zoba-
czyć w Centrum Sztuk Perfor-
matywnych PIEKARNIA; 30.10 
- Dzień Otwarty w Pantomimie, 
w ramach którego odbędą się 
warsztaty dla dzieci i ich opieku-
nów (10:00-12:00) oraz dla osób 
powyżej 16 roku życia w go-
dzinach 12:00-13:00 raz 13:00-
14:00,

• Muzeum Poczty i Te-
lekomunikacji we Wrocławiu: 
16.10 – wstęp wolny na wszyst-
kie wystawy,

• Teatr Polski we Wroc-
ławiu: 16.10 – odbędą się dwa 
spektakle: „Kasta La Vista”  o go-
dzinie 19:00, Scena Kameralna 
oraz „PANI Ka PATRZY NA MO-
RZE” o godzinie 19:00, Scena na 
Świebodzkim.

16 października Polskie Sto-
warzyszenie Jazzowe Wrocław 
zaprasza na wyjątkowy koncert 
z okazji 50-lecia pracy twórczej 
Zbigniewa Lewandowskiego. 
Wydarzenie będzie okazją do 
wręczenia muzykowi Nagrody 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego za wybitne osiąg-
nięcia w dziedzinie kultury. To-
warzystwo im. Ferenca Liszta 
zaprasza natomiast na koncerty 
„Wieczory Lisztowskie”, które 
odbędą się 13.10 w Obornikach 
Śląskich, 14.10 w Trzebnicy i 
17.10 we Wrocławiu. 

Od lat do obchodów Świę-
ta Województwa przyłącza się 
także Wrocławski Tor Wyścigów 
Konnych – Partynice. 15 paź-
dziernika (w sobotę) w ramach 
jedenastego dnia wyścigowego 
w sezonie 2022 zorganizowany 
zostanie Crystal Cup – Dzień 
Województwa Dolnośląskiego.

Tradycją obchodów Święta Województwa DolnośląskiegoTradycją obchodów Święta Województwa Dolnośląskiego
jest uroczysta sesja Sejmiku Województwajest uroczysta sesja Sejmiku Województwa

Atrakcje, wystawy i koncerty związane ze Świętem Województwa Atrakcje, wystawy i koncerty związane ze Świętem Województwa 
przygotowały dolnośląskie instytucje kultury. Będzie można m.in. przygotowały dolnośląskie instytucje kultury. Będzie można m.in. 
lepiej poznać życie Wandy Rutkiewiczlepiej poznać życie Wandy Rutkiewicz



6 Rozmowa oglądaj wywiady na www.30minut.pl

Piątek, 14 października 2022

Studio Espresso gościło w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w dzielnicy Sobięcin

z dyrektorem szkoły, nauczycielem odznaczonym tegoroczną
nagrodą kuratora oświaty rozmawiał Paweł Szpur

z Leonardem Górskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Skąd pomysł, by w życiu za-
wodowym poświęcić się eduko-
waniu dzieci i młodzieży?

Było to sporo lat wstecz. Swoją 
karierę jako nauczyciel rozpoczą-
łem w 1984 roku. Spowodowane 
to było tym, że stałem na rozdrożu 
i poszukiwałem pracy w różnych 
miejscach. Mój ojciec był pra-
cownikiem kopalni, dzięki temu 
mogłem uczestniczyć w obozach 
żeglarskich w Sławie. Z czasem 
z uczestnika obozu żeglarskiego 
stałem się pracownikiem kadry a 
tym samym osobą odpowiadają-
cą za wyszkolenie i bezpieczeń-
stwo młodzieży. Podczas tych 
wyjazdów miałem bardzo dobry 
kontakt z młodzieżą. Moja mama 
pracowała w szkole na stanowi-
sku nauczyciela, w związku z tym 
wzorców pedagogicznych mia-
łem, na co dzień pod dostatkiem. 
Po ukończeniu szkoły średniej po-
stanowiłem „pójść” w innym kie-
runku niż zatrudnienie w kopalni 
– wybrałem studia pedagogiczne 
i zostałem nauczycielem.

Choć w dzielnicy kopalnia-
nej...

Choć w dzielnicy kopalnianej, 
ponieważ moja pierwsza praca, 
którą podjąłem w Boguszowie-
-Gorcach, konkretnie w dzielnicy 
Gorce była pracą w szkole. Tam 
przepracowałem w tym zawodzie 

30 lat, później przeniosłem się do 
Wałbrzycha.

Kiedy i w jakich okolicznoś-
ciach został Pan dyrektorem tej 
placówki?

Dyrektorem Publicznej Szkoły 
Podstawowej numer 17 w Wał-
brzychu zostałem w 2014 roku. 
Od września przejąłem placówkę, 
wygrywając konkurs na dyrekto-
ra. Pierwsze moje założenia, które 
chciałem zrealizować, to zwięk-
szyć dostępność pomocy dy-
daktycznych oraz  poprawić stan 
infrastruktury placówki. Szkoła 
wymagała pilnych remontów.

Tu pozwolę sobie przerwać. 
Odnoszę wrażenie, że ten bu-
dynek kiedyś sprawiał wrażenie 
niedoinwestowanego?

Szkoła wymagała różnego ro-
dzaju inwestycji. Pierwszym dzia-
łaniem, kiedy tu przyszedłem było 
wybudowanie placu zabaw - do 
grudnia 2014 roku z programu 
rządowego, co udało się zrobić 
rzutem na taśmę. Ten plac zabaw 
był takim początkiem inwestycji w 
tej szkole.

Jak przejdziemy się po kory-
tarzach - to pięknie i czysto jak 
w szpitalu. Ciężko było dopro-
wadzić obiekt do takiego sta-
nu?

Na pewno wymaga tego 
współpraca z Prezydentem Miasta 
i Radą Miejską. Trzeba umieć prze-

konać innych ludzi do tego, żeby 
chcieli i potrafili zainwestować. 
Muszę przypomnieć, że przed 
moim przyjściem kilka lat wstecz 
szkoła miała być zlikwidowana. 
Wówczas mieszkańcy walczyli o 
tą szkołę, wywalczyli, a później 
pojawiłem się ja i tak pomalutku 
rozkręcamy i poprawiamy warun-
ki bytowe dzieci i młodzieży z So-
bięcina.

Porozmawiajmy o remoncie 
sali gimnastycznej.

Musieliśmy czekać na ten re-
mont kilka lat, dlatego prace roz-
poczęły się stosunkowo niedaw-
no. W grudniu 2021 roku zapadła 
decyzja tak długo wyczekiwana, 
że będziemy remontować salę 
gimnastyczną. Teren, na którym 

była usytuowana hala sportowa, 
należał do spółki restrukturyzacji 
kopalń w Bytomiu, która chciała 
ten obszar sprzedać Gminie Wał-
brzych. Determinacja naszego 
Pana Prezydenta spowodowała, 
że hala nie została wykupiona, po 
dwuletniej batalii, Ministerstwo 
Skarbu przekazało ją Gminie Wał-
brzych za przysłowiową złotów-
kę. Wiedząc, że jest to nasz teren 
można było rozpocząć remont 
hali. W międzyczasie Urząd Mia-
sta próbował pozyskać dotację z 
Ministerstwa Sportu, niestety za 
każdym razem nie udawało się 
pozyskać funduszy. W końcu gmi-
na z radnymi podjęła decyzję, że 
sfinansują ten remont hali w cało-
ści z funduszy własnych.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o całkowitej prze-
budowie hali sportowej oraz o 
nowej sali dydaktycznej - Zielone 
Laboratorium Tauronu, w której 
dzieci będą się uczyć w warun-
kach XXI wieku. Zeskanuj kod QR 
i oglądaj pełen wywiad.
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Przy 38-latku mundurowi znaleźli woreczek foliowy

TRZY OSOBY ZATRZYMANE
W piątkowy wieczór w ręce 

tych samych policjantów zespo-
łu wywiadowców wałbrzyskiej 
komendy na terenie naszego 
miasta wpadły trzy osoby, któ-
re posiadały przy sobie środki 
psychotropowe w postaci 
amfetaminy i metamfetaminy 
lub środki odurzające w postaci 
marihuany. Za przestępstwa 

narkotykowe podejrzanym 
grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 3. Zatrzymana do 
sprawy 32-latka była już jednak 
poszukiwana przez sąd celem 
osadzania w zakładzie karnym 
za popełnienie wcześniej tego 
typu przestępstw. Funkcjona-
riusze po raz kolejny narkoty-

kom mówią stanowcze "nie" i 
zapowiadają ciągłe działania w 
tym zakresie.

7 października po godzinie 
17:00 policjanci zespołu wywia-
dowców wałbrzyskiej komendy 
podczas patrolu centrum naszego 
miasta na jednej z ulic zauważyli 
znanego im mężczyznę i postano-
wili sprawdzić, czy nie posiada on 
narkotyków. Szybko potwierdziło 
się, że 29-latek ukrywał przy sobie 

środki psychotropowe w postaci 
amfetaminy.

Tego samego dnia po godzi-
nie 20:00 ci sami policjanci od-
wiedzili jedno z mieszkań na 
Nowym Mieście i sprawdzili tam 
pod kątem posiadania substancji 
zabronionych prawem dwoje ko-
lejnych wałbrzyszan. Przy 38-lat-
ku mundurowi znaleźli woreczek 
foliowy. Zabezpieczyli do sprawy 
metamfetaminę. 32-latka nato-

miast posiadała środki odurzają-
ce w postaci marihuany. Podczas 
wykonanych czynności proceso-
wych okazało się, że kobieta była 
również poszukiwana i najbliższy 
rok i osiem miesięcy spędzi w 
więzieniu właśnie za wcześniejsze 
przestępstwa narkotykowe, za co 
została skazana przez sąd.

Red.
Źródło: Komenda Miejska 

Policji w Wałbrzychu

Kwota 1 759 933,80 złotych pochodziła z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego

Wyremontowali drogę do Andrzejówki
Remont drogi powiatowej w okoli-

cach słynnej Andrzejówki został w stu 
procentach wykonany przez Powiat 
Wałbrzyski z dofinansowaniem ze 
środków rządowych w ramach Progra-
mu Polski Ład. Cała inwestycja warta 
jest blisko cztery miliony złotych.
W ramach Programu Polski Ład dofinan-

sowanie wynosi 1 970 272, 70 złotych. Reszta 
tej kwoty 1 759 933,80 złotych pochodziła z 
budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. - Przepro-
wadzenie remontu dróg nie jest zadaniem 
łatwym. Główną przeszkodą jest oczywiście 
brak środków finansowych. Jednak jak wie 
się jak zarządzać to wszystko uda się zreali-
zować. Dziękuję za to, że władze Mieroszowa 
i kierownik schroniska dostrzegają fakt, że 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego remontuje 
drogę do Andrzejówki. Sparafrazuję powie-
dzenie:„ Sukces ma wielu ojców a realizacja 
jest sierotą” - komentuje w swoim wpisie 
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego, Krzysztof 
Kwiatkowski. - Zatem za wszystkie słowa 
uznania bardzo dziękuję. Cieszę się, że do-
ceniacie Państwo naszą pracę. Poza Radnymi 
Ziemi Wałbrzyskiej oraz Parlamentarzystami 
z PiS nikt nam nie pomagał w realizacji tej in-
westycji - czytamy dalej.

Red.
Źródło i fot. facebook.com/Krzysztof-

KwiatkowskStarosta/

Głuszyca
OSZUSTWA NA WĘGIEL

Do wałbrzyskiej komendy 
zgłosił się 70-letni mieszkaniec 
Głuszycy, który został oszukany 
przy zakupie węgla w sieci inter-
netowej. Mężczyzna na stronie 
spółki zajmującej się sprzedażą 
węgla na początku października 
złożył elektronicznie zamówienie 
na trzy tony ekogroszku o łącznej 
wartości 5910 zł. Po kilku minu-
tach otrzymał na swojego maila 
potwierdzenie zakupu z fakturą. 
Dokonał wówczas przelewu pie-
niędzy ze swojego konta na poda-
ne konto. Po tygodniu mężczyzna 
skontaktował się telefonicznie z 
infolinią spółki. Jakie było jego 
zdziwienie, gdy okazało się, że fir-
ma nie posiada takiego zamówie-
nia, a strona firmy jest fikcyjna.
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Katar? To nie dla mnie!
Mundial w Katarze? W miej-
scu, gdzie nie można napić 
się piwa. W miejscu, gdzie 
nie można uprawiać seksu. 
W miejscu, gdzie nie moż-
na chodzić po ulicach tak 
jak u nas. W miejscu, gdzie 
nie szanuje się praw czło-
wieka. W miejscu, gdzie gi-
nęli ludzie przy budowach 
stadionów, bo komuś nie 
chciało się o nich zadbać. W 
miejscu, gdzie panowie w 
turbanach i białych sukien-
kach mówią nam wszystkim 
jak mamy żyć. Stanowczo 
mówię tej imprezie NIE!!
Niespecjalnie czekam na 
pierwszy mecz i niespecjal-
nie będzie mnie ten tur-
niej interesował po tym jak 
odpadną biało-czerwoni. 
Ogólnie nastawiam się na 
3 mecze grupowe. Powiem 
więcej: patrząc na grafik wy-
darzeń sportowych w regio-
nie, mam wrażenie, że i tak 
któryś z meczów sprawi, że 
nie obejrzę nawet wypocin 
panów w koszulkach z orzeł-
kiem na piersi.
Może i dobrze, rozczaro-
wanie będzie mniej bolało. 
Wracając do szejkowej ma-
mony, mam w pamięci cyrk 
z mundialem szczypiorni-
stów. Kupowano wtedy ki-
biców, sędziów i zawodni-
ków. Ci pierwsi i ci ostatni 
to nawet czasowo nawrócili 
się na Islam. Czego nie robi 
się dla sianka. Na katar po-
dobno najlepsze są krople. 
Wtedy nawet najlepsze nie 
wystarczyły i długo leczy-
łem się z tej choroby. Teraz 
przyjdzie mi stawić mu czo-
ła kolejny raz. Mam alergię. 
Dostałem na nią tabletki. 
Obawiam się jednak, że to 
nie wystarczy. Nie pomoże 
teleporada.
Wiem. Pieniądz rządzi świa-
tem. FIFA swoje do kieszeni 
dostała, ale… jak to mówią w 
pewnej komedii „Piniondz 
to nie wszystko…” i tylko 
szkoda, że tam też doda-
ją „… ale bez piniendzy to 
ch...”.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Chłopaki wracają na HWM
Po raz pierwszy w tym sezonie czeka nas siatkarski dwu-

mecz w Hali Wałbrzyskich Mistrzów. Młodzież podejmie BTS 
Bolesławiec, seniorzy Hetmana Włoszczowa. Na parkiecie Hali 
Mistrzów w najbliższą sobotę zaprezentują się obie drużyny 
seniorskie. Mecze rozpoczną się o godz. 15:00 i 18:00.

Jako pierwsi do gry wejdą 
nasi III-ligowcy. Podopieczni 
trenerów Tomasza Botwiny i 
Mariusza Jerzyka podejmą BTS 
Bolesławiec. Będzie to oka-
zja do zdobycia pierwszych 
punktów, bowiem inauguracja 
zmagań I ligi dolnośląskiej nie 
przebiegła tak jakbyśmy chcie-
li (porażka 1:3 w Jaworze). Po-
czątek meczu o godz. 15:00.

Po zakończeniu tego meczu 
czekają na kibiców ponownie 
siatkarskie emocje. W meczu 
3 kolejki II ligi mężczyzn eki-
pa Fabiana Kurzawińskiego i 
Janusza Ignaczaka podejmie 
niewygodnego rywala Hetma-
na Włoszczowa. W poprzednim 
sezonie obie drużyny mierzyły 
się ze sobą dwukrotnie, w obu 
przypadkach zwycięstwa lą-
dowały na koncie gospodarzy 
meczów (3:0 w Wałbrzychu i 
0:3 we Włoszczowej).

Tydzień temu wałbrzyszanie 
wygrali w Rudzincu i przesu-
nęli się na 8 pozycję w ligowej 
tabeli. MVP spotkania został 
wybrany rozgrywający Chełm-
ca, Łukasz Jurkojć.

- W zupełnie odmiennych 
nastrojach z wyjazdowego 
meczu wracają nasi seniorzy. 
Po bardzo trudnym i wyma-
gającym meczu przywozimy 
do Wałbrzycha 2 punkty. Wy-
grywamy w pięciosetowym 
pojedynku z Klub Sportowy 
Rudziniec. Zbieramy punkty, a 
już teraz zapraszamy wszyst-
kich kibiców na pierwszy do-
mowy mecz 15 października. O 
godz. 18:00 podejmiemy Het-
man Włoszczowa Sekcja Siat-
kówki.

KS Rudziniec – Chełmiec 
Wałbrzych 2:3 (25:15, 19:25, 
25:20, 21:25, 12:15)

JZ

Podcięły skrzydła Sokołowi

W pierwszych dwóch se-
tach Chełmiec zagrał bar-
dzo pewnie i wyjątkowo 
skutecznie. Podopiecznym 
trenera Marka Olczyka wy-
chodziło w tym okresie do-
słownie wszystko. Wygrane 
do 18 i 20 pozwoliły sądzić, 
że zwycięstwo do zera w 
setach jest jak najbardziej 
możliwe. Wtedy jednak 

okazało się, że rywalki przez 
blisko 45 minut gry na-
uczyły się Chełmca na tyle, 
żeby powalczyć o coś wię-
cej. Niesamowita końcówka 
trzeciego seta okazała się 
szczęśliwa dla Sokoła. Kato-
wiczanki wygrały tę partię 
na przewagi i uwierzyły, że 
mogą doprowadzić do tie-
-breaka.

W czwartej odsłonie ogląda-
liśmy dużo walki, gdzie każ-
da z drużyn mogła przechy-
lić szalę na swoją korzyść. 
Ostatnie piłki pokazały, że 
wysoka forma fizyczna wał-
brzyszanek idzie w parze 
z mentalnym przygotowa-
niem. I to właśnie dzięki od-

porności na stres, Chełmiec 
mógł cieszyć się z drugiego 
z rzędu zwycięstwa.

Kluczową rolę w zwycię-
stwie miała powracająca 
do zdrowia Aleksandra Dru-
ciak.

- Cieszę się, że udało się w 
tak szybkim tempie wrócić 
do treningów – ominął mnie 
tylko jeden mecz. Póki co 
ciągle pracuję z fizjotera-
peutą żeby w pełni odzy-
skać sprawność po urazie, 
jednak nie przeszkadza to w 
dalszym trenowaniu, także 
już razem z całym zespołem 
szykujemy się na kolejny 
mecz – mówiła po meczu 
rozgrywająca wałbrzyskiej 
drużyny.

Za najlepszą siatkarkę me-
czu uznano Judytę Rzeczy-
cką.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – Sokół’43 Katowice 
3:1 (25:18 | 25:20 | 24:26 | 
25:21)

JZ

Zagrały najlepiej jak potrafią. Mądrze na siatce i porządnie na zagrywce. To wystarczyło żeby 
odnieść zwycięstwo za 3 punkty. Nie zabrakło jednak emocji, które sprawiły, że zgromadzeni 
na trybunach kibice, końcówkę meczu oglądali na stojąco.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Mieszko  
Nazwisko: Matuszyk 
Data urodzenia: 3 listopada 2005 roku  
Pseudonim sportowy:  brak
Klub: MMM Racing Team (wyścigi samochodowe)
Największy dotychczasowy sukces: Moim najwięk-
szym dotychczas sukcesem jest wywalczenie tytułu 
dwukrotnego Mistrza Polski w wyścigach samo-
chodowych DN1 Kia Picanto. Pierwszy złoty medal 
zdobyłem przed rokiem, który, chciałbym podkre-
ślić, był moim debiutanckim sezonem, a w tym roku 
powtórzyłem wcześniejszy sukces, czyli obroniłem 
tytuł Mistrza Polski.  
Kto jest Twoim idolem sportowym: Charles Leclerc – monakijski kierowca wyści-
gowy. Przede wszystkim dlatego, iż dostał się do Formuły 1, co samo w sobie jest 
sporym sukcesem. 
Dlaczego wyścigi samochodowe: Zaczęło się od kartingu w 7 roku życia. Następnie 
w wieku 10 lat przesiadłem się na samochód, mimo iż nie posiadałem prawa jazdy. 
Zaczynałem w amatorskich, rejonowych „pojeżdżawkach”, potem w wieku 14 lat 
zdobyłem licencję wyścigową F1 FIA. Po uzyskaniu licencji wyścigowej w 2021 roku 
sięgnąłem po tytuł najmłodszego Mistrza Polski.  
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim celem jest start w 24-godzinnym wyściu we fran-
cuskim Le Mans. Myślę, że cel jest możliwy do zrealizowania – w tym sporcie bardzo 
dużo zależy bowiem od sponsorów, a w rezultacie przygotowania odpowiedniego 
samochodu. Dlatego jeśli ich pozyskam, niewykluczone iż za jakiś czas wystartuję 
we Francji, a w dalszej perspektywie sięgnę po medal Mistrzostw Świata we wspo-
mnianym wyścigu. Na początek, na rozgrzewkę, szykuję się do przyszłorocznych 
Mistrzostw Europy. 

Bokserski szczyt w uzdrowisku 

Przed nami niezwykle cieka-
wie zapowiadający się tur-
niej bokserski, do którego 
jak wspomnieliśmy, zgłosiło 
się ponad 80 zawodników, w 
tym, co podkreśla Krzysztof 
Sadłoń, 10 Mistrzów Pol-
ski. - To będzie naprawdę 
potężna impreza, dla wielu 
test przed zbliżającymi się 

Młodzieżowymi Mistrzo-
stwami Polski oraz Mistrzo-
stwami Polski Seniorów -, 
powiedział Sadłoń. Począ-
tek jutrzejszych zmagań w 
hali sportowej przy ulicy 
Słonecznej 1 w Szczawnie-
-Zdroju o godzinie 12, a w 
niedzielę o godzinie 11.    

Z Gali Polsatu do Szczawna-
-Zdroju
W sobotę w hali Torwaru 
w Warszawie odbędzie się 
Gala Boksu Olimpijskiego 
– Polsat Box Promotions. 
Gali, w której nie zabrak-
nie ważnego wałbrzyskiego 
akcentu, a raczej akcentów, 
gdyż na ringu wystąpią dwa 

przedstawiciele Imperium 
Boxing – Jakub Stępiński 
oraz Dawid Obstarczyk. 
Ich rywalami będą Jakub 
Straszewski oraz Mateusz 
Grejber. Tuż po swoich wal-
kach obaj nasi pięściarze 
wrócą do Wałbrzycha, a kon-
kretnie Szczawna-Zdroju, 
aby w niedzielę wystąpić 
we wspomnianym VI Tur-
nieju Imperium Boxing. Sam 
Obstarczyk został wybrany 
najlepszym zawodnikiem 
niedawnej imprezy zorga-
nizowanej przez Bojan Boks 
Lubań, w której pod okiem 
trenera Sadłonia wystąpiło 8 
młodych, dobrze rokujących 
pięściarzy. - Muszę podkre-
ślić świetną organizację za-
wodów, dla młodych to był 
naprawdę porządny turniej. 
Co prawda walki były nie-
punktowane, ale nasi poka-
zali się z bardzo dobrej stro-
ny -, podsumował Krzysztof 
Sadłoń. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Zapaśnicy zapunktowali w Raciborzu
Cztery medale zdobyli zapaśnicy ZLKS Zagłębia Wałbrzych podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski U-17 oraz Między-

wojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Raciborzu. To niezły wynik biorąc pod uwagę, iż na Górny Śląsk trener Michał Jóskowski 
zabrał pięciu swych podopiecznych. 

Jak wspomnieliśmy, w Ra-
ciborzu wałbrzyszanie wywal-
czyli cztery, wszystkie w tym 
samym brązowym kolorze me-
dale. W Mistrzostwach Polski 
U-17 na najniższym stopniu 
podium stanęli: Mikołaj De-
reń (92 kg), Robert Szoma (48 

kg) oraz Stanislav Vasyliev (51 
kg). W zawodach międzywo-
jewódzkich zaś na 3. miejscu 
znalazł się Miłosz Dereń (41 
kg), a Filip Chodak był piąty. 
Z tego grona trener Jóskowski 
szczególnie komplementował 
braci Dereniów, którzy poka-

zali naprawdę dobrą, wysoką 
formę. Dość poinformować, iż 
Mikołaj wygrał 3 walki, a tylko 
w jednej, półfinałowej musiał 
uznać wyższość rywala. - Choć 
zabrakło medalu, to fajnie za-
prezentował się również Filip 
Chodak, prawdziwy debiutant 
w zawodach mistrzowskiej 
rangi, który dopiero rozpo-
czyna przygodę z zapasami, 
ale dosłownie z treningu na 
trening jest coraz lepszy -, 
poinformował szkoleniowiec 
Zagłębia. Trener Zagłębia 
zwraca również uwagę na 
Ukraińca Stanislava Vasylieva, 
który mimo że trenuje zale-
dwie od czerwca, to jest pełen 
zapału i robi stały postęp, o 

czym najlepiej świadczy brąz 
przywieziony z Raciborza. 

Powoli zbliżamy się fina-
łu tegorocznych imprez z 
udziałem zapaśników. Przed 
nami tylko jedne zawody, 
których gospodarzem będzie 
Wałbrzych. Już za miesiąc, a 
konkretnie 12 listopada, w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 
odbędzie się Puchar Polski 
Juniorów, czyli memoriał nie-
zapomnianego Bogusława 
Dąbrowskiego. Jak dotąd swój 
udział, oprócz przedstawicieli 
polskich klubów, zapowie-
dzieli Norwedzy oraz Duńczy-
cy. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Wydarzeniem nadchodzącego weekendu będzie VI Turniej Imperium Boxing w Szczawnie-Zdroju. Jak przyznał Krzysztof 
Sadłoń, organizator zawodów, swój udział zadeklarowało ponad 80 bokserów, stąd dwudniowa formuła imprezy.

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Piłkarze patrzcie
na siatkarki !!!
Do dzisiejszego wydania 30 
minut miałem już przygoto-
wany tekst na inny temat ale 
mecz naszych siatkarek z Ser-
bią w ćwierćfinale mistrzostw 
świata i ich postawa w całym 
turnieju zainspirowały mnie 
do szybkiej analizy jak wiel-
kie znaczenie w sporcie (i nie 
tylko) ma podejście mentalne 
i ...dlaczego tego do cholery 
nie ma u piłkarzy!? W ostat-
nim sezonie jakoś tak wyszło, 
że praktycznie nie oglądałem 
Plus Ligi siatkarek, tylko jakieś 
strzępy meczów decydują-
cych o medalach i generalnie 
żeńskiej siatkówki jakoś spe-
cjalnie nie analizuję, ale to 
co było zauważalne i wręcz 
uderzające w porównaniu z 
kadrą Jacka Nawrockiego jak 
też wcześniejszych trenerów, 
to taka niesamowita pasja do 
gry, brak kompleksów, goto-
wość na wymianę ciosów z 
absolutnie najlepszymi ekipa-
mi na świecie jak Serbia i USA. 
Były też porażki w fazach gru-
powych z Serbią i Dominikaną 
ale nawet w tych meczach ich 
gra była naprawdę inna niż w 
poprzednich latach - taka ra-
dosna, odważna. Dziewczyny 
były świadome swoich umie-
jętności, także swoich braków 
na tle najlepszych na świecie 
ale nadrabiały to walką. Mamy 
w żeńskiej siatkówce gwiaz-
dy największego formatu jak 
Magda Stysiak czy Joanna 
Wołosz, mamy utalentowane 
młode zawodniczki. Podobnie 
w kadrze piłkarskiej - mamy 
Lewego, Zielińskiego, Szczęs-
nego i kilku młodych utalen-
towanych oraz solidnych, do-
świadczonych zawodników. 
Dlaczego więc gra reprezenta-
cji piłkarskiej jest generalnie 
tak toporna a wygrane wymu-
szone, wydarte. Już kilka razy 
pisałem tu jak i na innych mo-
ich blogach, że polscy piłkarze 
mecze z mocnymi rywalami 
przegrywają jeszcze w szatni. 
I naprawdę nie rozumiem dla-
czego kolejne reprezentacje, 
z kolejnymi selekcjonerami 
powielają te same błędy i nikt 
nie może tej drużyny dźwig-
nąć na ten już słynny „inter-
natinal level”, o którym mówił 
Leo Beenhakker, z czego iro-
nizowano i co wyśmiewano a 
to on z zawodników polskiej 
topornej ligi zrobił piłkarzy 
niebojących się rywalizować z 
najlepszymi na świecie.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  
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Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 szybkie terminy realizacji  

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATISOKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Działania przeprowadzone 
przez policjantów pionu kry-
minalnego do walki z prze-
stępczością gospodarczą oraz 
dochodzeniowo-śledczego 
wałbrzyskiej komendy dopro-
wadziły do zatrzymania w po-
przedni czwartek na gorącym 
uczynku przestępstwa 39-let-
niego mieszkańca powiatu 
wrocławskiego. Mężczyzna, 
działając metodą „na poli-
cjanta” przyjechał odebrać od 
pokrzywdzonej wałbrzyszanki 
40 tysięcy złotych. Wałbrzyscy 
funkcjonariusze po raz kolej-
ny ostrzegają, aby nie przeka-
zywać jakiejkolwiek gotówki 
osobom nieznajomym, które 

często podają się za kurierów, 
policjantów, adwokatów, a 
nawet prokuratorów, a są 
zwykłymi oszustami.

Do próby wyłudzenia 40 ty-
sięcy złotych doszło w centrum 
Wałbrzycha 6 października w 
godzinach popołudniowych. 
Wtedy to do 69-latki zadzwonił 
telefon. Osoba po drugiej stro-
nie słuchawki przekazała senior-
ce, że istnieje zagrożenie wyni-
kające z próby dopuszczenie się 
oszustwa na jej osobie. Aby być 
chronioną kobieta miała wziąć 
kredyt gotówkowy w kwocie 40 
tysięcy złotych i pieniądze prze-

kazać "funkcjonariuszowi", który 
przyjedzie po ich odbiór.

Prawdziwi wałbrzyscy poli-
cjanci, bezpośrednio po uzy-
skaniu informacji o możliwym 
oszustwie na mieszkance nasze-
go miasta, zastawili zasadzkę. 
Już po kilkudziesięciu minutach 
w okolicy jednego z banków 
wpadł w nią 39-latek z powiatu 
wrocławskiego, który był tzw. 
odbierakiem. Podczas przeszu-
kania okazało się, że mężczyzna 
dodatkowo posiadał przy sobie 
narkotyki w postaci metamfeta-
miny.

Policjanci już postawili po-
dejrzanemu zarzut oszustwa w 
warunkach powrotu do prze-
stępstwa. 39-latkowi za popeł-
nione przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 12. 
Sąd, po zapoznaniu się ze zgro-

madzonym przez mundurowych 
materiałem dowodowym, zade-
cydował o tymczasowym aresz-
cie dla mężczyzny na najbliższe 
trzy miesiące. Sprawa ma cha-
rakter rozwojowy, dlatego nie-

wykluczone są kolejne zatrzy-
mania.

Red.
Źródło i fot.

Komenda Miejska Policj
 w Wałbrzychu

Doszło do próby wyłudzenia 40 tysięcy złotych

OSZUST RECYDYWISTA

Wałbrzych
ŁADOWARKĄ PO PIJAKU

W miniony piątek po godzinie 
18:00 policjanci pierwszego ko-
misariatu zostali zaalarmowani o 
kradzieży z terenu jednej z firm 
mających swoją siedzibę przy ul. 
Gwarków w Wałbrzychu ładowar-
ki budowlanej. Sprawcy skończył 
się alkohol i w nieodpowiedzialny 
sposób postanowił poradzić sobie 
z tym „problemem”. Zamiast udać 
się pieszo lub wziąć taksówkę, bez 
zezwolenia zabrał z zakładu pra-
cy ładowarkę, którą na co dzień 
użytkował, i podjechał z nią pod 
sklep na Białym Kamieniu. 45-la-
tek po przeprowadzonych przez 
policjantów czynnościach został 
zatrzymany nieopodal miejsca 
porzucenia pojazdu. Badanie wy-
kazało, że podejrzany miał blisko 
2,5 promila alkoholu w organi-
zmie. Za popełnione przestęp-
stwa wałbrzyszanin odpowie te-
raz przed sądem.
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Swój medal odebrali za 50 lat złotych
godów razem Pani Hania i Pan Mieczysław

Medale za długie pożycie

Odznaczenia za długolet-
nie pożycie małżeńskie na-
dawane są przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Medal stanowi nagrodę dla 
osób, które przeżyły w jed-
nym związku małżeńskim 50 
lat i więcej. Jest on wyrazem 
uznania za wytrwanie w zo-
bowiązaniu, które małżon-
kowie składali sobie przed 
laty. O nadanie odznaczenia 
występuje Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego na prośbę 
jubilatów lub ich bliskich.
W Wałbrzychu odznaczenia 

wręcza Prezydent Miasta Wał-
brzycha dr Roman Szełemej. Uro-
czystość ma charakter doniosły i 
dostojny. Odbywa się w Zamku 
Książ. Pary małżeńskie, które jubi-

leusz Złotych Godów mają już za 
sobą, a dotąd nie zostały odzna-
czone Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie mogą również 
wystąpić o nadanie odznaczeń. 
Jeśli małżeństwo zostało zareje-
strowane w księgach znajdują-
cych się w USC Wałbrzycha, wów-
czas nie jest potrzebny odpis aktu 
małżeństwa. Jeśli akt znajduje się 
w innym urzędzie, jubilaci lub ich 
bliscy powinni przedłożyć  odpis 
aktu małżeństwa. Nie tak daw-
no swój medal odebrali za 50 lat 
złotych godów razem Pani Hania 
i Pan Mieczysław, którym medal 
wręczył Prezydent Wałbrzycha dr 
Roman Szełemej. 

Red.
Fot. użyczone

W ostatnią sobotę wał-
brzyszanie bawili się na 
Jesiennym Pikniku zorga-
nizowanym przy Zespole  
Szkolno - Przedszkolnym nr 
8 w Wałbrzychu w dzielnicy 
Podgórze. Okazją do spotka-
nia było zakończenie realiza-
cji projektu finansowanego 
ze środków Wałbrzyskiego 
Budżetu Obywatelskiego, 
którego koszt wyniósł po-
nad 1.6 mln złotych.
Ta kwota pozwoliła upiększyć 

teren zlokalizowany przy ulicy 
Poznańskiej nr 8. Przed głównym 
wejściem do budynku szkoły (od 
strony podwórka) stanęły nowe 
schody, posadzono też drzewka 
i ozdobne rośliny, zamontowano 
ławki, utwardzono nawierzch-
nię. Przypomnijmy, iż Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Aliny 
i Czesława Centkiewiczów, prze-
kształcona od 1.09. 2022 r. w Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 8, 
posiada również nowoczesne boi-
sko wraz z zewnętrzną siłownią 
oraz placem zabaw.

Prezydent na medal!
Za ten niezwykły gest wsparcia 

Prezydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej odebrał w dniu 8 paź-
dziernika z rąk ucznia klasy 4 "a" 
- Antka Orzecha kwiaty i medal 
najlepszego włodarza. Odznacze-
nie to jest symbolicznym podzię-

kowaniem od całej społeczności 
szkolnej.

Tak się bawi Podgórze
Wśród przygotowanych przez 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 
atrakcji znalazły się: dmuchany za-
mek, konkursy plastyczne, malo-
wanie twarzy, zawody sportowe, 
występy artystyczne, stoisko eko-
logiczne pod hasłem "Stop pla-
stik". Dzieci mogły dowiedzieć się 
m.in. jak prawidłowo segregować 
śmieci i dlaczego warto używać 
płóciennych toreb wielokrotne-
go użytku. Porad w tym zakresie 
udzielały ich starsze koleżanki z 
klasy 8 b. Warsztaty prowadzi-
ły także zaprzyjaźnione instytucje: 
Stara Kopalnia - Centrum Nauki i 
Sztuki, Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry, Muzeum Porcelany w Wałbrzy-
chu, Biblioteka pod Atlantami, 
Aqua Zdrój. Pod okiem Małgorza-
ty Szpary z Muzeum Porcelany, 
Kamili Kołodziejczyk i Karoliny Jef-
mańskiej z WOK powstały fanta-
styczne prace z użyciem różnych 

technik plastycznych. O oprawę 
muzyczną zadbał Sebastian Dj-
Brylok Wawrzak. Nie zabrakło 
również słodkości i przekąsek w 
postaci domowych ciast i ciaste-
czek, wypiekanych przez uczniów, 
rodziców i babcie, popcornu oraz 
waty cukrowej. Ten ostatni sma-
kołyk jak zwykle na bieżąco przy-
gotowywał Piotr Kwiatkowski, 
radny miejski.

W festynie wzięli też udział inni 
lokalni samorządowcy i "przyja-
ciele" Podgórza: Piotr Kraczkow-
ski, Małgorzata Langner-Torbus, 
Wiesław Bielawski, Marta Tumidal-
ska, Krzysztof Gołosz oraz księża z 
parafii pw.św. Franciszka z Asyżu: 
ks.proboszcz Piotr Ochoński wraz 
ks.wikariuszem Krzysztofem We-
reskim. - Dziękujemy serdecznie 
wszystkim za przybycie i za dobrą, 
wspólną zabawę - podsumowuje 
Renata Gibes, dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 8.

Zebrała: osa
Fot. osa

Nie zabrakło również słodkości i przekąsek w postaci domowych ciast i ciasteczek

Jesienny Piknik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Postaw na retinol!
Retinoidy to grupa związków, 
które zawierają aktywność 
biologiczną charakterystycz-
na dla witaminy A. Mogą być 
pochodzenia zwierzęcego ( 
kwas retinowy, retinol, retinal, 
octan i palmitynian retinylu), 
lub roślinnego ( beta- karo-
ten). Retinoidy są stosowane 
w dermatozach takich jak 
trądzik pospolity, różowaty, 
przedwczesnym starzeniu się 
skóry, przy nierównym kolo-
rycie, rozstępach i bliznach.
Długie i regularne stosowanie 
retinoidów potrafi przywrócić 
skórze aktywność biologicz-
ną sprzed kilku a nawet kilku-
nastu lat, co znaczy że można 
dosłownie cofnąć czas.
Ważne by stosować produkty, 
które będą działały w skórze 
z efektywnością farmakolo-
giczną. Rozpoczęcie przygo-
dy z retinoidami powinno 
przebiegać pod kontrolą do-
świadczonego kosmetologa, 
który dobierze odpowiednią 
dawkę, częstotliwość oraz for-
mę retinoidu.
Najważniejsze zasady stoso-
wania produktów z pochod-
ną witaminy A:
- skóry wrażliwe powinny sto-
sować retinal ( retinaldechyd), 
który działa mniej agresyw-
nie,
- kosmoceutyki  z retioida-
mi zaczynamy stosować w 
mniejszych dawkach, powoli 
przyzwyczajając skórę,
- nie odstawiamy retinolu 
wiosną i latem, zmniejszamy 
dawką lub zamieniamy reti-
nol na retinal,
- nie wprowadzamy retinolu, 
jeśli nie mamy produktu ba-
rierowego, lub mamy uszko-
dzony płaszcz hydrolipidowy,
- retinol stosujemy na noc, a 
w dzień używamy obowiąz-
kowo produktów z filtrem 
przeciwsłonecznym.
Retynizacja skóry to proces 
indywidualny, który powinien 
być dostosowany według 
wskazań i rodzaju skóry.

REKLAMA R0648/22

Skin cycling

Skin cycling opiera się 
na czterodniowym cyklu 
pielęgnacyjnym, w trak-
cie którego zmienia się 
produkty dedykowane 
skórze na noc. To pozwala 
nie tylko wzmocnić ich 
działanie, ale również 
zminimalizować ilość 
niepożądanych efektów. 
Schemat powinien wy-
glądać następująco: 1) 
złuszczanie za pomocą 
peelingu, 2) retinoidy 3 i 
4) rekonwalescencja.

W pierwszym etapie wy-
korzystujemy preparaty ma-
jące w swym składzie kwasy 
owocowe. Ważne, by po ich 
zaaaplikowaniu nie odczuwać 
nieprzyjemnego pieczenia. 
Jeśli takowe się pojawi, mu-
simy natychmiast pozbyć się 
kosmetyku z twarzy. Gdy nie 
doświadczymy dyskomfortu, 
produkt zmywamy po upływie 
czasu wyznaczonym w ulotce 
a następnie nakładamy krem 
nawilżający.

Retinoidy z kolei (noc 2) po-
mogą usunąć nam martwe ko-
mórki, zminimalizują przebar-
wienia, spłycą blizny, opóźnią 
procesy starzenia.

Regeneracja. Na tym pozio-
mie dajemy skórze odetchnąć i 
po jej oczyszczeniu stosujemy 
(znów!) jedynie prosty w skła-
dzie krem nawilżający.

Jeśli chodzi o poranną ru-
tynę - ta pozostaje bez zmian. 
Nadal zalecane jest oczysz-
czanie, a następnie nałożenie 
odpowiednich preparatów do 
pielęgnacji (takich jak serum 
czy krem dopasowany do typu 
skóry, obowiązkowo z filtrem 
przeciwsłonecznym).

Piątej nocy zaczynamy 
wszystko od początku.

Pomysłodawczynią skin 
cycling jest Dr Whitney Bowe, 
certyfikowana dermatolog z 
Nowego Jorku. Sama idea na-
rodziła się podczas pandemii.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

uroda.poradnikzdrowie.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Nauka  - leksem ten we-
dług Słownika Języka Polskie-
go może być tłumaczony w 
różny sposób. Po pierwsze jest 
to ogół wiedzy ludzkiej ułożo-
nej w system zagadnień; też: 
dyscyplina badawcza odno-
sząca się do pewnej dziedzi-
ny rzeczywistości. Po drugie 
może być tłumaczony jako ze-
spół poglądów stanowiących 
usystematyzowaną całość i 
wchodzących w skład określo-
nej dyscypliny badawczej; po 
trzecie - jest to uczenie się lub 
uczenie kogoś. Nauka to rów-
nież pouczenie, wskazówka, 
czy kazanie kościelne. Z uwagi 
na fakt, że właśnie obchodzi-
my Święto Edukacji Narodo-
wej możemy powiedzieć, że 
uczenie się to edukowanie. A 
edukacja z kolei jest pojęciem 
określanym na kilka różnych 
sposobów. Przeglądając Słow-
nik Języka Polskiego, znajdzie-
my definicję mówiącą, że jest 
to „uczenie kogoś, zwłaszcza 
długotrwale i objęte progra-
mem”. Charakterystyka ta 
wydaje się ogólnikowa i nie 
wyczerpuje w pełni tematu. 
Encyklopedia multimedialna 
z kolei podaje, że edukacja 
to szerokie pojęcie, oznacza 
wychowanie jako kształcenie 
człowieka na płaszczyźnie in-
telektualnej, psychologicznej 
oraz moralnej. Edukacja ta ma 
na celu wyuczenie przysto-
sowania się do życia w społe-
czeństwie a także wykształce-
nie własnego osądu. I ile jest 
w tym prawdy, to chyba wie 
najlepiej każdy nauczyciel, 
bo oprócz przedmiotu, któ-
rego uczy, również edukuje 
młodzież i dzieci w zakresie 
zachowań i postaw do życia 
w społeczeństwie. W krajach 
dobrze rozwiniętych zawód 
nauczyciela jest niezwykle 
wysoko oceniany i wysoko 
płatny. Stawia się go na równi 
z takimi profesjami jak lekarz. 
Życzmy sobie, aby również w 
Polsce zawód nauczyciela za-
wsze był wysoko ceniony, bo 
bez dobrych nauczycieli nie 
będziemy mieć dobrego, wy-
edukowanego społeczeństwa.  

   
Redaktor Naczelny
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Przystanek autobusu linii 5. 
Kierunek: miasteczko. Popołu-
dnie jest późne, Grunwaldzki 
zaczyna powoli znikać pożerany 
przez jesienne mroki - bezlitosne  
sługusy Ciemności. Poprzedni, 
zapowiadany na migoczącej bez-
trosko tablicy kurs zabałaganił się 
gdzieś w zakamarkach Nowego 
Miasta i właśnie został uznany za 
niebyły. Czekamy więc na kolej-
ny, ja i przystankowy kolektyw, 
który gęstnieje coraz bardziej w 
mrok. Nie korzystam zbyt często 
z uroków komunikacji miejskiej, 
czego w głębi duszy żałuję. Ile się 
tam człowiek zawsze dowiedział 
o życiu. Staram się więc choć raz 
w tygodniu przejechać, aby po-
trzymać przez chwilę rękę na pul-
sie  życia miasta. Bo co ja tam o 
nim wiem, w tym swoim sennym 
miasteczku, pośród kasztanow-
ców i uśmiechniętych kuracjuszy 
na wiecznym standbaju, którzy 
jak kaczki chadzają sobie całymi 
dniami po parkach, główka za 
główką, gubiąc co chwilę drogę.

No więc stoimy, jest już na-
prawdę zimno, a atmosfera 
przystankowego kolektywu po-
chmurnieje. Dostrzegam go tyl-
ko kątem oka, choć naprawdę 
bardzo mocno się ostatnio sta-
ram (przysięgam!) nie zaglądać 
w takie szczeliny istnienia. Idzie. 
Chude to takie, z nosem przeby-
wającym obecnie w miejscu ob-
cego przeznaczenia, tęskniącym 
namiętnie za swoim oryginalnym 
położeniem, z okiem sinym, idzie. 
Ohoho, uśmiecham się do siebie, 
brak we mnie trwogi. Waga ko-
gucia, barki rozstawia jak Lucky 
Luke gotowy dobyć natychmiast 
swoich rewolwerów.  Autobus 
nadjeżdża, tłumek się wysypuje, 
tłumek się wsypuje i Luke ląduje 
na siedzeniu tuż za mną. Usado-
wiwszy się zaczyna przemowę. 
„Ty, ziomuś, gdzie będzie (tutaj 
pada nazwa i numer ulicy). Stęże-
nie alkoholu w wyziewie ponad 
normę. Wiesz, na awanturkę jadę, 
ale nie wiem gdzie to”. „Na awan-
turkę?” dopytuje nieznajomy, na 
co Luke dodaje w bezzębnym 
uśmiechu, że „taką malutką”. Bar-
dzo jest to wszystko i straszne, i 
śmieszne. Luke zaczyna nerwowo 
przepytywać zebranych o numer 
ulicy, bo biedaczysko nadal nie 
wie, gdzie jest, a autobus milczy. 
Omija mnie personalizacja pyta-
nia na okoliczność znajomości 
topografii Białego Kamienia, cze-
go bardzo żałuję. Luke w końcu 
wysiada, wrasta od razu w znajo-
mą tylko sobie tkankę miasta, jak 
paznokieć w obolałe ciało. Nie-
zabliźniona rana dzielnicy, jakich 
w mieście wiele, goi się brzydko. 
Po awanturce zostanie ślad. 

Narutowicz i 108 kostek cukru w „dramatycznym”

Czas na wernisaż „GRUNT RZECZY”

NARUTOWICZ - „Nieszczęśliwy 
kraj – który potrzebuje bohate-
rów” opowiadać będzie historię 
politycznego mordu Gabriela Na-
rutowicza. W setną rocznicę za-
bójstwa pierwszego prezydenta 
II RP Seb Majewski i Paweł Świą-
tek zastanawiają się, czy każda 
władza potrzebuje męczennika? 
Mord polityczny jest drogą do 
uświęcenia – zarówno mordercy 
jak i ofiary, w zależności od punk-
tu widzenia i ideologii. Gabriel 
Narutowicz został zastrzelony kil-
ka dni po swojej nominacji. Jego 
wybór na prezydenta przez sejm 
RP przebiegał w trudnej atmosfe-
rze. Stronnictwa narodowe i kon-
serwatywne uważały, że pierwszy 
polski prezydent powinien być 
wybrany większością polskich 
posłów, a nie mniejszości naro-
dowych. Prezydent zginął w Za-
chęcie – najsławniejszej 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?

W spektaklu wystąpią: Agniesz-
ka Kwietniewska (gościnnie), Jo-
anna Łaganowska, Mikołaj Krze-
szowiec i Ryszard Węgrzyn.

15.10 godzina 19:00
16.10 godzina 18:00

108 KOSTEK CUKRU - Spektakl 
w reżyserii Agaty Puszcz powstał 
na kanwie pamiętnika odnalezio-
nego w gruzach Warszawy tuż po 
Powstaniu. Adaptacji intymnego 
dziennika podjęła się Zuzanna 
Bojda. Kameralne przedstawienie 
opowiada o prawdziwej historii 
jednostki uwikłanej w wielkie wy-
darzenia oraz prawdziwych emo-
cjach towarzyszących odkrywa-
niu rodzinnej tajemnicy.

Dwie Ireny – Współczesna Irena 
Sierakowska i Irena Sierakowska, 
która zginęła w Powstaniu War-
szawskim, są ze sobą spokrewnio-
ne, ale nigdy się nie poznały. Mimo 
to wiele je łączy, o wiele więcej niż 
tylko imię. Są miejsca na mapie 
Warszawy, do których Współczes-
na Irena boi się chodzić, bo wpada 

tam w stany paniki. Są też czasami 
miejsca na ciele Współczesnej Ire-
ny – dziwne wysypki i plamy, które 
uaktywniają się nagle, a po kilku 
godzinach znikają. 

„Wyszła z domu i nie wróciła…”, 
„poszukiwany, poszukiwana…” 
to refren w głowie Współczesnej 
Ireny. Bohaterka jest pewna, że 
mieszka w niej coś, co potrzebuje 
nazwania – rozpoczyna więc po-
szukiwania. Szuka tak długo, aż 
wpada na trop – małe pudełko z 
pamiątkami, pudełko pamięci.

W tym pudełku znajduje się 
częściowo zwęglony pamiętnik 
pisany przez Irenę Sierakowską w 
sierpniu 1944 roku, którego frag-
menty nadal jeszcze można od-
czytać.

Monodram powstał w ramach 
Wolnych Scen Inicjatyw Aktor-
skich.

Spektakl bierze udział w pro-
gramie TEATR POLSKA 2022. 

Obsada: Irena Sierakowska
14.10 godzina 18:00

Red.
Źródło i fot. Teatr Dramatyczny 

autor fot. Tobiasz Papuczys

W piątek 14 października 
2022 roku do Wałbrzyskiej 
Galerii Sztuki BWA, budynek 
Galerii Sztuki Współczesnej 
na terenie Starej Kopalni 
odbędzie się otwarcie wysta-
wy multimedialnej „GRUNT 
RZECZY”, łączącej poezję z 
obrazem i dźwiękiem.
Pokaz tworzą prace 4 artystów: 

Aleksander Najda – poeta (autor 
tomiku „Grunt Rzeczy”), Vasyl Sav-
chenko – grafik (autor grafik i in-
stalacji inspirowanych wierszami), 
Hanna Klepacka – aktorka / per-
formerka (autorka interpretacji i 
kompozycji muzycznych do wier-
szy), Sandro Ruscio – kompozytor 
(autor kompozycji kameralnej in-
spirowanej całym tomikiem).

Sztuka, piękno, silne osobiste 
przeżycia stały się gruntem do 
powstania autorskich wypowie-
dzi. INSPIRACJA jest równoległą 
siłą do SZTUKI tej wystawy. Punk-

tem wyjścia całego projektu była 
poezja. Wykorzystane środki pla-
styczne są oszczędne. Do obra-
zu użyte są naturalne materiały: 
papier, węgiel, kamień, drzewo. 
Brzmieniowo głos jest punktem 
wyjścia, a dopiero następnie inne 
instrumenty i kompozycja kame-
ralna. Grunt Rzeczy powstał z za-
chwytu zarówno istotą Sztuki jak 
i Życiem samym w sobie. Sztuka, 
piękno, silne osobiste przeżycia, 
wrażliwość stały się gruntem do 
powstania autorskiej wypowie-
dzi. Inspiracja krok po kroku bu-

dowała strukturę tej prezentacji i 
przyciągała kolejnych artystów do 
współpracy. Wystawa potrwa do 
08.01.2023

Red.
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Sponsorzy Wystawy:
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sekund
CO nas czeka w KULTURZE?

Biblioteka pod Atlantami 
zaprasza na kolejną edycję 
tygodnia z regionem, która 
odbędzie się w dniach 24-28 
października pod hasłem "Re-
gion w pięciu odsłonach".

Podczas tego cyklicznego wy-
darzenia, poprzez spotkania 
autorskie, wystawy, prelek-
cje, warsztaty i inne działania, 
przedstawiane są najciekawsze 
strony naszego regionu. Plan 
tygodnia z Regionem 2022:
ARCHITEKTURA
24 października, godz. 17.00 
Czytelnia Czasopism
Prelekcja - Adrian Ziątek: Tajem-
nice wałbrzyskich kościołów
GÓRNICTWO
25 października, godz. 17.00 
Czytelnia Czasopism
Prelekcja połączona z prezen-
tacją pamiątek górniczych - 
Zbigniew Jóźwiakowski: Górni-
ctwo – tradycja i pamięć
TURYSTYKA
26 października, godz. 17.00 
Czytelnia Czasopism
Prelekcja - Andrzej Sawicki: 
Góry Suche i schronisko „An-
drzejówka”
POEZJA
27 października, godz. 17.00 
Galeria pod Atlantami
Spotkanie autorskie z okazji 
dwudziestolecia twórczości - 
Barbara Malinowska: Światy 
równoległe
HISTORIA
24 października, godz. 17.00 
Galeria pod Atlantami 
Spotkanie autorskie promujące 
ostatnią książkę - Joanna Lam-
parska: Ostatni świadek. Histo-
rie strażników hitlerowskich 
skarbów.

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

FILHARMONIA SUDECKA
ZAPRASZA

Muzyka srebrnego ekranu - 
Koncert w ramach obchodów 
Święta Województwa Dolno-
śląskiego
miejsce: sala koncertowa Filhar-
monii Sudeckiej przy ul. Słowa-
ckiego 4, Wałbrzych
godz.19:00 | 14.10.2022 r.

Muzyka łagodzi obyczaje - 
Koncert
miejsce: sala koncertowa Filhar-
monii Sudeckiej przy ul. Słowa-
ckiego 4, Wałbrzych
godz.19:00 | 21.10.2022 r.

Gdy dzieło tworzy temat - 
Koncert
miejsce: sala koncertowa Filhar-
monii Sudeckiej przy ul. Słowa-
ckiego 4, Wałbrzych
godz.19:00 | 28.10.2022 r.



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

REKLAMA R0650/22

USŁUGI

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klien-
ta. 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 KUCHENNE 
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek, kładzenie papy na dachy. 
Tel. 513 022 801

PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
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

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

Montowanie podzespołów. Wał-
brzych. 3 zmiany. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 734 108 163

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piasko-
wej Górze, 51m2, 3 pokoje z kuch-
nią. Ul. Mieszka I 34/8. Bez pośredni-
ków. Tel. 600 851 189

Wynajmę lokal 
usługowy

Miejsce: Bazar 82 
Podzamcze

Ul. Hetmańska 82
Tel. 1741609198

OPALANIE
NATRYSKOWE

CIAŁA
z dojazdem do domu
opalenizna w 15 min
bezpieczna dla skóry

605 561 031

www.30minut.pl

Piątek, 14 października 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 14.10.2022 punktualnie o godz.12:15
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

REKLAMA R0649/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 10.10.2022 r. zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 48 – obręb 11 Poniatów 
przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 21/12 – obręb 2 Szczawienko 
przeznaczona  na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 403/2 – obręb 26 Nowe Miasto 
przeznaczona  na ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 421/20 – obręb 21 Nowe Miasto  
przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 462/1 – obręb 26 Nowe Miasto  
przeznaczona na ogródek,
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 40/1 – obręb 25 Rusinowa  
przeznaczona na  pięć ogródków,
7/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 55/3 – obręb 13 Piaskowa Góra  
przeznaczona na dwa  ogródki,
8/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 245 – obręb 14 Biały Kamień  
przeznaczona na ogródek,
9/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 181/29 – obręb 14 Biały Kamień  
przeznaczona na ogródek,
10/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 329/3 – obręb 20 Stary Zdrój  
przeznaczona na ogródek,
11/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 490 – obręb 26 Nowe Miasto  
przeznaczona na dwa ogródki,
12/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 129/4 – obręb 13 Piaskowa Góra  
przeznaczona na ogródek,
13/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 129 – obręb 20 Stary Zdrój 
przeznaczona na ogródek,
14/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 228/3 – obręb 39 Podgórze 
przeznaczona na trzy  ogródki,
15/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 670/2 – obręb 33 Podgórze 
przeznaczona na ogródek,
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