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Napędy do Yaris Cross prosto z Wałbrzycha!
Toyota Motor Manufacturing 

France (TMMF) uruchomiła pro-
dukcję Yarisa Cross, zupełnie no-
wego miejskiego SUV-a. Jedno-
cześnie polskie zakłady Toyoty 
w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowi-
cach rozpoczęły produkcję na-
pędów do tego modelu.

„Yaris, w tym nowa wersja SUV 
czyli Yaris Cross, to bardzo ważny sa-
mochód dla naszych polskich fabryk. 
Nakładem blisko miliarda złotych w 
Wałbrzychu uruchamiamy produkcję 
elektrycznych napędów hybrydo-
wych do tego modelu na zupełnie 
nowych liniach produkcyjnych, w tym 
silników TNGA 1,5 l w wybudowanej 
od zera hali produkcyjnej. To nasz ko-
lejny ważny krok w kierunku elektro-
mobilności, co pozwala nam spokoj-
nie patrzeć w przyszłość – podkreśla 
Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota 
Motor Manufacturing Poland.

Warto zaznaczyć, że Yaris Cross, 
który we wrześniu zadebiutuje na 
polskim rynku, dostępny jest z napę-
dami znanymi z Yarisa czwartej gene-
racji – benzynowym silnikiem TNGA o 
pojemności 1,5 l i mocy 125 KM oraz 
układem hybrydowym 1.5 o mocy 
116 KM. Podobnie jak dla Toyoty Yaris 
w wersji hatchback fabryka Toyoty 
w Wałbrzychu dostarcza do nowe-
go modelu sześciobiegową skrzynię 
biegów oraz elektryczną przekładnię 
hybrydową. Zakład w Jelczu-Lasko-
wicach wytwarza zaś 1,5-litrowy silnik 
benzynowy TNGA, który może stano-
wić samodzielną jednostkę napędo-

wą lub, wraz z przekładnią hybrydo-
wą z Wałbrzycha, tworzy elektryczny 
napęd hybrydowy. Według przewi-
dywań dominującym napędem dla 
tego modelu będzie niskoemisyjny 
układ hybrydowy, co ułatwi Toyocie 
osiągnięcie do 2025 roku 90-procen-
towego udziału zelektryfikowanych 
samochodów w całkowitej sprzedaży 
marki.

Jednak najważniejszy jest fakt, że 
po całkowitej rozbudowie obu fabryk 
w 2022 roku w polskich zakładach 
Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Lasko-
wicach funkcjonować będzie łącznie 
aż sześć linii produkcyjnych głównych 
podzespołów hybrydowych, w tym 
trzy linie elektrycznych przekładni 
hybrydowych oraz trzy linie silników 
zaprojektowanych w architekturze 
TNGA. Dodatkowo w roku 2020 w 

TMMP rozpoczął działalność Dział 
Testów i Oceny Napędów Hybrydo-
wych, którego celem jest przyspie-
szenie procesu testowania napędów 
hybrydowych oraz lokalizacji produk-
cji komponentów hybrydowych w Eu-
ropie. Wraz z obecnie realizowanymi 
projektami poziom inwestycji w obu 
zakładach do końca 2022 wzrośnie 
do prawie 6 miliardów złotych, moż-
liwości produkcyjne do 1,65 miliona 
podzespołów rocznie a zatrudnienie 
do ponad 3000 osób. W związku z 
tymi projektami zakład w Wałbrzychu 
prowadzi intensywne działania rekru-
tacyjne zmierzające do zatrudnienia 
dodatkowo jeszcze ponad stu pra-
cowników.

Red./ TMMP
Fot. toyotapl.com

Ogarnąć chaos „Grunwaldzkiego”
Weszliśmy w finalny okres 

budowy obwodnicy. Według 
informacji płynących z Ratusza 
wykonano ogółem około 85% 
prac. Jeżeli nie pojawią się nie-
oczekiwane przeszkody, obwod-
nica będzie przejezdna w grud-
niu bieżącego roku. Jednak teraz 
czekają mieszkańców najwięk-
sze utrudnienia.

Kierowców z pewnością denerwuje 
brak połączenia między Śródmieściem 
a Białym Kamieniem. Niestety jak w 
przypadku zablokowania Podzamcza 
z Piaskową Górą również w Śródmieś-
ciu nie obędzie się bez koniecznych 

objazdów. Budimex, generalny wy-
konawca obwodnicy Wałbrzycha, jest 
po istotnej zmianie organizacji ruchu 
przy ul. Wysockiego i Kolejowej. Trwa-
ją roboty rozbiórkowe nawierzchni 
na ul. Wysockiego, prace przezbroje-
niowe sieci teletechnicznych, kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej. A także 
roboty ziemne przygotowujące na-
wierzchnię pod masę bitumiczną na 
kilku odcinkach obwodnicy. Dlatego 
teraz wszyscy kierowcy udający się ze 
Śródmieścia na Biały Kamień i odwrot-
nie korzystają z przejazdu przez dziel-
nicę Sobięcin bądź ulicę Żeromskiego 
w dzielnicy Stary Zdrój. Inaczej spra-

wa ma się z pasażerami komunikacji 
miejskiej.

PAS
Fot. PAS 
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LIPIEC

16
PIĄTEK

Imieniny:
Czesława, Hieronima

Międzynarodowy
Dzień Szachów

LIPIEC

20
WTOREK

Imieniny:
Marii, Benedykta

Światowy Dzień Węża

 Imieniny:
Bogdana, Aleksego

Światowy Dzień Emoji
LIPIEC

21
ŚRODA

LIPIEC

22
CZWARTEK

,,Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki
nie zdobędziesz odwagi, by stracić z oczu widok lądu’’.

Krzysztof Kolumb

LIPIEC

17
SOBOTA

Imieniny:
Daniela, Andrzeja

Dzień Łapania za Pupę

Imieniny:
Roksany, Bonawentury,
Włodzimierza, Henryka, Dawida

Światowy Dzień Mózgu

Imieniny:
Kamila, Szymona

Dzień Lodów

LIPIEC

18
NIEDZIELA

20:00-21:00 Muzyka mi leży #4 HEALER/SLIME 
(Świdnica).
20:00 Koncert W górach jest wszystko co kocham  
Schronisko Andrzejówka.
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie – Duchy Zamku (Za-
mek Książ Wałbrzych).

14.30 „Debata: Feminizm, gender i inne potwory” – 
debata z udziałem Katarzyny Kasi, Beaty Kozak, Katji 
Meier prowadzi Magdalena Środa (Zamek Książ Wał-
brzych).
16.15 „Tłumacze światów Olgi Tokarczuk” – Lisa Pal-
mes, Lothar Quinkenstein, Maryna Szoda, rozmawia 
Justyna Czechowska (Zamek Książ Wałbrzych).
17.45 „Historia wzajemności” – z Roswithą Schieb 
rozmawia Karolina Kuszyk  (Zamek Książ Wałbrzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
18:00-20:00 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby 
Michała Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).

10:00-17:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
11:00-15:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
12:00 Dworzyskowy turniej rodzinny w minigolf 
(Dworzysko Szczawno-Zdrój).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 22OC 21OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Wincentego, Wodzisława

Dzień Czerwonego
Kapturka

LIPIEC

19
PONIEDZIAŁEK
9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
12:00 Festiwal Góry Literatury w Sokołowsku i An-
drzejówce.
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Na wstępie gratulujemy 
wygrania wyborów i objęcia 
funkcji przewodniczącego 
Rady Wspólnoty Samorządo-
wej Stary Zdrój w nowej ka-
dencji.

Za nami wybory do Rad 
Wspólnot Samorządowych 
w Wałbrzychu. Niestety, fre-
kwencja w większości przy-
padków nie dopisała. Dla-
czego mieszkańcy tak słabo 
uczestniczą w tym wydarze-
niu?

Po pierwsze należy zauwa-
żyć, że od półtorej roku nasza 
działalność została praktycznie 
zawieszona z powodu pande-
mii. Z racji obostrzeń nie mo-
gliśmy spotykać się w świetlicy 
ani organizować jakichkolwiek 
wydarzeń dla mieszkańców. 
Tak naprawdę przestaliśmy 
funkcjonować przez narzuco-
ny reżim sanitarny, choć nasza 
działalność polega na spoty-
kaniu się z ludźmi i bezpośred-
nim kontakcie z nimi. Do Rad 
Wspólnot Samorządowych 
wybieramy po 15 społeczni-
ków. Ludzi, którzy za swoją 
działalność nie otrzymują ani 
złotówki. Trzeba zauważyć, że 
są wspólnoty, do których kan-
dyduje tylko 15 osób, co z góry 
stanowi ich wybranie. Więc po 
co kampania? Tylko tam, gdzie 
liczba kandydatów przekracza 
ilość miejsc (15) jest większa 
rywalizacja. W przeciwieństwie 
do wyborów samorządowych, 
które jednocześnie odbywa-
ją się w całej Polsce, te do Rad 
Wspólnot Samorządowych nie 
są tak nagłośnione. Przypomi-
nam również, że wybory zosta-
ły przełożone z kwietnia na ko-
niec czerwca, czyli na wakacje. 
Niektórzy zatem wyjechali na 
odpoczynek. W przypadku Sta-
rego Zdroju, gdzie praktycznie 
mieliśmy najlepszą frekwencję, 
budowa obwodnicy odcięła 
część mieszkańców z górnej 
części dzielnicy, czyli odnóg 
ulicy Żeromskiego.

Wspomniał Pan o pan-
demii. Jak spożytkowali-

ście czas w RWS Stary Zdrój, 
mimo obostrzeń?

Jak już wielokrotnie wspo-
minałem, po blisko 30 latach 
działalności Rady Wspólnoty 
Samorządowej Stary Zdrój, 
udało się doprowadzić do ka-
pitalnego remontu jej siedzi-
by. W sprawie remontu lokalu 
RWS rozmawiałem z samym 
Prezydentem Miasta Wałbrzy-
cha dr Romanem Szełemejem i 
Prezesem MZB Kacprem Nogaj-
czykiem. Dzięki działaniom w 
tej sprawie Pana Prezydenta dr 
Romana Szełemeja lokal został 
kompleksowo wyremontowa-
ny. Podziękowania należą się 
również Panu Prezesowi MZB.

Na czym skupicie Państwo 
swoją działalność w najbliż-
szej kadencji w RWS Stary 
Zdrój?

Przypominam, że Rada 
Wspólnoty Samorządowej 
to jedna drużyna, działająca 
wspólnie, z zaangażowaniem. 
Rozumiejąca potrzeby miesz-
kańców. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że świetlica RWS 
ma służyć mieszkańcom dziel-
nicy i być miejscem aktywnej 
działalności członków Rady 
Wspólnoty Samorządowej. 
Jeszcze trwają wakacje i nie 
jest łatwo się spotkać z powo-
du urlopów, ale już powoli pla-
nujemy wydarzenie na koniec 
wakacji. Mam nadzieję że po 
nim we wrześniu ułożymy plan 
systematycznych aktywności 
na rzecz mieszkańców na cały 
rok.

Dziękujemy za rozmowę.

Ja również dziękuję. Korzy-
stając z okazji, dziękuję miesz-
kańcom za udział w wyborach, 
wszystkim kandydatom za chęć 
startu w nich. Gratuluję wszyst-
kim wybranym. Mam nadzieję, 
że Rady Wspólnot Samorzą-
dowych w Wałbrzychu będą 
również współpracować przy 
organizacji wspólnych przed-
sięwzięć dla mieszkańców, do 
czego bardzo zachęcam.
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sekund sekund
Makowice 
Powstaje centrum
Rozpoczęły się prace związa-
ne z przebudową parkingu w 
miejscowości Makowice, w 
ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
W chwili obecnej montowa-
ne są tam krawężniki, wy-
konywana jest kanalizacja 
deszczowa. Zakres prac to 
w szczególności: stworzenie 
parkingu o nawierzchni z 
kostki betonowej wraz z od-
wodnieniem, a także montaż 
oświetlenia typu LED. Usa-
dowiony zostanie tam także 
stojak na rowery. Wartość 
robót budowlanych to 149 
000,00 zł, w tym dofinanso-
wanie w kwocie 41 372,00 zł.

Pogorzała
Nowa droga
Rozpoczęły się prace prze-
budowy drogi gminnej. W 
ramach realizowanej inwe-
stycji wykonana zostanie 
nawierzchnia asfaltowa na 
odcinku ok. 200 m o szer. 3,0 
m, w granicach działek nr 
195, 196 (odcinek za świetli-
cą wiejską). W chwili obecnej 
trwa korytowanie, układa-
nie warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy pod nową na-
wierzchnię. Zakończenie za-
dania zgodnie z podpisaną 
umową przewidziane jest na 
październik 2021 r. Wartość 
zadania wyniesie 130 tys.
zł. Wykonawcą  jest firma: 
ŚPBDiM Sp. z o.o. ze Świd-
nicy. Środki na realizację w 
całości pochodzą z budżetu 
gminy Świdnica.

Świdnica 
Mobilny punkt
Program „Dobry start” od 1 
lipca 2021 r. obsługiwany jest 
przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Wnioski moż-
na składać wyłącznie online. 
Dlatego 16 lipca w godz. od 
10.00 do godz. 13.00 MOBIL-
NY PUNKT WSPARCIA 300+ 
zawita do siedziby Gminne-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Świdnicy. Aby uła-
twić wypełnianie i składanie 
wniosków o świadczenie z 
programu „Dobry Start” w 
siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy 
ul. Głowackiego 4 w Świdni-
cy zorganizowane zostanie 
spotkanie, w ramach którego 
pracownicy ZUS będą zakła-
dać klientom profil PUE oraz 
pomagać w elektronicznym 
wypełnianiu wniosku 300+.

Opoczka
Sportowy ośrodek
W miejscowości Opoczka 
powstaje świetlica z szatnią 
sportową oraz pełnym za-
pleczem kuchennym i sani-
tarnym. Będzie to obiekt o 
podwyższonych parametrach 
charakteryzacji energetycz-
nej. Planowany termin za-
kończenia prac budowlanych 
– listopad 2021 r. Koszt inwe-
stycji to 2,6 mln zł, w tym 1,3 
mln zł wynosi dotacja unijna 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020. Na chwilę 
obecną stan inwestycji jest 
surowy, zamknięty. Gotowe 
są już wewnętrzne instala-
cje: sanitarna, elektryczna i 
wentylacyjna. Trwają ostatnie 
prace przy układaniu ścianek 
działowych.

Wałbrzych
Stadion
w przebudowie 
Ruszyła przebudowa stadionu 
na Piaskowej Górze. Zadanie 
wykonywane jest w ramach 
Wałbrzyskiego Budżetu Oby-
watelskiego. Przypominamy, 
że projekt ten nazwany „Flo-
wPark, Siłownia, Biegi, Rolki i 
Rowery” 1848 głosami wygrał 
Wałbrzyski Budżet Obywa-
telski w 2019 roku. Stadion 
będzie wyłączony z użytku 
przez około 3 miesiące. Po-
wstaną tam: nowa bieżnia i 
ciągi komunikacyjne do jazdy 
na wrotkach i rowerach, flo-
wpark, siłownia oraz wiaty dla 
piłkarzy. Autorami projektu 
są: Teresa Ziegler, Katarzyna 
Wojnicka, Daniel Dobrowol-
ski, Michał Gnacy, Mariusz 
Kalinowski, Roman Magdziar-
czyk, Michał Michalak, Michał 
Piaskowski, Piotr Piątek, Mate-
usz Rosiak. 

Czarny Bór
Będzie eko
Od połowy lipca ruszą w 
gminie Czarny Bór dzięki ini-
cjatywie grupy nieformalnej 
„Ludzie z pasją” warsztaty 
przyrodnicze, warsztaty kuli-
narne w myśl zasady „zero wa-
ste”. Będzie zatem prelekcja o 
segregacji odpadów, zaintere-
sowani poznają także sposo-
by racjonalnego korzystania 
z wody. Wszystko za sprawą 
wniosku grupy działającej w 
Bibliotece+Centrum Kultury, 
który uzyskał maksymalną 
ilość punktów i tym samym 
zdobył dofinansowanie w ra-
mach programu Dolnośląskie 
Małe Granty. Projekt pt. „Z eko-
logią nam po drodze” zakłada 
szereg wakacyjnych działań 
proekologicznych. Dzięki nim 
mieszkańcy gminy nauczą się 
zdrowo odżywiać, redukować 
liczbę odpadów, prawidłowo 
segregować śmieci.

Za nami „Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
W minioną sobotę 19 

czerwca 2021 roku pod 
górą Dzikowiec odbyła się 
impreza pod nazwą „Noc 
Świętojańska”, która zo-
stała zorganizowana przez 
Miejską Bibliotekę Publicz-
ną - Centrum Kultury w Bo-
guszowie Gorcach. Podczas 
niej pleciono wianki i szu-
kano kwiatu paproci.
Najkrótsza noc w roku peł-

na była różnorodnych atrakcji. 
Wśród nich przygotowano dla 
najmłodszych program interak-
tywno-muzyczny z bohatera-
mi Disneya. Ponadto wystąpili 
szczudlarze, nie zabrakło także 
wspólnego biesiadowania z ze-
społem coverowym. Jednym z 

najciekawszych punktów pro-
gramu okazał się taniec z og-
niem wykonany przez artystów 
ze stowarzyszenia wykonawców, 

animatorów i twórców Górnego 
Śląska.

G B-G
Fot. G B-G

Silne kobiety
Również w minioną so-

botę 19 czerwca w hali OSiR 
przy ulicy Olimpijskiej 1, 
odbyła się 4 kolejka Otwar-
tej Dolnośląskiej Ligi w za-
pasach kobiet - Boguszów-
-Gorce 2021.
Nowa burmistrz Boguszowa-

-Gorc Pani Sylwia Dąbrowska 
oraz Pan Rafał Wiernicki - Dyrek-
tor Osir Boguszów-Gorce - nie 
tylko przywitali gościli i otworzy-
li imprezę, ale również gorąco ki-
bicowali zawodniczkom z klubu 
Heros Boguszów-Gorce. Nato-
miast po zakończeniu walk wraz 
z Panem Zdzisławem Pilczuk - 
wiernym działaczem - wręczali 
medale i nagrody.

Warto zaznaczyć, że podczas 
tej kolejki, w ramach cyklu "Daw-
ni mistrzowie sportu zapaśnicze-
go z Boguszowa-Gorc", uczczono 
pamięć Ryszarda Świerada - zna-
komitego zawodnika i jednego z 
najlepszych trenerów w historii 
polskich zapasów.

Jednak najważniejsi w impre-
zie to startujący sportowcy. Tutaj 
Heroski - czyli podopieczne Da-
riusza Piaskowskiego - spisały się 
znakomicie i wywalczyły 4 krążki 
- 3 złote (Regina Błaszkowska (46 
kg) – młodziczki, Zuzanna Woło-
wicz (39 kg) – dzieci, Magdalena 
Piaskowska (43 kg) - dzieci) i je-
den srebrny (Miriam Błaszkow-
ska (46 kg) – dzieci).

Od marca do czerwca na ma-
tach w Boguszowie-Gorcach 
gościły ekipy: KS Sobieski Po-
znań, Agros Żary, Zapaśniczy 
Klub Sportowy Bielawianka, 
ULKS "Bizon" Milicz, UKS Olimpia 
Cieszków, MGLKS WIATR WO-
ŁÓW, MKS Rokita Brzeg Dolny – 
Zapasy, Zapasy Pogalewo Brzeg 
Dolny, MKS Zapasy Stary Dwór, 
VICTORIA Wałbrzych, Zapasy 
UKS ZST Lubsko, UKS "Olimpij-
czyk" Sulmierzyce, ULKS "28" 
Włyń, Uczniowski Klub Sportowy 
Kiekrz, Zapaśniczy Klub Sporto-
wy w Gogolinie, IRON BULLS Bie-
lawa, JUNIOR Dzierżoniów oraz 
SOWA Pieszyce.

Na kolejną odsłonę Ligi 
organizatorzy zapraszają 25 
września.

Red./G B-G
Fot. G B-G

Ogarnąć chaos „Grunwaldzkiego” - komunikacja miejska
Weszliśmy w finalny 

okres budowy obwodni-
cy. Dlatego podróżujący 
w regionie Śródmieścia w 
kierunku Białego Kamienia 
komunikacją miejską mu-
szą opanować na jakiś czas 
nowe zasady. Tym bardziej, 
że przemieszczanie się au-
tobusem pomiędzy Białym 
Kamieniem a Śródmieściem 
wiąże się z pieszą wycieczką 
w okolicach Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów.

Z tego powodu linie komuni-
kacji miejskiej nie będą obsługi-
wać przystanków: Nowy Świat 
– Plac Grunwaldzki, Limanow-

skiego w kierunku Sobięcina, 
Dworca Kolejowego Wałbrzych 
Centrum. Zawieszone są też od-
jazdy z przystanku Wysockiego 
– Plac Grunwaldzki w kierunku 
Białego Kamienia i Szczawna-
-Zdroju. Tym samym modyfi-
kacjom ulegną rozkłady jazdy 
oraz trasy przejazdów linii ko-
munikacyjnych obsługujących 
ten teren miasta. Zmiany doty-
czą następujących kursów: linia: 
A-11-12, linia 2, linia C, linia 10 
i linia 15. Uwaga – zamiast linii 5 
będą linie 50 oraz linia 51. Dla-
tego pasażerowie komunikacji 
miejskiej powinni zapoznać się 
nie tylko z rozkładem jazdy, ale 
także miejscami nowych, tym-

czasowych przystanków. Szcze-
góły zmian dostępne są na stro-
nie www.30minut.pl.Poznamy je 
także, skanując kod QR zamiesz-
czony do tekstu. Więcej informa-
cji można uzyskać pod nr tel. 74 
641 44 44 lub 74 666 33 40.

PAS

Zeskanuj kod QR 
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A gdyby Słońce zgasło?
Mało kto zastanawia się dziś nad tym, co by się stało, gdyby Słońce zgasło. Jest ono nie 

tylko źródłem ciepła, ale również gwiazdą wyrzucającą materię tak zwanych fal pseudoszo-
kowych. Nasze codzienne postrzeganie tego ciała kosmicznego sprowadza się do odróżnie-
nia pór w ciągu doby oraz w ciągu roku. 

Zdjęcie tygodnia ul. Wysockiego -  Budowa Obwodnicy 
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Powstanie Słońca
Najprawdopodobniej około 

4,6 miliarda lat temu w naszej 

galaktyce wybuchła supernowa. 
Rozszerzając się z prędkością 
w tys. km/s, jej otoczka trafiła 

na obłok gazu, wytrącając go z 
równowagi i powodując jego 
kurczenie się. Materia ta po 

przekroczeniu pewnej gęstości 
weszła w procesy grawitacyjne, 
zapadła się, tworząc Protosłoń-
ce (tak zwane procesy gwiaz-
dotwórcze). Nie zagłębiając się 
bardziej w zagadnienia astro-
nomiczno-chemiczne możemy 
powiedzieć, że Protosłońce w 
tym czasie świeciło jaśniej niż 
dziś Słońce. Nie wykorzystywa-
ło jednak przemian jądrowych, 
a czerpało energię dzięki włas-
nemu zapadaniu się. Cały okres 
powstawania Protosłońca trwał 
około 10 milionów lat i zakoń-
czył się, gdy jego temperatura 
podniosła się do poziomu umoż-
liwiającego zapoczątkowanie 
reakcji jądrowych. Chwila ta jest 
uważana za narodziny Słońca. 
W ciągu owych 10 milionów lat 
gęstość materii, z której uformo-
wało się Słońce wzrosła 1020 mi-
liona razy, zaś jego temperatura 
— milion razy. 

Jak zbudowane jest Słońce?
Słońce składa się z kilku 

warstw, w tym z plazmowej aury, 
tak zwanej korony, obejmującej 
obszar milionów kilometrów. 
Najłatwiej zaobserwować ją 
podczas zaćmienia. Co ciekawe, 
nie licząc jądra Słońca, to właś-
nie ona jest najgorętszym ele-
mentem gwiazdy osiągającym 
temperaturę od miliona do 10 
mln stopni Celsjusza! Ponadto 
Słońce jest daleko od Ziemi w 
sumie od 147 do 152 milionów 
kilometrów. Ciekawostką jest 
fakt, że gdybyśmy mieli polecieć 
na nie zwykłym samolotem pa-
sażerskim, to trzeba by było szy-
kować się na 20-letnią podróż. 
Warto zwrócić uwagę również 
na to, że Słońce wytwarza swoją 
energię w czarnym jak smoła ją-
drze. Tam zachodzą reakcje ter-
mojądrowe trzymane w ryzach 
przez ogromną siłę grawitacji. 
Bez niej Słońce eksplodowałoby 
niczym gigantyczna bomba.

Aktywność Słońca 
W warstwie zewnętrznej 

Słońca można zaobserwować 
różnego rodzaju aktywności. 
Jedną z nich są plamy słoneczne, 
możemy je zauważyć na tarczy 

Słońca jako obszary ciemniejsze 
i chłodniejsze w porównaniu z 
jasną fotosferą. Plamy te nie są 
stałe, mogą pojawiać się i zni-
kać, mogą się zmieniać także ich 
rozmiary. Środek, ciemna część 
plamy, nazywana jest cieniem, 
a część zewnętrzna - jaśniejsza – 
półcieniem. Z kolei duże plamy 
słoneczne są przeniknięte przez 
silne pola magnetyczne wy-
dostające się ze środka Słońca. 
Duże plamy na Słońcu osiągają 
rozmiary Ziemi i mogą żyć nawet 
kilka miesięcy.

Fale pseudoszokowe
Pseudoszokowe fale odkryto 

tam dopiero teraz. Okazuje się, 
że dla laika takie rozróżnienie 
fal szokowych i pseudoszoko-
wych nie za bardzo ma znacze-
nie. Ale urasta ono do wysokiej 
rangi, gdy przygotowuje się 
symulacje, modele numerycz-
ne atmosfery Słońca. To właśnie 
naukowcy z Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
dysponują jednym z najbardziej 
dokładnych na świecie modeli 
do symulacji atmosfery naszej 
gwiazdy. Model ten przygotował 
w ramach swojej pracy magister-
skiej Dariusz Wójcik z UMCS. Fale 
pseudoszokowe mają potencjał, 
aby ogrzewać koronę słoneczną. 

Słońce nie jest wieczne
Bez Słońca nie wyobrażamy 

sobie egzystencji, ale i ono, tak 
jak i inne gwiazdy, ma określo-
ny cykl życia. W jego końcowym 
stadium zamieni się w białego 
karła o wielkości naszej planety. 
Co ważne, nawet wtedy gwiaz-
da zachowa swoją gigantyczną 
masę. A jak Słońce zgaśnie? Co 
wtedy?

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
komputerswiat.pl

ekologia.pl
naukawpolsce.pap.pl

almukantarat.pl
encyklopedia.pwn.pl

Ścieżka wokół Książa już otwarta
Nadleśnictwo Wałbrzych za-

prasza na świeżo odnowioną 
ścieżkę spacerową (Ścieżkę Ho-
chbergów). Po konserwacji, z 
gwarancją bezpieczeństwa, jeśli 
tylko Państwo sami będą kultu-
ralni i grzeczni.

Zasady leśnego zachowania: 
cicho, po szlaku i śmieci zabie-
ramy ze sobą. Teraz, skoro mamy 
to ustalone, tylko plecak, towa-
rzystwo i w drogę!

PL
Fot. Nadleśnictwo Wałbrzych
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z Halową Mistrzynią Polski w biegu przez płotki, trenerką lekkiej atletyki,
a także psychologiem sportu rozmawiał Paweł Szpur

z Justyną Oleksy

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0328/21

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym, jak ważna jest psy-
chologia w sporcie, chciałbym 
zapytać, jak to się stało, że 
zaczęłaś trenować lekkoatle-
tykę, a przede wszystkim biegi 
przez płotki?

Ja wychowywałam się na wsi 
- myślę, że dużo tej sprawności 
nabyłam u babci, biegając po 
polach, po łąkach i czasami za 
krowami. Byłam ogólnie zainte-
resowana sportem, ten bakcyl 
był we mnie od początku. Prze-
jawiałam takie talenty w szko-
le podstawowej w sumie we 
wszystkim. Startowałam w prze-
łajach, choć z moim tempem 
sprinterskim musiałam długo 
dochodzić do siebie.

Przepraszam, że Ci przerwę, 
ale kiedy właściwie zapadła 
decyzja, że biegi przez płot-
ki to jest ta dyscyplina, którą 
chcesz zajmować się profesjo-
nalnie?

Teraz, z perspektywy czasu - 
bo z perspektywy czasu widzimy 
tą historię szerszą - to powiem, 

że pierwszą moją miłością lek-
koatletyczną był skok w dal. To 
mnie fascynowało, poezja ru-
chu, wybicie, lot, ułożenie... do 
tej pory jest taką konkurencją, 
że jak oglądam kobiety czy męż-
czyzn, jak fruną 8 metrów, to jest 
to "coś" nieprawdopodobnego. 
Tak bez skrzydeł, a jednak można 
fruwać. W podstawówce zawsze 
wygrywałam zawody na tym po-
ziomie, gminnym i rejonowym, 
wojewódzkim. Wiadomo, jak się 
wygrywa jest fajnie i sympatycz-
nie. Są pozytywne emocje, więc 
pcha człowieka w tamtą stronę. 
Dzięki temu w 8 klasie wygrałam 
taki konkurs, skoczyłam ponad 5 
metrów, miałam motywację od 
nauczyciela z Lubawki, bo tam 
chodziłam do szkoły podstawo-
wej, że jak skoczę powyżej 5 me-
trów, to załatwi mi szkołę spor-
tową. Tak też się stało. Trafiłam 
do liceum ogólnokształcącego 
w Zgorzelcu. Nie była to szkoła 
sportowa, ale spotkałam w niej 
świetnego szkoleniowca, już 
świętej pamięci Jana Krzyżaka, 
który zobaczył jakie mam poczu-

cie rytmu – a rytm jest ważny w 
sporcie bardzo, bo w życiu jest 
wszystko rytmem. Jak zobaczył, 
że mam takie poczucie rytmu i 
na płotkach szybko to idzie, że 
szybko łapię, to po roku znala-
złam się na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży i zdobyłam 
złoty medal na Mistrzostwach 
Polski w tamtejszej kategorii wie-
kowej. Tak się zaczęła przygoda.

Tu postawiłbym kropkę. 
Pozostałaś w sporcie. Jak dziś 
pracujesz i z kim trenujesz?

Ja wychodzę z założenia, że 
sportowcem jest się do końca 
życia. Bo etap zawodowy zgłę-
biania dyscypliny, czy nabywania 
doświadczenia to jest jedno, ale 
potem dzielenie się tym, czego 
się nauczyło i przefiltrowanie 
przez siebie wszystkiego,  wy-
daje mi się bardziej prawdziwe, 
bo wynika z doświadczenia. To 
nie jest tylko sucha teoria, ale 
jest ona poparta emocjami i 
doświadczeniem. Dlatego jest 
to autentyczne. Jak idziemy do 
autentycznego człowieka w każ-
dej branży to wiemy, że ma coś 
do powiedzenia ciekawego. Ja 
głównie w swojej pracy dzielę 
się swoją prawdą. Nie robię tutaj 
nic wielkiego, tylko mówię o tym, 
biorąc pod uwagę wiedzę i łączę 
to w holistyczne podejście. To ma 
dla mnie taki sens.

Pracujesz z dorosłymi czy z 
dziećmi?

Dzieci uwielbiam, bo są tak 
cudowne i tak szczere, że chętnie 
pracowałabym tylko z dziećmi. 
Ale rzeczywistość taka jest, że 
trzeba zarabiać pieniążki, więc 
pracuję projektowo jako psy-
cholog, jako psycholog sportu, 
głównie indywidualnie z zawod-
nikami. Nie mam na ten moment 
za dużo czasu, aby poświęcić się. 
Gdybym bardziej chciała się za-
głębić w psychologię sportu - to 
wiadomo, że wyjazdy na obozy 
wchodzą w grę, co już poznałam, 
więc wolę 300 dni w roku być w 
domu niż poza.

Zanim zagłębimy się w psy-
chologię sportu, chciałbym 
abyś opowiedziała o akcji, w 

której brałaś udział - "Trenuj 
z mistrzem". To ważne wyda-
rzenie organizowane przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną w partnerstwie z 
gminą Szczawno-Zdrój.

Ja prowadziłam tą część tre-
ningu motorycznego, lekkoat-
letycznego. Przychodziły dzieci 
z gminy Szczawno-Zdrój i nie 
tylko. Prowadziłam trening ogól-
norozwojowy, w tym się najlepiej 
czuję, to jest moim "konikiem". 
Widzę te niuanse, widzę to ułoże-
nie stopy, tutaj mogę takie swoje 
szczegóły, które w mojej dyscy-
plinie miały znaczenie, pokazy-
wać innym i poprawiać tą tech-
nikę. Fajnie, że była przestrzeń na 
akcję "Trenuj z mistrzem", bo bar-
dzo lubię angażować się w coś, 
co ma sens. Kształtowanie cha-
rakterów dzieci poprzez sport 
zawsze ma sens, szczególnie w 
dzisiejszym świecie, gdzie tej 
technologii jest za dużo i warto 
dzieci oderwać od komputerów.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o kolejnej edycji 
biegu Wilczym Tropem. Justyna 
podkreśla, jak ważna jest psy-
chologia w sporcie. Dowiecie się 
również, jaka była jej największa 
porażka podczas startów, z któ-
rej wyciągnęła lekcję. Zeskanuj 
kod QR i oglądaj pełen wywiad.
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Zapraszamy: ul. Andersa 162, 58-304 Wałbrzych

PASZPORT MŁODEGO ODKRYWCY
Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Dolnośląskiego 
prezentuje najnowszy prze-
wodnik po regionie dla ro-
dzin z dziećmi i zaprasza do 
wakacyjnego odkrywania ta-
jemniczego Dolnego Śląska!

Przewodnik to 50 rekomen-
dowanych i sprawdzonych przez 
blogerów atrakcji, w tym mnó-
stwo zadań do wykonania, za-
gadki, labirynty, przystępnie 
przekazana historia regionu oraz 
ciekawostki o każdym z opisa-
nych miejsc. Najnowsza publi-
kacja przeznaczona dla dzieci to 
120 stron ilustrowanego prze-
wodnika, który zachęca do ak-
tywności. Podzielony na katego-
rie i lokalizacje pozwala poznać 
najpiękniejsze zakątki regionu. 
- Po sukcesie wrocławskiej edycji 
Paszportu Młodego Odkrywcy 
nie mieliśmy wątpliwości, że na-
leży tę bazę inspiracji poszerzyć 

na cały region. Tym bardziej, że 
mamy mnóstwo atrakcji rodzin-
nych, od tajemniczych podziemi, 
które zaciekawiają najmłodszych, 
po twierdze, multimedialne mu-
zea i góry, które czynią z nich ma-
łych zdobywców. Jestem pewien, 

że przewodnik urozmaici rodzin-
ne wakacje – mówi Cezary Przy-
bylski, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego z Bezpartyjnych i 
Samorządowców.

Publikacja zawiera dużą liczbę 
atrakcji w regionie, co sprawia, że 
spędzając urlop na Dolnym Ślą-
sku możemy odkryć mniej znane 
miejsca, ominąć najbardziej za-
deptane szlaki i tłumy turystów, a 
przez to podróżować bezpiecznie.

- Miejsc do Paszportu mieliśmy 
zdecydowanie więcej, bo i atrakcji 
na Dolnym Śląsku jest po prostu 
mnóstwo. Wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim postawiliśmy 
jednak na różnorodność oraz sta-

raliśmy się podzielić miejsca tak, 
by w każdej części województwa 
pokazać coś ciekawego. Gwaran-
tujemy, że dzięki temu odkryjecie 
miejsca, które nie zawsze są (jesz-
cze!) dobrze znane, a ich zróżnico-
wanie sprawi, że każdy znajdzie 
coś dla siebie – mówi Agnieszka 
Majewska, która wspólnie z mę-
żem Mariuszem są autorami pub-
likacji.

„Paszport Młodego Odkryw-
cy – Dolny Śląsk”, to już druga 
wspólna publikacja Wydziału Pro-
mocji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego i 
blogerów podróżniczych „Ahoj! 
Przygodo”. Poprzedni Paszport 
obejmował stolicę regionu – 
Wrocław i połączony został z 
cieszącą się ogromnym zaintere-
sowaniem grą terenową po wroc-
ławskim rynku.

Dolnośląską edycję Paszpor-
tu chętni będą mogli do końca 
tygodnia odebrać w godzinach 
pracy urzędu w Wydziale Promo-
cji w budynku głównym Urzędu 
Marszałkowskiego. Dla tych, któ-
rzy do Wrocławia mają daleko na 
oficjalnych portalach społecznoś-
ciowych Dolnego Śląska zostaną 
zorganizowane konkursy, w któ-
rych będzie można wygrać eg-
zemplarz Paszportu Młodego Od-
krywcy. Zapraszamy do śledzenia 
informacji na temat najlepszych 
miejsc na wakacje i odkrywania 
regionu!

Red./UMWD
Fot. UMWD

Koniec dzikiej jazdy po lesie
Zaczęły się wspólne akcje 

Policji i strażników leśnych 
z Nadleśnictwa Wałbrzych 
oraz Jugów. To początek 
końca bezprawnego nisz-
czenia lasu terenówkami, 
quadami i motorami, w tym 
zwalczanie przestępstw: 
kradzieży drewna, kłusow-
nictwa i szkodnictwa leśne-
go.

Wzięto się również za tury-
stów nieustannie traktujących 
leśne trasy jako drogi dojazdo-
we, na przykład na wieżę na 
Trójgarbie, czy kierowców zasta-

wiających leśne dojazdy prze-
ciwpożarowe.

"Tylko w sobotę i niedzielę 
mundurowi podjęli trzy inter-
wencje związane z wjazdem 
przez osoby nieuprawnione na 
tereny zielone. Wylegitymowali 
czternaście osób, dokonali czte-
rech kontroli pojazdów i nałożyli 
trzy mandaty karne na spraw-
ców wykroczeń" - pisze podkom. 
Marcin Świeży z KMP w Wałbrzy-
chu.

PL
Fot. KMP Wałbrzych
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Michał   
Nazwisko:  Stopiński 
Data urodzenia: 1 maja 1994 roku 
Pseudonim sportowy: Stopa
Reprezentuje: Górnik Wałbrzych; obecnie – spiker 
sportowy (koszykówka) 
Największy dotychczasowy sukces?
Z imprez sportowych jako spiker prowadziłem spotkania 
reprezentacji Polski, począwszy od zespołów młodzieżo-
wych po kadry seniorskie kobiet i mężczyzn, a także mia-
łem przyjemność komentowania Mistrzostw Europy w 
koszykówce na wózkach, które w 2019 roku odbyły się w 
Wałbrzychu i Świebodzicach. Jeśli chodzi o aspekty poza-
sportowe, to mogę się pochwalić, iż prowadziłem Juvenalia 
Politechniki Wrocławskiej, w których szczycie uczestniczyło 
13 tysięcy osób. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Zawsze ogromnie wrażenie na mnie robił Dražen Petrović. Ze względu na niekonwen-
cjalny styl gry, który był bliższy naszej epoce niż stylowi prezentowanu przez koszy-
karzy w latach 90. Drugą osobą jest Michael Phelps - Amerykanin pokazał, co znaczy 
totalna dominacja w sporcie, który uprawiał, czyli pływaniu. 
Dlaczego koszykówka?
Mój kontakt z mikrofonem rozpoczął się w Gimnazjum Nr 6, w którym uczyła pani Ewa 
Smaglińska. Widząc moje predyspozycje w tym kierunku trener Smaglińska zaprosiła 
mnie do komentowania meczów zespołu Dark Dog Górnika Nowe Miasto. Tam właś-
nie miałem okazję zadebiutować w nowej roli, a moim mentorem, który uczył mnie 
warsztatu spikera, był Michał Borzemski, wtedy jeszcze zawodnik Dark Doga, a obec-
nie trener koszykówki, ale również spiker na wielu imprezach sportowych.  
Jaki cel chciałabyś osiągnąć?
Chciałbym mieć przyjemność prowadzić spotkania Górnika Wałbrzych w każdej klasie 
rozgrywkowej. Towarzyszę biało-niebieskim od III ligi, tak więc do spełnienia mojego 
marzenia brakuje jedynie występów Górnika w Ekstraklasie. 
fot. użyczone (Dawid Wojcikowski)

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

EURO, EURO i po EURO
W minioną niedzielę zakoń-
czyło się EURO 2020(1). Tur-
niej, jak i inne imprezy nie 
tylko sportowe zaplanowane 
na rok 2020 mocno nazna-
czony piętnem pandemii, co 
jednak po tym pięknym fut-
bolowym wydarzeniu zostało 
w dużej mierze przyćmione. I 
bardzo dobrze! Bardzo szybko 
wkręciliśmy się w rytm tych 
wyjątkowych pod względem 
piłkarskim mistrzostw, szyb-
ko zapominając, że początki 
zmagań też nie były łatwe. Po 
historii z Christianem Erik-
senem wydawało się, że nad 
tym EURO ciąży jakieś fatum. 
Z uzasadnionych względów 
były obawy czy zostanie w 
ogóle dokończone. Na szczęś-
cie wszystko skończyło się do-
brze i dalej towarzyszyły nam 
już tylko sportowe emocje. A 
ich „twórcami” byli w dużej 
mierze właśnie Duńczycy. Ich 
mecz z Rosją o wyjście z grupy, 
pokonywanie kolejnych rund 
i przegrany półfinał z Anglią 
przejdą do historii futbolu. Coś 
co tworzyło się w takich bólach 
dało im drugi w historii medal! 
Ja osobiście nikomu szcze-
gólnie nie kibicowałem choć 
z biegiem czasu oczywiście 
sympatyzowałem z Danią. Nie 
wiedziałem za kim być w pół-
finale bo i Anglii dobrze życzy-
łem a często im dobrze życzę 
bo to jakiś surrealizm aby taki 
kraj miał na koncie tylko jeden 
tytuł zdobyty wieki temu. Do-
pingowałem też Francuzów bo 
wydawało mi się, że jest to po-
tęga, drużyna która zdominuje 
piłkarski świat na lata (ciągle 
tak może być), grająca i pięk-
nie i skutecznie a tegoroczne 
EURO będzie kolejnym etapem 
do utorowania jej hegemo-
nii. Coś w tym mechaniźmie 
jednak się zatarło ...zbyt dużo 
gwiazd - indywidualności i 
nieporozumienia między nimi, 
zbyt duża pewność siebie, 
Deschamps przestał do końca 
nad tym panować ?? Triumf 
Włochów jednak w pełni mnie 
zadowolił. Ze względu na ich 
grę - zdecydowanie najlepsi 
w przekroju całego turnieju, 
oraz ze względów sentymen-
talnych. Mancini czy Vialli to 
jedni z pierwszych piłkarzy, 
których poznawałem, zaczy-
nając interesować się futbo-
lem. A śpiewana przez kibiców 
i samych piłkarzy po finale na 
Wembley piosenka Notti Magi-
che - hymn mojego kultowego 
turnieju - Italia ‚90, przeniosła 
mnie faktycznie w magiczny 
stan! 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Zespół Zdroju Jedliny Zdrój związał się umową z nowym szkoleniowcem. Drużynę w roz-
grywkach poprowadzi Kamil Jasiński. 

Jasiński w Zdroju
- 31-latek ostatnio prowa-

dził występującą w zachod-
niej grupie dolnośląskiej IV 
ligi drużynę KS-u Legnickie 
Pole, a wcześniej przez czte-
ry sezony grający w Ekstrali-
dze Kobiet zespół AZS PWSZ 
Wałbrzych z którym zdobył 
brązowy medal Mistrzostw 
Polski, zajmując 3 miejsce w 
sezonie 2016/2017. Kamilo-
wi w pracy w Jedlinie-Zdroju 

jako II Trener pomagać bę-
dzie doskonale znany na-
szym kibicom Robert Kubo-
wicz, który w przeszłości był 
już szkoleniowcem Zielono-
-Czerwonych. Serdecznie 
witamy w Jedlinie-Zdroju i 
życzymy powodzenia w pra-
cy z naszym zespołem – cie-
szą się w klubie z uzdrowi-
ska.

Nowy trener zaplanował 
już program treningowy 
okresu przygotowawczego. 
Zawodnicy I zespołu KS Zdrój 
do zajęć wracają 15 lipca. 

-Trenować będziemy rów-
nież w piątek o godzinie 
18:00 i sobotę o godzinie 
11:00. W kolejnym tygodniu 
aż do rozpoczęcia sezonu li-
gowego trenujemy w każdy 

wtorek, czwartek i piątek o 
godzinie 18:00. Wszystkie 
zajęcia obywać się będą na 
stadionie w Jedlinie-Zdroju 
- czytamy na stronie klubu z 
Jedliny Zdroju.

Poza zajęciami treningo-
wymi, podopiecznych trene-
ra Kamila Jasińskiego czeka 
również seria gier kontrol-
nych. Pierwszy mecz ligo-
wy Zdrój zagra w weekend 
14-15 sierpnia na stadionie 
przy ulicy Dąbrowskiego. 
Rywalem będzie wałbrzy-
skie Zagłębie.

JZ

Wałbrzyska Serie A zapowiada się niezwykle ciekawie!
Start nowego sezonu w Wałbrzyskiej Serie A zaplanowano na weekend 14-15 sierpnia. W rozgrywkach weźmie udział 16 

drużyn. Dwóch spadkowiczów i jeden beniaminek. Do niewielkich zmian w zestawieniu może jednak jeszcze dojść, jeśli dru-
żyna z Jaworzyny Śląskiej dojdzie do porozumienia z mającym problemy finansowe Darborem. Drużyna z Bolesławic może 
nawet nie przystąpić do rozgrywek. Zaplanowano rozmowy na temat przejęcia. Czekamy na rozwój wydarzeń!

Jeśli jednak sytuacja nie 
ulegnie zmianie, będziemy 
mieli wyjątkowo ciekawy 
sezon. Dwóch spadkowi-
czów (Karolina i Zdrój) 
myślą o rychłym powro-
cie do Ligi Okręgowej. O 
awans chce powalczyć MKS 
Szczawno Zdrój. Wyjątko-
wo silnym w sezonie powi-

nien być również Herbapol 
Stanowice. W walce o top 3 
nie można zapominać tak-
że o Górniku Nowe Miasto 
czy Włókniarzu Głuszyca, o 
ile Gladiatorzy od począt-
ku złapią formę z końcówki 
poprzedniego sezonu.

Poniżej pełne zestawienie:
AKS Strzegom II (B)
Czarni Wałbrzych
Górnik Boguszów Gorce
Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych
Herbapol Stanowice
Karolina Jaworzyna Śląska (S)
KS Walim
MKS Szczawno Zdrój

Podgórze Wałbrzych
Sudety Dziećmorowice
Unia Bogaczowice
Włókniarz Głuszyca
Zagłębie Wałbrzych
Zdrój Jedlina Zdrój (S)
Zieloni Mokrzeszów
Zieloni Mrowiny . 

JZ



 9
www.30minut.pl

Piątek, 16 lipca 2021 SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Nie ma mody na sport
Kiedyś za oceanem Wałbrzych 
wysławiał Sebastian Jani-
kowski, który był pierwszym 
wałbrzyszaninem w NFL. Już 
niebawem   pierwszym wał-
brzyskim zawodnikiem NBA 
może zostać Aleksander Bal-
cerowski. Mieliśmy już me-
dalistę Mistrzostw Świata w 
piłce nożnej, genialnego re-
kordzistę w koszykówce. Na 
szyi wałbrzyszanina wisiał 
też złoty medal MŚ w siatków-
ce. Mieliśmy genialnych kola-
rzy, zapaśników, bokserów i 
lekkoatletów. Gdyby jeszcze 
wszystkich tych sportowców 
zebrać w jednym przedziale 
czasowym, Wałbrzych byłby 
prawdziwą sportową potęgą!
Pojedyncze perełki, które 
rozsławiały nasze miasto, do-
czekały się nawet gwiazd w 
Alei Gwiazd. Było szumne ot-
warcie i zapowiedzi kolejnych 
wyróżnień. Skończyło się jed-
nak na słowach. Deptak obok 
Aqua Zdroju świeci pustkami. 
Betonowe gwiazdy nie przy-
pominają o sukcesach zawod-
ników, a o nieudanym przed-
sięwzięciu, które nie pomogło 
kompleksowi w przetrwaniu 
kryzysu.
 
Z drugiej strony, jak miało 
się to udać jeżeli w naszym 
mieście nie widać mody na 
sport. Politycy często zabie-
gają o poparcie, ale nie za-
wsze potrafią później pójść 
ponad podziały. Efektem tego 
jest plac budowy przy ulicy 
Chopina. Plac, który nic nie 
wniesie architekturze spor-
towej. Niszczeje obiekt przy 
ulicy Ratuszowej, ale tam prę-
dzej doczekamy się basenu 
niż remontu stadionu. Da się 
jeszcze biegać na stadionie 
Gwarka, Podgórza. Od biedy 
może być arena przy ulicy Dą-
browskiego.

  Ludzie śmieją się, że już nie-
długo to miejskie boisko przy 
ulicy Kusocińskiego na Piasko-
wej Górze będzie najbardziej 
nowoczesnym stadionem w 
mieście. Właśnie wjechały 
na nie koparki. Za kilka tygo-
dni ma zabrzmieć tam pierw-
szy gwizdek. Mamy zobaczyć 
pierwszy mecz piłki nożnej. 
Oby to nam wystarczyło i po-
mogło wytrenować kolejnego 
Ciołka, Szeję, Włodarczyka, 
Sobczaka, Bubnowicza czy 
Morawskiego. Kłopot w tym, 
że to nie pomoże. Jakoś nie 
widzę tu mody na sport.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Niezwykle mocna okręgówka
Po zakończeniu rotacji drużyn w pandemicznej rzeczywistości, wróciliśmy do znanych wszystkim zasad awansów i spad-

ków. Najbliższy sezon w Okręgu rozpocznie się 14 sierpnia. Do rywalizacji przystąpi 16 zespołów i będzie to niezwykle silna 
liga, której startu już nie możemy się doczekać.

Na ten moment poza 
Górnikiem Wałbrzych i Po-
lonią Bystrzyca Kłodzka, 
niepewnym beniaminkiem 
jest Darbor Bolesławice. 
Trwają bowiem rozmowy 
nad przejęciem klubu przez 
Karolinę Jaworzyna Śląska. 
Już za kilka dni zobaczymy 
jak sprawa się skończy.

Ponadto ligę uzupełniło 
grono aż 5 spadkowiczów 
z IV ligi. Trudno ocenić, w 
jakim składzie do gry przy-
stąpi mająca problemy Po-
goń Pieszyce. Zmienione 
składy zobaczymy pewnie 
też w Kłodzku, Lubawce, 

Bardzie i Bystrzycy Górnej, 
ale nie zmienia to faktu, że 
zapowiada się niezwykle 
wyrównana liga, w której 
o awans powalczy przynaj-
mniej 6 zespołów.

Zestawienie drużyn na 
nowy sezon:
Darbor Bolesławice (B)
Górnik Wałbrzych (B)
Grom Witków
Kryształ Stronie Śląskie
LKS Bystrzyca Górna (S)
Nysa Kłodzko (S)
Orzeł Lubawka (S)
Pogoń Pieszyce (S)
Polonia Bystrzyca Kłodzka 
(B)

Skałki Stolec
Unia Bardo (S)
Venus Nowice
Victoria Świebodzice
Włókniarz Kudowa Zdrój

Zamek Kamieniec Ząbko-
wicki
Zjednoczeni Żarów .

JZ

Ciekawi też jesteśmy formy 
beniaminków zeszłorocznych 
rozgrywek. Zarówno Szczyt, 
jak i Mieroszów będą starały 
się w lidze namieszać. Co zro-
bią inni? Czy rezerwy Mineral-
nych, Zielonych oraz Granitu 
sprawią dużo problemów ry-
walom? A może to Unia Jaro-
szów albo Nysa Kłaczyna będą 
czarnymi końmi rozgrywek?

Zestawienie drużyn na 
nowy sezon:

KP MCK Mieroszów
Granit Roztoka II
Huragan Olszany
Iskra Witków Śląski
MKS Szczawno Zdrój II
Nysa Kłaczyna
Orzeł Witoszów Dolny (S)
Płomień Dobromierz
Sokół Kostrza
Szczyt Boguszów Gorce
Unia Jaroszów
Zieloni Mokrzeszów II

JZ

Zespół na kolejny sezon Su-
zuki 1 Liga Mężczyzn przed-
stawia się następująco:

Zostają z nami:
• Kamil Zywert, rozgrywają-

cy, ur. 1996, 185 cm
• Mateusz Stankiewicz, roz-

grywający, 2002, 182 cm
• Krzysztof Jakóbczyk, rzu-

cający, 1986, 183 cm

• Damian Durski, rzucający/
skrzydłowy, 1997, 182 cm

• Jan Malesa, rzucający/
skrzydłowy, 1999, 187 cm

• Bartłomiej Ratajczak, 
skrzydłowy, 1991, 197 cm

• Kuba Niziński, skrzydłowy, 
2003, 191 cm

• Damian Cechniak, środko-
wy, 1993, 210 cm

Zawodnicy, którzy dołą-
czyli do zespołu:

• Hubert Kruszczyński, roz-
grywający/rzucający, 1995, 
187 cm

• Marcin Dymała, rzucający, 
1990, 187 cm,

• Szymon Pawlak, skrzydło-
wy, 1998, 192 cm

• Hubert Pabian, skrzydło-
wy, 1989, 201 cm

Hubert wraca do Wałbrzy-
cha po dwóch latach gry w 
Kotwicy Kołobrzeg. Szymon 
Pawlak i Marcin Dymała po-
dążyli śladami swojego kolegi 
z zespołu. Hubert Pabian wy-
stępował ostatnio w Czarnych 
Słupsk.

JZ

Serie B w komplecie

Biało-niebieska armia na sezon 2021/2022

Poznaliśmy zestawienie drużyn, które zagrają w nowym sezonie w Wałbrzyskiej Serie B. 
Do rywalizacji przystąpi 12 zespołów. Start rozgrywek zaplanowano na 29 sierpnia. Cie-
kawie zapowiadające się rozgrywki powinny przynieść zaskakujące rozwiązania, ale biorąc 
pod uwagę poprzedni sezon, naturalnym faworytem do awansu będzie Iskra Witków Śląski.

Po wielu tygodniach niepewności, zarząd klubu Górnik Trans.eu Wałbrzych przedstawił skład, w jakim drużyna wy-
stąpi w sezonie 2021/2022. W zespole, który poprowadzi Łukasz Grudniewski nie zobaczymy już Tomasza Ochońki, 
Marcina Wróbla, Macieja Bojanowskiego i Macieja Koperskiego. W ich miejsce sprowadzono nowych graczy.



10 Co tam w sieci? /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 16 lipca 2021

Co ćwierka w sieci...

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Wałbrzych

Koleje Dolnośląskie

WałbrzychMojeMiasto @FSTWalbrzych

@KolejeD

@WalbrzychMM

12:56 PM · 9 lip 2021

2:43 PM · 2 lip 2021

3:03 PM · 13 lip 2021

Dziś w Ząbkowicach Śl. i Kłodzku Samorządowcy przedstawiają Społeczny Tery-
torialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego. Mieszkańcy 
dowiadują się, na co przeznaczone zostanie ponad 2,5 mld zł w ramach transfor-
macji społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Rusza #LatozKD - Zapraszamy do @KrzeszowEPB W każdy weekend (sobota i nie-
dziela) nasi pasażerowie przyjeżdżający do Sędzisławia mogą skorzystać z bez-
płatnego autobusu do opactwa w Krzeszowie. Powrót odbywa się w ten sam spo-
sób. Szczegóły na stronie http://latozkd.pl/krzeszow

Rozpoczęła się modernizacja stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego na Pia-
skowej Górze. Projekt został wybrany w Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim - w 
efekcie powstanie sportowo-rekreacyjny stadion, który stanie się świetnym miej-
scem spędzania wolnego czasu 

Główny Inspektorat Sanitarny
@GIS_gov

2:21 PM · 13 lip 2021

Ekspozycja na słońce może zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory skó-
ry, w tym czerniaka. Dlatego tak ważne jest rozsądne opalanie i korzystanie z 
filtrów ochronnych.

Politechnika
@PWr_Wroclaw

2:39 PM · 12 lip 2021

Mamy aż 249 nowych laureatów programu Primus, wśród których znajdują się 
pracownicy, doktoranci i studenci PWr. Pula nagród, jaka zostanie między nich 
rozdzielona przekroczyła 1,6 mln zł.

dolnośląska Policja
@DPolicja

12:24 PM · 11 lip 2021

Uwaga na oszustów, którzy pod pretekstem zakupu wystawionego za pośredni-
ctwem OLX towaru, przesyłają link przekierowujący do łudząco podobnej witry-
ny tej platformy z instrukcją do wprowadzenia karty płatniczej, w celu rzekome-
go przelania pieniędzy

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

5:36 PM · 4 lip 2021

Wczoraj na naszej gali przyznaliśmy nagrody za sezon 20/21-Bartłomiej Rudnicki 
został pierwszym od Lwa Jaszyna bramkarzem zdobywcą Złotej Piłki,Mateusz 
Adamczyk otrzymał Srebrną,Arkadiusz Popławski Brązową Piłkę,a Łukasz Fiszer 
nagrody za najwięcej goli i asyst. Gratulacje!

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

5:12 PM · 13 lip 2021

Rozwój infrastruktury sportowej na @Dolny_Slask
 jest dla nas bardzo istotny. Chcemy dać możliwość kolejnym pokoleniom treno-
wania w jak najlepszych warunkach. Podpisaliśmy dzisiaj listy intencyjne dotyczą-
ce budowy w Lubinie Hali Lodowej oraz stadionu lekkoatletycznego.

REKLAMA R0330/21
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Od 19 lat razem z Wami...

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Gwiazda -  według Słow-
nika Języka Polskiego lek-
sem ten ma wiele znaczeń. 
Po pierwsze może oznaczać 
«ciało niebieskie złożone 
z gazów i plazmy, widocz-
ne jako punkt świetlny na 
ciemnym niebie». Gwiazdą 
może być również przedmiot 
o wielu ramionach rozcho-
dzących się promieniście z 
jednego punktu. Natomiast 
z życia codziennego wiemy, 
że gwiazda to również osoba 
sławna i podziwiana. Wyraz 
ten może być rozumiany rów-
nież jako los czy przeznacze-
nie. Zajmujący się elektroni-
ką powiedzą, że gwiazdą jest 
również sposób połączenia 
przewodów elektrycznych 
w układzie wielofazowym. 
Jednak z astronomicznego 
punktu widzenia gwiazdą 
jest specyficzna mieszanka 
gazów, skupiona grawitacyj-
nie materia, która może mieć 
postać plazmy. Jądra gwiazd 
na skutek zachodzących w 
nim reakcji pierwiastkowych 
emitują niezwykle dużą 
energię, która widoczna jest 
z Ziemi jako świecący swoim 
światłem obiekt. Gwiazdą, 
która znajduje się najbliżej 
Ziemi jest oczywiście Słońce. 
Słońce daje energię, światło 
i ciepło. Bez niego nie było-
by życia na naszej planecie. 
Słońce pozytywnie wpływa 
na naszą skórę i organizm. 
O tym, że dodaje nam wita-
miny D wiedzieliśmy już od 
dawna. Jednak nowe bada-
nia pokazują również inne 
korzyści, które nie są zwią-
zane wyłącznie z witaminą 
D. Nawet biorąc pod uwagę 
ryzyko wystąpienia raka skó-
ry, naukowcy twierdzą, że 
promienie słoneczne są zdro-
we, chronią nas przed wielo-
ma chorobami śmiertelnymi. 
Konkretnie - przebywanie na 
słońcu skłania nasz organizm 
do produkcji tlenku azotu, 
który pomaga chronić nasz 
układ sercowo-naczyniowy. 
Znawcy stwierdzili, że za 5 i 
pół miliarda lat Słońce zgaś-
nie. I co wtedy? Więcej o na-
szej życiodajnej gwieździe 
przeczytacie w temacie tygo-
dnia strona 4.  

Redaktor Naczelny

Prestiżowe spotkanie naukowe

REKLAMA R0331/21

Stara Kopalnia w ubiegły 
piątek gościła przedstawi-
cieli uczelni wyższych, wio-
dących instytucji i ważnych 
zabytków techniki. Obecni 
byli przedstawiciel m.in. 
Kopalni Soli „Wieliczka”, 
Zabytkowej Kopalni Srebra 
w Tarnowskich Górach czy 
Fundacji Ochrony Dziedzi-
ctwa Przemysłowego Ślą-
ska.

Było to spotkanie Polskiego 
Komitetu Ochrony Dziedzictwa 
Przemysłowego TICCIH, którego 
członkiem Stara Kopalnia jest 
od 2018 roku, mające charakter 
roboczy, a dotyczyło zabytków 
techniki Dolnego Śląska, obec-
ności na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO i konieczności 
współpracy podmiotów dla oca-
lenia dziedzictwa techniki.

Polski Komitet TICCIH (wiodą-
cą organizacją o zasięgu między-
narodowym, której działalność 
skupia się na zadaniach rewita-
lizacji dziedzictwa przemysło-
wego) prowadzi współpracę z 
administracją rządową, szcze-

gólnie służbami konserwator-
skim, samorządem regionalnym 
i lokalnym, sektorem biznesu a 
także organizacjami pozarządo-
wymi w charakterze organizacji 
doradczej.

PL
Fot. SK

Miejsce relaksu przy ul. Rycerskiej
Miejsce wytchnienia, 

więcej zieleni, plac zabaw, 
system podlewania desz-
czówką, miejsce spotkań i 
wydarzeń klturalnych - to 
będzie efekt końcowy inwe-
stycji szacowanej na 5 mln. 
złotych.

"Bardzo ważne miejsce, 
dopełnienie rewitalizacji 
ścisłego centrum naszego 
miasta" - mówił podczas in-
ternetowego wystąpienia 
prezydent Szełemej. Koniec 
prac już za kilka tygodni.

Zostaje tylko jedno pytanie 
zatroskanego mieszkańca: 
czy o czystość miejsca da się 
zadbać lepiej niż o zaśmie-
cony nieustannie, aż wstyd, 
rynek?

PL

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Można panikować. Tym 
krótkim zdaniem nawiązuję 
do filmu, gdzie prof. Mali-
nowski obrazowo przedsta-
wia, w jakim punkcie zmian 
klimatu jesteśmy. Dzisiaj 
czuję, że nastrój paniki staje 
mi się bliski. Z jednej strony 
widzę, jak zjawiska pogodo-
we na skutek zmian klima-
tu przybierają na sile – tym 
samym staje się mniej bez-
piecznie. Z drugiej, widzę, 
jak absolutnie nic nie zmie-
niamy na lepsze a często i na 
gorsze.

W Kanadzie i na Syberii 
wieczna zmarzlina zamienia 
się w grząskie błoto. Miejsca, 
które są zasiedlone, ludzie 
zbudowali domy i żyli tak od 
pokoleń właśnie tracą dachy 
nad głową, bo grunt roz-
miękcza się. To, co miało być 
wieczne na naszych oczach 
znika. Rosyjska Duma, do-
piero w tak podbramkowej 
sytuacji, zamierza zdecydo-
wać się na stałe obserwacje 
wiecznej zmarzliny i koniecz-
ne z tych obserwacji działa-
nia. Trochę późno.

W naszym kraju w najlep-
sze trwa wyrąb drzew. Ceny 
drewna szybują w kosmos to 
i ciąć trzeba szybko – z takie-
go założenia wychodzi nasz 
rząd, który za nic ma rozsą-
dek i troskę o przyszłość nie-
co dalszą niż jeden kwartał. 
We wtorek Rada Ministrów 
przyjęła groźny projekt spe-
custawy o lasach. Najkrócej 
ujmując chodzi w nim o to, 
żeby 1246 hektarów lasów, 
gruntów rolnych i innych 
przekazać na inwestycje - 
bez kompensacji. Czyli wy-
rąbią drzewa na ponad 1200 
ha i w zamian nie zasadzą na-
wet małego krzaczka, bo nie 
będzie takiego obowiązku. 
Żeby tego było mało, projekt 
jest procedowany w tempie 
ekspresowym. W 1 dzień 
projekt Ministerstwa (psu-
cie) Klimatu i Środowiska 
przeskoczył 8 etapów legis-
lacyjnych, w tym - konsulta-
cje społeczne. A jeśli ktoś ma 
wątpliwości czy drewno jest 
w cenie, wystarczy przejść 
się po okolicznych górach, 
które „łysieją”. Podcinamy so-
bie gałąź, na której siedzimy i 
to dosłownie!
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I jak miastożercy? Bawi-
my się? Kto znajdzie kolej-
ne murale?

Miejsca są wybierane 
nieprzypadkowo. Blisko lu-
dzi, blisko miejskiego tłoku, 
z wyczuciem przestrzeni i 
brakiem konkurencji w po-
staci, na przykład, billboar-
du z mięsem z marketu.

Ciekawe wyniki daje 
Google. BVSK, to albo nie-
miecka firma, albo była pra-
cownica ONZ zajmująca się 
designem oraz… butikowa 
agencja komunikacji wi-
zualnej. Albo czort wie co 
jeszcze.

Jeśli to gra, to dajmy się 
lekko wciągnąć. Ale lekko, 
żeby nasze wałbrzyskie 
malkontenctwo nie po-
czuło się zagrożone jakąś 
formą czerpania radości z 
życia.

Miejsce na Państwa zdję-
cia murali: redakcja@nicsie-
niedzieje-walbrzych.pl

Nadchodzący weekend 
to obfitość w dziedzinie 
sztuk wizualnych: wystawa 
w Strudze, finisaż w BWA 
Zamek Książ, jest koncert 
Pod Pretekstem, w An-
drzejówce i w Nowej Ru-
dzie staruje coraz bardziej 
umięśniony Festiwal Góry 
Literatury.

30 minut w kinie:
„Mustang z Dzikiej Doliny: droga do wolności”

Warsztat DIY: las w słoiku

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Sobota. Późnopopołudnio-
we zamyślenie. Zatracona w 
nim bezgranicznie przemie-
rzam okolice wałbrzyskiego 
ratusza. Na chwilę podnoszę 
głowę znad myśli, które teraz 
w kształcie chodnikowych 
niepasujących do siebie puz-
zli i sama nie mogę uwierzyć 
w to, co widzę. W nagłości 
chwili moje oczy mruży rdza 
zachodu słońca przykrywa-
jąca całunem złotego blasku 
kawałeczek fasady II LO w 
prześwicie schodów prowa-
dzących do Lalek. Surowość 
ich kamiennych śliskich ciał 
niknie na chwilę w pomarań-
czowym słońcu, łagodnieje. 
Zatrzymuję się w absolutnym 
osłupieniu, nie mogę zrobić 
kroku.  Nie chcę. Chwilo trwaj. 
Taki spektakl może się szybko 
nie powtórzyć. Jakie to mia-
sto piękne, przeglądam się 
przez chwilę w tej myśli, jakby 
nie była moja, do zakochania 
piękne. 

Ostatnio podczas spaceru 
teatralnego zatraciłam się w 
opowieściach Huberta Micha-
laka o Waldenburgu, którego 
już nie ma i jego bracie Wał-
brzychu, zrodzonym z innej 
matki, który jest. Pochłonę-
ło mnie wszystko to, co wi-
dzialne pomiędzy brakiem i 
obecnością, kiedy tylko lekko 
zmruży się oczy i zbłądzi w 
labiryntach bocznych uliczek. 
Rozmarzyło mnie bogactwo 
świadectw istnienia dawnego 
miasta, obok których dotych-
czas przechodziłam niewzru-
szona, tkwiąc w nieświado-
mości ich tajemnic i historii. 
Niemal na każdym rogu staru-
szeczek Waldenburg szepcze 
do przechodnia wyciągając 
do niego swoje pomarszczo-
ne dłonie. 

Wróciła do mnie całkiem 
niedawno umiejętność zasy-
piania w środkach komunika-
cji miejskiej, której nabawiłam 
się na studiach przecinając 
500 kilometrowe noce mię-
dzy trzema miastami, jakby 
to było nic. Dziś przysnąwszy 
na chwilę w autobusie linii 
50, w sennej lipcowej malig-
nie przez chwilę nie wiedzia-
łam patrząc na widoki zza 
szyby, czy to Wiedeń wokół, 
czy Wrocław. A może Wal-
denburg? Takie miasto jak 
nasze nie staje się codziennie. 
Zmruż oczy.

Las w słoiku ostatnimi czasy 
stał się modną dekoracją wnętrz. 
Taką ozdobę kupimy m.in. w 
kwiaciarni czy sklepie ogrodni-
czym. Coraz więcej tego typu 
produktów znajdziemy też w sie-
ci jako oryginalne propozycje na 
prezent. My jednak zachęcamy 
was do samodzielnego stworze-
nia zamkniętego ekosystemu - w 
domowym zaciszu bądź na fa-
milijnych warsztatach, które np. 
w naszym mieście zorganizował 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury. Dla-
czego? Ponieważ w ten sposób 
można dowiedzieć się ciekawo-
stek ze świata roślin i kamieni,  
fajnie i kreatywnie spędzić czas, 
być bliżej natury i...dziecka.

Wszyscy mamy dość urban 
jungle (z ang. miejska dżungla), 
zwłaszcza w okresie wakacyj-
nym. Tęsknimy do tego, co nie-
skażone chemią, w przyrodzie 
szukamy ciszy i ukojenia. Pięk-
no flory, chillout z naturą w tle, 
bycie eco-friendly...O tym ma-

rzymy, to nas fascynuje i "kręci". 
Nic zatem dziwnego, że minia-
turowe "zagajniki" dają nam na-
miastkę czegoś wyjątkowego, 
wręcz baśniowego. Postawione 
na parapecie czy komodzie z 
pewnością ożywią i uatrakcyjnią 
pokój, przenosząc go w odreal-
nioną, magiczną przestrzeń.

To do roboty (i do WOK-u!)

Niezbędne materiały:
- szklany słój (jeśli tworzymy 

kompozycję z roślin lubiących 
wilgoć potrzebne będzie korko-
we zamknięcie);

- keramzyt ogrodniczy jako 
warstwa drenażowa, na spód;

- podłoże dopasowane do 
rodzaju roślin (ziemię można 
wcześniej uprażyć w piekarniku 
w temperaturze 100 stopni, aby 
oczyścić ją ze szkodników czy 
bakterii - ok. 30 minut lub po 
prostu nabywamy gotowy torf w 
markecie ogrodniczym);

- węgiel aktywny (przydaje 
się, gdyż oczyszcza wnętrze na-
czynia z toksyn oraz niweluje 
nieprzyjemny zapach);

- warstwa dekoracyjna pod-
łoża (ulubiona część dzieci!), do 
której zaliczymy: kolorowy pia-
sek, drobne kamyczki;

- ozdoby: szyszki (choć uży-
wając ich nasz "stroik" może 
szybciej pokryć pleśń), barwne 
kamienie, minerały, mini-pnącza;

- narzędzia ogrodnicze i akce-
soria: rękawice, mała łopatka lub 
drewniana łyżka, pęseta (długa), 
pędzelek do wycierania ścianek 
słoja, patyczek do uklepywania 
ziemi, strzykawka, woda.

Wykonanie:
KROK 1. Sypiemy ok. 3-4 cm 

keramzytu ogrodniczego, który 
zmniejsza osadzanie się wody na 
dnie naczynia i zapewnia prze-
pływ powietrza.

KROK 2. Układamy warstwę 
węgla aktywnego, by zapobiec 
gniciu roślin.

KROK 3. Wsypujemy ziemię na 
wysokość zależną od rodzaju ro-
ślin i wielkości słoika/kuli. Na tym 
etapie chcemy zakryć korzenie.

KROK 4. Umieszczamy rośliny, 
a następnie mech (niewielkie ilo-
ści).

KROK 5. Zraszamy nasz las 
wodą ze strzykawki a następnie 
zamykamy naczynie.

Zebrała: osa
Fot. osa

"Mustang z Dzikiej Doli-
ny: droga do wolności" to ko-
lejna propozycja filmowa na 
letnie dni dla  małych i nieco 
większych dzieci. Drugą część 
przygód "Ducha" tym razem 
wyreżyserowała Elaine Bogan, 
znana m.in. z serii "Jeźdźcy 
smoków".

Animacja od studia Dream-
Works zachwyca przede wszyst-
kim fabułą, wartką akcją, świet-
nymi dialogami i konstrukcją 
postaci. Cieszy także fakt, iż 
zwierzęta nie mowią tu ludzkim 
głosem a rzeczywiście są dzikie, 
trudne do ujarzmienia. Ten z po-
zoru mało ważny niuans sprawia, 
iż cała przedstawiona historia sta-
je się bardziej wiarygodna, praw-
dziwa, trzyma w napięciu.

A wszystko zaczyna się dość 
niepozornie. Niesforna Lucky 
Prescott, po kolejnym figlu spła-
tanym dziadkowi, wraz z ciotką, 
Corą, opuszcza luksusową rezy-
dencję i wyjeżdża na wakacje do 
Miradero, malutkiej miejscowo-
ści, w której niegdyś mieszkali 
jej rodzice. Tam Lucky spotyka 

swego tatę, Jima, który z powodu 
śmierci żony - Milagro Navarro - 
zmuszony był oddać dziewczyn-
kę na wychowanie swojej siostrze 
i ojcu.

Już w podróży przez prerie 
Lucky zauważa stado dzikich mu-
stangów, pędzących za jej pocią-
giem. Widok galopujących i zde-
terminowanych koni wywołuje w 
niej silne emocje, daje się wyczuć, 
iż naszą bohaterkę łączy jakaś bli-
żej nieokreślona więź z tymi pięk-
nymi i majestatycznymi miesz-
kańcami Dzikiego Zachodu.

Okazuje się, że Lucky, po-
dobnie jak jej zmarła mama, do 
której zresztą wydaje się bardzo 
podobna, ma "dziką naturę", jest 
odważna, wesoła, wrażliwa i nie 
lubi przestrzegać zasad.

Dziewczynka szybko zjednuje 
sobie przyjaciół, z pomocą no-
wych koleżanek - Abigail i Pru 
Granger, udaje jej się okiełznać 
"Ducha" i zainteresować się jeź-
dziectwem.

Gdy jednak jej ojciec dowiadu-
je się o tym incydencie, zakazuje 
Lucky zbliżania się do koni. Przez 

te zwierzęta - jego zdaniem - zgi-
nęła właśnie Milagro.

Lucky, rzecz jasna, buntuje się 
i - mimo wszystko - nie rezygnu-
je z "Ducha". Co więcej, znajduje 
"wspólny język" z całym stadem 
mustangów. Niestety - los bywa 
okrutny. Na konie, z chęci osiąg-
nięcia zysku, zastawiają pułapkę 
źli ludzie.

Lucky, by uratować swych 
zwierzęcych przyjaciół, wraz z 
Abigail i Pru, podejmuje się w za-
sadzie niemożliwego: przeprawy 
przez groźne wzgórza w celu od-
bicia uwięzionych mustangów.

Jak zakończy się ta niesamowi-
ta przygoda? O tym przekonacie 
się, wybierając się do kin. Jedno 
jest jednak pewne: ten obraz za-
padnie Wam na długo w pamięci. 
My z Julią, 4,5-letnią kinomanką, 
zapisujemy go do kanonu najlep-
szych filmów familijnych.

Warto też zajrzeć na Netflix. 
Obejrzycie tam serial "Mustang 
Spirit" powstały na podstawie 
produkcji nominowanej do Osca-
ra: "Mustang: Duch Wolności".

Zebrała: osa
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Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich 
opiekunów w pary. Nie gwarantujemy 
pełnego sukcesu, wszak miłość jest 
ślepa, ale zawsze to dobry początek. 

Azorek nie jest typie w typie rasy. Po 
rasie Azorka nie ma ani śladu. Genetyka 
zmiksowała tę futrzaną postać maksy-
malnie. Nie jest to też ten z uroczych od 
razu do kochania: z zakręconym śmiesz-
nie ogonkiem, czy łatką na oku albo na 
grzbiecie, taką w kształcie pioruna. Jed-
nak to jest nadal i bardzo żyjąca istota, 
i co bardziej wrażliwym łza spływa gdy 
patrzą w te coraz bardziej nieobecne, bo 
tęskniące za opiekunem, oczy. Państwo 

spojrzą głęboko. Zobaczą Państwo te 
całe trzy lata, które czeka w schronisku, 
a pewnie i więcej rzeczy. Jest dorosły, 
odpowiedzialny, wytrzyma. Ale czy musi 
wytrzymywać? 

Wierny pies dla wiernego samotnika. 
Twój Azor.

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko dla 
zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-Pod-
górze, tel. 74 84-24-223

PL
fot z materiałów schroniska 

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Peeling do skóry, ale głowy!
Szampony, odżywki, wcier-

ki, maski to produkty, które 
najczęściej wybieramy do 
pielęgnacji skóry głowy oraz 
włosów. A czy wiecie o peelin-
gach złuszczających martwy 
naskórek? O tych stosowa-
nych do twarzy lub ciała pew-
nie większość z was słyszała, 
zna lub stosuje w codziennej 
pielęgnacji. Ale są również 
takie, które z powodzeniem 
możemy stosować również na 
włosy. Te mało rozpowszech-
nione i znane techniki pielęg-
nacji skóry głowy przynoszą 
efekty lśniących, gęstszych, 
rzadziej przetłuszczających 
się, nie łamiących się włosów.

Na czym polega peeling 
skóry głowy?

Jest to nic innego jak po-
zbycie się martwych, nawar-
stwiających się komórek skóry 
znajdujących się na głowie. Te 
złuszczone robią miejsce wło-
som wyrastającym z cebulek. 
Ponadto dzięki peelingom za-
chowujemy równowagę w ilo-
ści produkowanego sebum, 
które zabezpiecza głowę oraz 
włosy przed nadmierną su-
chością i łupieżem. Peelingi 
usuwają także pozostałości 
po lakierach, piankach, że-
lach, które obklejają mieszki 
włosowe, blokując wzrost 
włosa. Systematyczne stoso-
wanie peelingów stymuluje 
także wzrost włosów. Zwięk-
sza się dopływ krwi do cebu-
lek, dostarczając im witamin i 
minerałów.

Jak często stosować pee-
ling skóry głowy?

Zaleca się, aby peeling wy-
konywać 1-2 razy w miesią-
cu. W tym czasie następuje 
naturalny cykl odnowy ko-
mórkowej. To wystarczy, aby 
zachować zdrowy i piękny 
wygląd włosów. Jeżeli jednak 
zmagamy się z łupieżem, nad-
mierną suchością bądź nad-
produkcją sebum wówczas 
warto stosować go z większą 
częstotliwością. O tym z jaką, 
powinien zadecydować spe-
cjalista (trycholog), który na 
podstawie wywiadu oraz oce-
ny organoleptycznej dobierze 
odpowiednią kurację zabie-
gową.

KAROLINA TOMZA 

W ostatnim czasie, przy okazji 
kampanii Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego 
#SzlakMaSmak dowiedziałam się, 
że nasz region obfituje w lokalne 
browary i winnice. Tych pierw-
szych w ramach inicjatywy „Dol-
nośląski Szlak Piwa i Wina” naliczyć 
można 15, drugich – 20, rozpro-
szonych po dolnośląskich mniej-
szych bądź większych gminach. 
Wiele z nich jest mi znanych, ale w 
większości nie byłam. Oczywiście 
popularnym miejscem na mapie, 
w najbliższej, cudnej okolicy jest 
Browar Jedlinka. Lubimy i odwie-
dzamy, chociaż coraz rzadziej ze 
względu na Czerwonego Barona 
czy Marcową Damę, bowiem zwie-
dzając z dzieckiem nie ma mowy o 
%. Wtedy piwo na wynos – to jest 
to ;) Uwielbiamy ichnią pizzę i bur-
gery, które są wyśmienitym zwień-
czeniem zwiedzania kompleksu 
pałacowego „Jedlinka”, w tym re-
pliki wagonu sztabowego pocią-
gu „Amerika”, którym podróżował 
sam Hitler i to właśnie tu zapadały 
strategiczne decyzje w sprawach 
Polski podczas II wojny światowej. 
O tejże atrakcji pisałam na łamach 
bloga parokrotnie – w każdej chwi-
li możecie ją sobie przypomnieć. 
Ja tymczasem wracam do szlaku. 
Na swojej zawodowej drodze po-
znałam pana Ryszarda z Winnicy 
Świdnickiej – tego miejsca nie 
mogło tutaj zabraknąć. Zakole-
gowaliśmy się podczas pierwszej 
edycji jarmarku bożonarodzenio-
wego w Szczawnie-Zdroju, do-
myślam się, że gdybyśmy oboje 
nie byli wtedy w pracy to pewnie 
grzane wino jeszcze intensywniej 
rozgrzałoby to zimowe, przedświą-
teczne wydarzenie ;) Właścicielom 
winnicy przyświeca idea, że życie 
jest za krótkie, by pić przeciętne 
wina, dlatego sami na świdnickiej 
ziemi wytwarzają ponadprzecięt-
ne. W naszym domu gości białe, 
półsłodkie SEY albo HIBE. SEY jest 
delikatne, HIBE wyraziste. Ja wolę 
to pierwsze, mąż drugie. Niedale-
ko mamy też do Hoppy Lab, które 
poznałam… w Chłodni, potem 
kupiłam je w Intermarche, choć 
znajdziecie je także w świdnickich 
lokalach gastronomicznych. Bro-
war z Żarowa ujął mnie charaktery-
stycznymi etykietami – „psia łapka” 
zawsze będzie dla mnie symbolem 
tego pełnego pasji, stworzonego 
przez młodych zapaleńców miej-
sca. Ogromną degustatorką piwa 
nie jestem, ale jeśli mam wybie-
rać między tym, co powszechne, a 
tym, co lokalne – zawsze stawiam 
na to drugie. Polecać alkoholu 
tutaj nie mogę, bo nie mam gwa-
rancji czy czyta mnie szesnastola-
tek czy mój rówieśnik ;) i jaką porę 
lektury sobie obrał, więc jedyne 
do czego mogę zachęcić to do od-
krywania wszelkich dolnośląskich 
smaków, bo jest ich multum! Po-
mogę je Wam odkrywać ;)

Karola

Błękitna lagunaBłękitna laguna
Dżins w te wakacje to "must 

have" każdej stylizacji. Może być 
dodatkiem w postaci np.kurtki 
czy spódniczki bądź królować 
"od stóp do głów". Modne są 
czapki, spodnie, płaszcze, to-
rebki, tuniki, kamizelki, dzwony, 
szorty, a nawet denimowe szpil-
ki!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

O ile latem w ubiorze ze 
względu na wygodę, warto po-
stawić na minimalizm, wybiera-
jąc lekkie przewiewne tkaniny, 

np.z lnu, w barwach Matki Ziemi, 
o tyle w doborze biżuterii za-
chęcamy was do odrobiny sza-
leństwa. Sięgnijcie po mocne i 

wyraźne naszyjniki lub ozdoby w 
stylu etno: złote okręgi, fantazyj-
ne spirale czy kolorowe korale, 
które dodadzą "sznytu" i elegan-
cji.

Zebrała: osa

Etno jest trendy!

Zmarszczkom mówimy „nie”

Bez podkładu

Latem skóra jest narażona na 
intensywne działanie promieni 
słonecznych, które powodują 
jej szybsze starzenie się. O jej 
kondycję warto już zacząć dbać 
po 25. roku życia, stosując od-
powiednie preparaty przeciw-
zmarszczkowe z wygładzającymi 
peptydami, z niacynamidem, 
który rozjaśnia przebarwienia, 
zatrzymuje wilgoć, a do tego ra-
dzi sobie dobrze z trądzikiem.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

W okresie wakacyjnym zrezyg-
nujmy z ciężkiego podkładu na 
rzecz kremu BB bądź samego ko-
rektora. Ten drugi wystarczy na-
łożyć na cienie pod oczami, bro-
dę i w kącikach ust, by uzyskać 
zadowalający efekt. Dzięki temu 
nasza skóra będzie swobodnie 
oddychać. Polecamy szczególnie 
na lato produkty rozświetlające.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Od 19 lat razem z Wami...

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0333/21

USŁUGI

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

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

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

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

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO

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

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

HYDRAULIKA, KANALIZACJA, CO 
I GAZ, MONTAŻ KOMINÓW tel. 506 
206 102

Usługi budowlane, malowanie, tynko-
wanie, panele, płytkowanie, łazienki 
itp.Tel.666 201 604

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój + piw-
nica + 2 komórki, pow. 64,59 m2, 
Szczawno Zdrój ul. Solicka. Tel. 889 
201 071

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników 
do opieki osób starszych w Polsce 

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

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

KUPIĘ

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

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

Kupię 
mieszkanie 

do 40m2, bez 
pośredników. 

Tel.
888 700 086

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

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

REKLAMA R0334/21



16 Wydarzenie /Tygodnik30minut www.30minut.pl

Piątek, 16 lipca 2021

REKLAMA R0335/21


