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Blisko sto tysięcy na wodę do picia!

Umierający pies odebrany lekarzom z Wałbrzycha!

Właśnie tyle wyda Gmina Wał-
brzych wraz z jednostkami pod-
ległymi na butelkowaną wodę do 
picia. I tu nasuwa się pytanie - czy 
woda z kranu jest dobra? Konklu-
zja następuje po lekturze wyniku 
zamówienia na zakup wody butel-
kowanej przez Gminę Wałbrzych i 
jednostek organizacyjnych do spo-
życia, które opiewa na kwotę blisko 
100 000 tys. złotych. Choć od wielu 
lat lansuje się hasło dobrej wody z 
kranu.

28 lipca 2021 roku wyłoniono dwie fir-
my, które dostarczą wodę pitną dla urzę-
du i jego jednostek. Pierwsza z nich to 
OSHEE Polska Sp. z o.o., to ona dostarczy 
wodę butelkowaną 0,33l za kwotę około 
55 500 złotych. Drugą jest Eden Springs 
Sp. z o.o., ta z kolei zaopatrzy nasze urzę-
dy w wodę do dystrybutorów za kwo-
tę ponad 40 600 złotych. Zapytaliśmy 
Urząd Miasta dlaczego zamawiana jest 
woda, skoro propaguje się „Dobrą wodę 
z kranu”. Jak wyjaśnia Edward Szewczak, 
Rzecznik Prasowy, Kierownik Biura Pro-
mocji Miasta "od dobrych kilku lat za-
równo pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu, jak i instytucji zależnych 

od miasta piją wodę z miejskich wodo-
ciągów, gdyż jest ona smaczna i spełnia 
wszelkie rygorystyczne normy przewi-
dziane dla wód zdatnych do picia. Nic się 
w tym zakresie nie zmieniło. Wodę ku-
puje się dla pracowników, gdzie nie ma 
możliwości korzystania z miejskiej sieci 
wodociągowej czy dla mieszkańców za-
łatwiających sprawy w urzędzie, a wyni-
ka to z Rozporządzenia Rady Ministrów". 
Zatem zapytaliśmy Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Wał-
brzychu o jakość wody jaką spożywają 

mieszkańcy. Jak wyjaśnia jednostka, 
woda dostarczana mieszkańcom na tere-
nie miasta i gmin ościennych znajduje się 
pod ciągłym nadzorem czego wynikiem 
jest ocena jakości wody pod względem 
mikrobiologicznym, fizykochemicznym 
a także organoleptycznym. Czy wodę z 
kranu można pić? Nowe wyniki badań 
oceny okresowej jakości wody do spo-
życia przez ludzi poznasz czytając więcej 
na www.30minut.pl.

PAS

czytaj pełen tekst

Informację podała jeleniogór-
ska organizacja społeczna Dol-
nośląski Inspektorat Ochrony 
Zwierząt, znana z kontrowersyj-
nych, acz słusznych działań na 
rzecz bestialstwa wobec zwie-
rząt. 

Wielokrotnie potwierdził to sąd na 
rozprawach inicjowanych przez by-
łych, "pokrzywdzonych" właścicieli. 
Podjęto próbę ratowania przewlekłe 
chorej Yoko. Jej stan się poprawia - Za-
niedbana przez wałbrzyskich lekarzy 
Yoko, wbrew zapewnieniom pseudo 
właścicieli, ma wilczy apetyt i pochła-
nia każde ilości podawanej jej karmy. 

Wdrożyliśmy wobec niej dietę rekon-
walescencyjną, składająca się ze spe-
cjalnych mieszanek i karm w proszku 
(...). Bardzo dzielnie znosi codzien-
ne kroplówki, a także bez problemu 
przyjmuje cały arsenał tabletek czyta-
my na portalu organizacji.

W Internecie na właścicieli, zlokali-
zowanych przez internautów, wylewa 
się fala ostrych komentarzy. Apelu-
jemy o zdrowy rozsądek. W Polsce 
to nadal sądy wymierzają sprawied-
liwość. Zaniedbanie, równoważne 
ze znęcaniem nad zwierzętami, jest 
przestępstwem zagrożonym karą po-
zbawienia wolności do lat 3.

Jeśli ktoś zainteresowany jest 
wsparciem działalności DIOZ, na stro-
nie dioz.org.pl można znaleźć infor-
macje jak skutecznie takiego wsparcia 
udzielić.

PL
foto: DIOZ
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PIĄTEK

Imieniny:
Borysa, Wawrzyńca

Dzień Przewodników
i Ratowników Górskich
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WTOREK

Imieniny:
Sławy, Jakuba

Międzynarodowy Dzień 
Piwa i Piwowara

 Imieniny:
Doroty, Kajetana

Międzynarodowy
Dzień Cabrio
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ŚRODA
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CZWARTEK

,,Nasze życie jest takim,
jakim uczyniły je nasze myśli”.

Marek Aureliusz

SIERPIEŃ
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SOBOTA

Imieniny:
Zuzanny, Filomeny

Dzień Konserwatora
Zabytków

Imieniny:
Klary, Hilarego

Dzień Pracoholików

Imieniny:
Emila, Cyryla

Międzynarodowy
Dzień Kota
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NIEDZIELA

8:00 2 Rajd Górski Letnia Wyrypa Gór Suchych (So-
kołowsko).
15:00 Festiwal baniek mydlanych (Jump Planet 
Wałbrzych).
17:30 Kolor Fest Wałbrzych - Dzień Kolorów Holi w 
Wałbrzychu! (Jump Planet Wałbrzych).
19:00 KęKę SIARA (plener Stara Kopalnia).
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
20:00 Summer Party / Hotel Biały / Plener BAR.

10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie (Zamek Książ Wał-
brzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
10:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
10:00-20:00 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).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).

9:00-13:00 Śniadanie na trawie- niedzielny piknik 
w Zamku Książ.
10:00 Warsztaty makramy (WOK Wałbrzych).
16:00 Święto Kultury Japońskiej w powiecie wał-
brzyskim ,,Kwitną Wiśnie” (Teatr Zdrojowy w 
Szczawnie-Zdroju.
20:00 Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów 
(29. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzego-
miu 2021).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
19OC 22OC 19OC 19OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Romana, Romualda

Dzień Miłośników
Książek

SIERPIEŃ
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PONIEDZIAŁEK

9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

Od kilku lat trwa projekt 
"Budujemy Wilcze". Na czym 
polega to przedsięwzięcie i 
co udało się zrobić do dziś?

Projekt #budujemyWilcze 
polega na budowie nowej 
kuchni i stołówki na Harcerskiej 
Bazie Obozowej w Wilczu. My-
ślę, że mieszkańcom naszego 
miasta nie trzeba przedstawiać 
Bazy w Wilczu – nie ma chyba 
rodziny w Wałbrzychu, która 
by nie słyszała o harcerskiej 
bazie nad jeziorem Wuszno. Na 
ten moment mamy wykończo-
ny dół czyli stołówka, kuchnia 
wraz ze sprzętem gastrono-
micznym oraz magazyny żyw-
ności i pomieszczenia socjalne 
dla obsługi kuchni. Przed nami 
wykończenie I piętra, na któ-
rym znajdować się będą poko-
je gościnne dla grup. 

Jak wyglądają wakacje 
harcerzy tego lata? 

Lato w tym roku wygląda 
względnie normalnie, jak w 
ubiegłych latach. Przyjmujemy 
grupy zorganizowane, przyjeż-
dżają do nas nasi wałbrzyscy 
harcerze. Zrobiliśmy również 
kolonie dla dzieci i młodzieży z 
wałbrzyskich rodzin. Również 
przyjmujemy gości indywidu-
alnych, przede wszystkim to 
nasi instruktorzy, którzy przy-
jeżdżają na weekend lub dłuż-
szy czas. 

Oczywiście mamy wytyczne 
rządowe dotyczące organizacji 
letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży, do których musimy 
się zastosować. 

Kontrolują nas na bieżąco 
służby – zarówno lokalny san-
epid, straż pożarna. Jestem 
również w stałym kontakcie ze 
starostą wolsztyńskim, z któ-
rym współpraca nam się ukła-
da bardzo dobrze. Jest bardzo 
przyjaźnie nastawiony do nas, 
na początku czerwca odwie-
dził naszą Bazę. Wspiera nas 
również w projekcie #buduje-
myWilcze.

Ile dzieci łącznie wypoczy-
wa w Wilczu i jakie atrakcje 
mają na obozach? 

Średnio na jednym turnu-
sie wypoczywa u nas około 
300 - 350 osób. Są to zarówno 
nasi wałbrzyscy harcerze, jak i 
grupy harcerskie z całej Polski. 
Nasza Baza ma w Polsce bar-
dzo dobrą opinię wśród środo-
wisk harcerskich – w tym roku 
gościmy harcerzy z Krakowa, 
Śmigla, Luboń, Sulechowa, 
Grodziska Mazowieckiego czy 
z Poznania. W ramach współ-
pracy pomiędzy Hufcem a 
wałbrzyskim MOPS-em udało 
się nam w tym roku zorganizo-
wać kolonie dla wałbrzyskich 
dzieci i młodzieży. To łącznie 
150 osób. Sam las i „prywatne” 
jezioro są same w sobie atrak-
cyjne. W tym roku przyjechała 
do nas grupa rekonstrukcyjna 
z Wielkopolski. Są to młodzi 
ludzie, którzy przygotowali za-
jęcia zarówno z okresu II wojny 
światowej, jak i z współczes-
nych misji wojskowych typu 
żołnierze z Afganistanu czy 
Iraku. W tym roku dla wałbrzy-
skich dzieci zorganizowaliśmy 
wycieczki do Parowozowni w 
Wolsztynie czy do Majalandu 
w Kownatach. 

Czego jeszcze brakuje w 
Wilczu i jak można wesprzeć 
harcerzy? 

W dalszym ciągu prowadzi-
my projekt #budujemyWilcze, 
więc potrzebne są nam mate-
riały budowlane typu płyty Gk, 
farby do ścian, gładź na ściany. 
Musimy wykończyć I piętro 
i wykonać elewację całego 
budynku. Prócz tego oczywi-
ście prowadzimy Akcję Letnią 
i z każdym rokiem próbuje-
my pozyskać sprzęt obozowy 
typu kanadyjki, namioty, koce. 
Wesprzeć nas można na kilka 
sposobów. Jednym z nich jest 
przekazywanie na rzecz OPP, 
jakim jest Hufiec ZHP Ziemi 
Wałbrzyskiej 1% swojego po-
datku. Drugim sposobem jest 
możliwość przekazywania da-
rowizny celowej np. na budo-
wę w Wilczu. Trzecim sposo-
bem jest przekazanie na rzecz 
Hufca np. materiałów budow-
lanych czy innych materiałów, 
które przydadzą się nam w 
Hufcu czy na Bazie. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur

Szukamy kolporterów 
do pracy

w Wałbrzychu
i Świdnicy

Tel. 531 407 736
Zadzwoń !!!
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Od 19 lat razem z Wami...

Bądźmy rozważni nad wodą. Tonie się po cichu

Wakacyjna pogoda wręcz zachęca nas do prze-
bywania nad wodą.  Wczasy nad morzem, poranne 
wędkowanie, czy ochładzająca kąpiel w jeziorze 
świetnie orzeźwiają i pomagają nam radzić sobie 
z letnimi upałami. Nie traćmy jednak czujności i 
bądźmy rozważni nad wodą. 

Toną głównie mężczyźni 
Z danych policji wynika, że w 2020 roku utonęło 

w Polsce łącznie 460 osób, z czego większość to męż-
czyźni. Kobiety stanowiły około 10% tej grupy. Wiek 
odgrywa tu również znaczną rolę – prawie połowa 
ofiar to osoby po 50 roku życia.  Przed utonięciem 
117 osób spożywało alkohol. Wśród pozostałych po-
wodów utonięć wymienia się kąpiel w miejscu nie-
strzeżonym, złą ocenę własnych umiejętności, czy też 
brawurę i brak wyobraźni.  Toną również wędkarze, 
którzy wpadną do wody i nie potrafią pływać. Najwię-
cej wypadków ma miejsce nie w morzu, ale w zbiorni-
kach słodkowodnych - rzekach i jeziorach. 

Tonie się po cichu
Być może pamiętamy filmy, w których osoba toną-

ca robiła wiele krzyku i mocno szamotała się w wodzie. 
Niestety obraz ten jest mylny i ma mało wspólnego z 
rzeczywistością, która rozgrywa się w czasie 3 do 5 mi-
nut. Zazwyczaj tonący nie wydaje z siebie okrzyków, 
bo swoją energię chce wykorzystać do jak najdłuż-
szego utrzymania się na wodzie i nabrania oddechu. 
Często tragedie rozgrywają się w miejscach, w których 
przebywa wiele osób, a nawet tego nie zauważają.

Pływanie od małego
Okazuje się, że wciąż mamy słabszą kulturę nauki 

pływania w porównaniu z Europą Zachodnią. Wskazu-
ją na to wskaźniki utonięć, które są znacznie wyższe 
na wschodzie, m.in. w krajach takich jak Rosja, Biało-
ruś, Łotwa, Litwa. Wiele z nas nie potrafi pływać, bo 
nigdy tak naprawę się tego nie uczyliśmy. Być może 
zraziliśmy się raz i już tak zostało. 

Jak pomóc, gdy ktoś tonie?
Pamiętajmy, że najważniejsze jest własne bezpie-

czeństwo, które może zostać zagrożone w momencie 
próby ratowania tonącego. Zwłaszcza, że osoba ta 
będzie robić wszystko żeby utrzymać się na wodzie, 
w tym może potraktować nas jak tratwę.  Jeśli w oko-
licy nie ma ratownika, którego możemy zaalarmować, 
najlepiej jest podać tonącemu jakiś element, za który 
może się złapać. Po wyciągnięciu - przy braku odde-
chu, należy szybko przeprowadzić resuscytację krąże-
niowo-oddechową (30 uciśnięć klatki – 2 wdechy), aż 
do przyjazdu służb ratunkowych. 

REKLAMA R0352/21 REKLAMA R0353/21

Lotnisko w Świebodzicach 
walczy o środki

Projekt przebudo-
wy został wykonany już 
kilka lat temu, a prace 
nad jego powstaniem, 
ze względu na stopień 
skomplikowania, trwały 
3 lata.

Obecnie lotnisko istnieje 
dzięki wolontariatowi i za-
angażowaniu pasjonatów 
- Towarzystwa Lotniczego, 
którzy zbudowali je własny-
mi siłami. Brakuje tam jed-
nak podstawowych mediów. 
W planie jest pas startowy, 

hangary, wieża kontrolna i - 
bardzo ważne - stanowisko 
dla helikoptera ratowniczego 
mogącego obsługiwać np. 
Kotlinę Kłodzką. Teraz lata 
tam helikopter z Wrocławia. 
Gmina Świebodzice stara się 
w tej sprawie o 30 milionów 
złotych z programu "Polski 
Ład".

PL
Fot. Piotr Strzelecki, Towa-

rzystwo Lotnicze w Świebo-
dzicach
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Czy będzie czwarta fala?
Właściwie jest już pewne, że czwarta fala pandemii koronawirusa nastąpi - przyznaje 

większość specjalistów w dziedzinie medycyny. Są już na świecie kraje, w których właśnie 
się to dzieje. Według medyków wzrosty zakażeń rozpoczną się najprawdopodobniej na 
przełomie sierpnia i września. Czy szpitale przygotowują się na ten moment? Czy służba 
zdrowia sobie poradzi? 

Zdjęcie tygodnia Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

REKLAMA R0354/21

Jak jest?
Jak podają światowe i 

ogólnopolskie media w Eu-
ropie widzimy wzrost liczby 
zakażeń koronawirusem. 
Według dostępnych danych 

w Madrycie zachorowalność 
w ciągu doby zwiększyła się 
czterokrotnie. Natomiast 
Niemcy obawiają się, że ko-
ronawirus może powodować 
nawet 100 tysięcy zakażeń 

każdego dnia. Z kolei w Pol-
sce prognozy czwartej fali 
mówią o 1000 do 15 000 za-
każeń dziennie. Gdzie może 
ich być najwięcej? Tam, gdzie 
jest najmniej zaszczepionych. 

We Włoszech według przed-
stawionych danych po 15 ty-
godniach spadków notuje się 
wzrost liczby zmarłych. Pod 
koniec lipca zanotowano ich 
111, czyli o 46 procent więcej 
w porównaniu z poprzednim 
siedmiodniowym okresem, 
gdy było ich 76. Warto za-
uważyć, że między 21 a 27 
lipca stwierdzono wzrost licz-
by zakażeń o ponad 64 pro-
cent, czyli prawie 32 tysiące, 
podczas gdy wcześniej było 
ich 19 tysięcy. Z kolei do szpi-
tali trafiło o 35 procent cho-
rych więcej niż w poprzed-
nim tygodniu. Wzrost liczby 
pacjentów na intensywnej 
terapii przekroczył 14,5 pro-
cent. Także we Włoszech we 
wszystkich regionach, z wy-
jątkiem małego Molise, reje-
struje się wzrost nowych za-
każeń, a w 40 prowincjach w 
kraju jest ponad 50 przypad-
ków na 100 tysięcy mieszkań-
ców. W trzech prowincjach 
średnia ta wynosi ponad 150 
zakażeń na 100 tys. To Calta-
nissetta i Ragusa na Sycylii 
oraz Cagliari na Sardynii.

Świat w nierównej walce 
Sytuacja na świecie jest 

zróżnicowana. Okazuje się, 
że niektóre państwa wpro-
wadzają kolejne restrykcje, 
by opanować liczbę zaka-
żeń, z kolei inne szykują się 
na nadchodzącą falę. Stra-
tegia jest prosta: zwiększyć 
liczbę osób zaszczepionych. 
Obecnie z europejskiej per-
spektywy pandemia wydaje 
się być odległym wspomnie-
niem. Ponieważ Stary Konty-
nent z ulgą wszedł w sezon 
urlopowy: jeśli nawet w nie-
których krajach rośnie liczba 
zakażeń, to nie powoduje 
ona zapaści w służbie zdro-
wia. Europejczycy więc ode-
tchnęli: zapełniły się ogródki 
knajpek, tłumy wyległy na 
plaże, by złapać choć odro-
binę w ostatnich tygodniach 
słońca. Nie wszędzie jest tak 
sielankowo. Epicentrum pan-
demii przeniosło się z krajów 
Zachodu do Azji: w ostatnich 
tygodniach rekordy zakażeń 
biją: Indonezja, Tajlandia, Ma-
lezja czy Wietnam.

Jak walczyć
z kolejną falą?
Szczepienia przeciw CO-

VID-19 to najlepsza broń 
w walce z koronawirusem 
- czytamy na portalu rządo-
wym www.gov.pl. Według 
informacji zawartych na 
stronach rządowych bez od-

powiedniego zaszczepienia 
populacji czeka nas czwarta 
fala pandemii, a co za tym 
idzie – zaostrzenie restryk-
cji. Rząd od wielu miesięcy 
dokłada wszelkich starań, 
żeby jak największa liczba 
mieszkańców Polski była 
zaszczepiona. W akcję pro-
mowania szczepień włączą 
się Koła Gospodyń Wiejskich 
– właśnie wystartował pro-
gram #SzczepimySię z KGW. 
Organizacje zrzeszające 
gospodynie mogą wygrać 
atrakcyjne nagrody pie-
niężne za upowszechnianie 
wśród lokalnych społeczno-
ści idei szczepień przeciw 
COVID-19. Przewidziano 
także premie dla przychodni 
rodzinnych za zaszczepienie 
swoich pacjentów. W Polsce 
wykonano 33,5 mln szcze-
pień, z czego 18 mln przyjęło 
pierwszą dawkę, a ponad 16 
mln w pełni się zaszczepiło. 
To duże liczby, ale nadal nie-
wystarczające, jeśli chcemy 
uchronić się przed czwartą 
falą pandemii. Jak podaje 
portal www.gov.pl: "spada 
liczba osób zapisujących się 
na szczepienie. W zeszłym 
tygodniu średnia dzienna 
to 44 tys. i to jest spadek ty-
dzień do tygodnia o kilkana-
ście procent". W większości 
państw Unii Europejskiej 
widzimy zwolnienie tempa 
szczepień, wyczerpuje się 
pula osób nimi zaintereso-
wanych. Powinno to nas 
mobilizować do zachęcania 
innych do szczepień, po to, 
żeby Polacy uzyskali odpor-
ność zbiorową w kontekście 
nadchodzącej czwartej fali 
– powiedział szef Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów, 
Michał Dworczyk. Pamiętaj-
my, że szczepienie pozwa-
la uniknąć zachorowania 
na COVID-19 lub łagodnie 
przejść przez zakażenie. 

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.gov.pl/web/

szczepimysie
https://www.bankier.pl
https://www.money.pl

https://www.medonet.pl
https://www.rmf24.pl

https://www.fakt.pl
https://forsal.pl

https://www.gazetaprawna.pl
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju 

z kierowcą rajdowym i wyścigowym rozmawiał Paweł Szpur 

 z Bartłomiejem Madziara

Oglądnij pełen wywiad
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Byłeś naszym gościem trzy 
lata temu. Wówczas opowiada-
łeś o swoich początkach i pasji 
do motoryzacji. A jak wyglądał 
Twój ostatni rok w startach?

Ostatni sezon nie dość, że był 
bardzo specyficzny, bo covido-
wy, to dla mnie również bardzo 
nieudany - najgorszy w mojej 
karierze. Zmieniłem samochód 
na samochód otwarty, czyli bar-
dzo szybki, generujący ogromny 
docisk aerodynamiczny. Niestety 
okazał się mocno zawodny. Przez 
cały sezon mieliśmy mnóstwo 
awarii, w tym na koniec sezonu 
nasz samochód zapalił się pod-
czas wyścigu. 

Co to był za pojazd?
Radical SR8 - można nazywać 

go samochodem, ale raczej jest 
to formuła z silnikiem od Hayabu-
sy, generująca moc 430 koni i wa-
żąca około 700 kg. Rozpędza się 
do 100 na godzinę w 3.5 sekundy.

Ile spala taki samochód?
Dokładnie tego nie wiem, mu-

szę się przyznać, ale w granicach 
około 60 lub 70 litrów na 100 kilo-
metrów. My startowaliśmy w wy-
ścigu  2-godzinnym, więc starali-
śmy się przeliczyć to na minuty.

I na ile starczał zbiornik?

Jak wyjeżdżał z safety car to 
mieliśmy policzone, że powinien 
przejechać godzinę na 76 litrach.

Jak przygotowywałeś się do 
zmiany pojazdu? Trenowałeś, 
spędzając więcej godzin za kół-
kiem?

Tak, jazda tym samochodem 
to zupełnie coś innego niż jazda 
samochodem z dachem. Odby-
liśmy dużo sesji treningowych, 
tempo wzrastało wraz z każdym 
treningiem. Niestety nie jest to 
takie proste jak mogłoby się wy-
dawać. Zupełnie inaczej jedzie 
się takim samochodem. Docisk 
wzrasta wraz z prędkością. W za-
kręt przejechany sto na godzinę 
można się nie zmieścić takim po-
jazdem, natomiast przy 140 wy-
jedzie się, bo generuje się docisk 
między liniami na torze.

Jak wyglądały twoje starty 
w Subaru?

Na początku jeździłem w wy-
ścigach BMW E30, następnie w 
BMW E90, a w międzyczasie tre-
ningowo startuję w Subaru w raj-
dach. Trenuję bardzo dużo zimą 
Subaru. Rajdy to zupełnie inna 
dyscyplina chociaż też jeździ się 
samochodem, natomiast jedną 
z różnic jest to, że jeździ się z pi-
lotem. Trzeba więcej uwagi po-

święcić na to, co mówi pilot. Nie 
uczy się trasy na pamięć, tak jak 
w wyścigach, jest też zaufanie do 
drugiej osoby.

Czy wyścigi uważasz za prze-
szłość i przechodzisz na rajdy?

Dalej jestem w wyścigach. 
Głównym celem na ten sezon są 
wyścigi górskie. Rajdy są czymś 
zupełnie innym, czymś w czym 
zawsze chciałem wystartować i 
zmierzyć się. Bardzo dużo rajdów 
odbywa się na naszym terenie, 
więc chciałem tego też spróbo-
wać.

Powiedziałeś „wyścigi gór-
skie”. Co to jest? Na czym pole-
gają?

Wyścigi górskie charakteryzu-
ją się tym, że jedzie się pod górę, 
jest podany minimalny wznios. Z 
tego, co pamiętam - minimalny 
to pięć procent. Jedzie się same-
mu, a samochody są w zupełnie 
inny sposób przygotowane do 
takich zawodów. Są bardzo moc-
no nastawione na krótki podjazd 
od trzech do sześciu kilometrów. 
Najdłuższa trasa w wyścigach 
górskich to Trento Bondone, ma 
siedemnaście kilometrów. W 
Polsce są to trasy mające około 
pięć kilometrów, więc samochód 
jest mega mocno wysilony, żeby 

uzyskać jak najlepszy czas - jak w 
każdych zawodach. Ale tu nasta-
wienie jest na sprinty. Wcześniej 
startowałem w wyścigach długo-
dystansowych, gdzie samochód 
musiał wytrzymać sześć godzin 
i inne temperatury. Tu jesteśmy 
nastawieni na bardzo krótki dy-
stans i danie z siebie 110 procent!

Gdzie w Polsce odbywają się 
takie zawody?

Trasa najbliżej zlokalizowa-
na,  homologowana do wyści-
gów gorskich na Dolnym Śląsku 
znajduje się przy ośrodku Czarna 
Góra. Startowałem tam jakiś czas 
temu. Większość tras znajduje 
się w Bieszczadach. Runda Mi-
strzostw Europy jest natomiast 
w okolicach Krakowa,  w Limano-
wej.

Już na stałe chcesz się zwią-
zać z tego typu zawodami?

Nigdy nie wiadomo, co przy-
niesie przyszłość, ale bardzo 
odpowiadają mi te zawody. Jeź-
dziłem na nie wiele lat w roli ob-
serwatora albo pomagałem tacie 
przy startach, który się ściga z 
sukcesami od kilku lat. Zdobył już 
dwa czy trzy tytuły Mistrza Polski 
w wyścigach. Wiem jak to wyglą-
da od drugiej strony. Startowa-
łem również tak okazjonalnie, a 
w tym roku postawiłem na cały 
cykl, że przejadę cały sezon.

Dziękuję za wywiad.

Ryszard Kozłowski nie żyje

Zmarł Andrzej Wawrzyniak

3 sierpnia 2021 zmarł Ryszard 
Kozłowski, wieloletni członek 
Rady Wspólnoty Samorządowej 
Śródmieście. Znany w środo-
wisku wałbrzyski społecznik. 
Lubiany przez mieszkańców 
wałbrzyskiego Śródmieścia, po-
strzegany jako niezwykle po-
godny człowiek, który nie odma-
wiał pomocy i wsparcia innym. 
Dobry organizator lokalnych ini-
cjatyw. Zawsze zaangażowany w 
sprawy społeczne, współpracę 
środowisk ukraińskich mieszka-
jących w Wałbrzychu. Składamy 
Wyrazy Współczucia rodzinie i 
bliskim.

29 lipca na cmentarzu przy 
ulicy Pułaskiego pożegnaliśmy 
Andrzeja Wawrzyniaka. Nauczy-
ciela, który z oddaniem kształcił 
młodzież w Zespole Szkół nr 7, a 
także w IV Liceum Ogólnokształ-
cącym w Wałbrzychu. Był praw-
dziwym pedagogiem z powoła-
nia. Nie tylko pracował podczas 
lekcji, ale zawsze starał się zago-
spodarować i zorganizować czas 
młodzieży po zajęciach. Jego 
pasją, którą starał się zaszczepić 
w innych, był sport. Wychował 
wiele młodych pokoleń. Składa-
my Wyrazy Współczucia rodzinie 
i bliskim.

fot.fot.
facebook.com/adekwawrzyniakfacebook.com/adekwawrzyniak

fot.fot.
facebook.com/facebook.com/
ryszard.jozef.kozlowskiryszard.jozef.kozlowski
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Ile razy zdarzyło się Wam, 
Drodzy Czytelnicy i Czytel-
niczki, widząc na przykład 
małego dzika (w Wałbrzychu 
to całkiem częsty widok) po-
myśleć, że jeśli będzie po-
trzebna dla niego pomoc, to 
do kogo trzeba się zwrócić?

W pierwszej chwili myślimy 
o Straży Miejskiej. I słusznie. 
Jednak sprawa nie jest taka 
oczywista. Jeśli na przykład 
zranione dzikie zwierzę za-
graża bezpieczeństwu na dro-
dze, to zawiadomienie o tym 
policji jest w zasadzie naszym 
obowiązkiem. Jest oczywiście 
„ale”. Nikt nie może mieć pew-
ności, że służby będą chciały 
zadbać także o bezpieczeń-
stwo zwierzęcia… Można 
pomyśleć, że w sumie powia-
towy weterynarz z założenia 
powinien właśnie pomagać, 
ale… jego usługi zazwyczaj 
ograniczają się do zwierząt 
hodowlanych.

Prawnie sprawa dzikich 
zwierząt nie jest ani jasna, ani 
nie zapewnia w praktyce im 
ochrony (nawet, gdy gatunek 
jest chroniony). Mieszkają-
cy w Wałbrzychu i okolicach 
mają wyjątkowe szczęście - 
tak uważam. –Dzisiaj odleciała 
sowa uszata, którą mieliśmy od 
pisklęcia. Wyrosła z niej bardzo 
poważna sowa. Rozlatała się, 
wydziczyła i poleciała „na swo-
je”. Jest silna, zdrowa, drapież-
na. Da sobie radę – czytamy 
na facebooku Fundacji Dzika 
Nadzieja. To właśnie ta nasza 
fundacja zaczęła budować 
własnym sumptem Ośrodek 
Rehabilitacji Dzikich Zwie-
rząt, do którego te wszystkie 
„biedy” mogłyby trafiać. Ceny 
materiałów budowlanych (i 
usług) wzrosły kilkukrotnie od 
początku roku. Aby Ośrodek 
powstał, potrzebna jest każ-
da nasza pomoc. Zachęcam 
do kontaktu z Fundacją, do 
wpłacania pieniędzy czy na 
przykład pożyczania sprzętu. 
Pomagamy w ten sposób i 
zwierzętom, i sobie.

Smaki i kolory Szczawna-Zdroju
Od piątku do niedzieli 

można było w Szczawnie 
zjeść posiłek z przysłowio-
wej budki. Jak? Festiwal 
smaków i lubiane przez 
wszystkich Food Trucki po-
nownie zawitały do uzdro-
wiska. Biorąc pod uwagę 
pogodę i fakt, że wciąż 
jesteśmy spragnieni tego 
typu rozrywki, gości nie 
brakowało.

Festiwal Smaków Świata 
w Szczawnie-Zdroju, pozwolił 
chętnym skosztować specjałów 
najlepszych kuchni świata i to 
dosłownie! Organizatorzy na-
zwali to prawdziwą ucztą dla 
podniebienia! I rzeczywiście je-
dzenie z całego świata czekało 
na chętnych amatorów kulinar-
nej przygody. Deptak przy ulicy 
Kościuszki słusznie zamienił się 
w Street Food. Poza tym odbyła 
się również kolejna edycja Festi-
walu Kolorów. Tym razem tłumy 
miłośników kolorowej zabawy 
zjawiły się na Słonecznej Pola-
nie, gdzie w rytm muzyki, każdy 
mógł nie tylko poskakać, ale też 

rzucić piaskiem w wybranych 
barwach. Co ważne - w trakcie 
zabawy można było dostrzec nie 
tylko młodzież, ale też dużo jesz-
cze młodszych. Dzieci pod opie-
ką rodziców czy cioć bawiących 
się nawet lepiej od młodszych 
kolegów, skakały dumnie, rzu-
cając piaskiem w wyznaczonym 
czasie. Cieszy również fakt, że 
dużo starszych osób również z 
chęcią zaglądało na Słoneczną 
Polanę. Niekoniecznie wielu z 
nich zdecydowało się zaryzyko-

wać i wziąć czynny udział w za-
bawie, ale ci którzy się odważyli 
wspominać będą ten moment 
przez lata. - Nie spodziewałam 
się, że to może być takie fajne. 
Tylko ta muzyka. No może na-
stępnym razem, pomyślą i o nas - 
mówiła zabarwiona na kolorowo 
pani Krystyna, która do Szczaw-
na przyjechała w odwiedziny do 
rodziny.

JZ
fot. JZ

Retro cuda!
Paradą zakończył się te-

goroczny Międzynarodowy 
Rajd Pojazdów Retro, jaki 
mieliśmy okazję oglądać 
w ciągu ostatnich dwóch 
dni. Dużą atrakcją dla mi-
łośników motoryzacji były 
jednak nie tylko pojazdy 
sprzed epoki, ale również 
kierowcy ubrani w stroje z 
tamtych lat.

W trakcie parady można było 
dostrzec Mustanga, Renault z 
1936 roku, Corvette, Mercede-
sy z różnych lat, popularnego 
Malucha czy karetkę pogotowia 
marki Nysa. W mniejszości były 
tym razem pojazdy wojskowe. 
Na placu stał jedynie motocykl 
Wehrmachtu z okresu II wojny 

światowej i łazik polskiego woj-
ska z końca działań wojennych.

W niektórych przypadkach 
można było zajrzeć do środka. 
W kilku innych kierowcy poka-
zali silnik, podpowiedzieli jak 
restaurować tego typu pojazdy. 

Oblegające samochody dzieci, 
najchętniej wsiadłyby do środka. 
Tego jednak nie wolno było zro-
bić. Pozostały więc zdjęcia obok.

-Tata, to jest lepsza wycieczka 
niż na Chełmiec - krzyczał za-
dowolony z wyprawy 11-letni 
chłopiec.

JZ
fot. JZ

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Fala - według Słownika 
Języka Polskiego leksem 
ten ma wiele znaczeń. Naj-
bardziej znanym i popular-
nym jest wzniesienie wody 
powstające wskutek ruchu 
cząstek wody, czyli coś dla 
surferów. Ponadto falą nazy-
wamy również nasilenie się 
jakichś zjawisk, jak również 
tłum czy też przypływ uczuć. 
We fryzjerstwie mianem tym 
określany jest również skręt 
włosów. Ale to nie wszystko, 
bo tu również warto zwrócić 
uwagę na znaczenie w fizyce, 
polegające na rozchodzeniu 
się w przestrzeni zaburzenia, 
któremu towarzyszy prze-
noszenie energii. W wojsko-
wym, potocznym rozumie-
niu falą określa się również 
czas pozostały do końca służ-
by wojskowej, jak również 
żołnierzy z jednego poboru 
oraz zjawisko znęcania się 
przez starsze roczniki nad 
młodszymi poborowymi lub 
uczniami najmłodszej klasy. 
Ulubioną falą kibiców na sta-
dionie jest z kolei meksykań-
ska fala. Ale również dla tego 
leksemu znajdziemy znacze-
nie w literaturze. Otóż okazu-
je się, że Nowa Fala to nurt w 
poezji polskiej i kinie francu-
skim. Ale wróćmy na ziemię 
i zajmijmy się falami, które 
zalewają nas od dwóch lat, 
czyli fale pandemii koronawi-
rusa. Otóż kiedy wzbiera się 
fala czyli drastyczny wzrost 
zachorowań, wówczas za-
czyna się lockdown, a wraz 
z nim obostrzenia. Za nami 
mamy już trzy fale. Jednak 
eksperci są zgodni, że to nie 
koniec. Kiedy niemal wszy-
scy zatopieni w wakacyjnej 
beztrosce ciszą się z otwarcia 
wszystkiego, tuż za rogiem 
czyha kolejny lockdown. Ob-
ostrzenia wprowadzane są 
po to, by system zdrowotny 
był wydolny i uratował jak 
najwięcej pacjentów. Zatem 
nie wyrzucajcie swoich ulu-
bionych maseczek. W niektó-
rych krajach na świecie już 
zaczęła się czwarta fala, ale o 
tym więcej w temacie tygo-
dnia. 

Redaktor Naczelny
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Rafał 
Nazwisko:  Lewandowski 
Data urodzenia: 31 lipca 1980 roku
Pseudonim sportowy: Lewy
Reprezentuje: Czarni Lwów Wałbrzych
       (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces?
Uważam, że moim największym sukcesem jest 
stworzenie od zera w naszym mieście zespołu 
Czarnych Lwów, który przystąpił i rywalizuje o 
najwyższe cele w Retro Lidze. Prywatnie zaś moim 
największym sukcesem jest moja rodzina – part-
nerka Kasia i córka Julia, która w tym momencie 
przebywa na obozie siatkarskim. Można zatem powiedzieć, że sportowe 
geny pozostają w rodzinie. Jeśli chodzi o sukces sportowy, to cały czas na 
niego czekam. 
Kto jest twoim idolem sportowym?
Janusz Kusociński, nasz złoty medalista w biegu na 10 km na olimpiadzie 
w Los Angeles w 1932 roku, rozstrzelany przez Niemców w Palmirach w 
1940 roku. Cała jego historia i życiorys mnie inspirują. Paradoksalnie, na 
nikim z piłkarzy, w tym Robercie Lewandowskim, się nie wzoruję. 
Dlaczego piłka nożna?
Powiem krótko: z rzeczy mniej ważnych piłka nożna jest najważniejsza. 
To słowa św. Jana Pawła II, które są moim życiowym motto. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć?
Jako że płynie we mnie krew podróżnika i ciągle mnie nosi, to jednym z 
moich marzeń jest wdrapać się na jakiś 4-tysięcznik. Chodzi mi również 
po głowie podróż rowerem do Chin i mam już nawet jednego świra, z któ-
rym mógłbym to uczynić. A z rzeczy bardziej przyziemnych to oczywiście 
Mistrzostwo Polski w Retro Lidze. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Natychmiast zreformować
Europejskie Puchary!
Jakiś rok temu, przy okazji ogło-
szenia przez UEFA powstania Con-
ference League (de facto trzeciego 
poziomu rozgrywek pucharowych 
w Europie) pisałem w mojej rub-
ryce na tych łamach, że jest to 
krok (kroczek) w dobrym kierun-
ku ale dalece niewystarczający w 
reformie Europejskich Pucharów. 
Moim głównym postulatem było 
odejście od kwalifikacji trwają-
cych całe wakacje. Uważałem i 
uważam je za najgłupsze rozgryw-
ki na świecie ponieważ w okresie 
tak naprawdę przygotowawczym 
do sezonu, rozgrywa się w Euro-
pie setki meczy bez historii, przy 
braku do końca skompletowanych 
składów, a o wyniku często decy-
duje przypadek. Jest to tylko i wy-
łacznie masowy odsiew drużyn ze 
słabszych lig, które nie są mile wi-
dziane na salonach UEFA. Czasami 
zdarzy się jakaś niespodzianka 
czy sensacja i uznany klub odpad-
nie w konfrontacji z kimś ze słabej 
ligi ale co to wnosi do rozwoju 
futbolu? Co z tego, że w tym sezo-
nie w meczach AEK Ateny - Velez 
Mostar czy Feyenoord - Drita były 
emocje do ostatniego gwizdka i 
Holendrzy rzutem na taśmę wy-
grali a Grecy sensacyjnie odpadli? 
Te wyniki i męczarnie zdecydo-
wanych faworytów z drużynami, 
które normalnie miałyby problem 
z utrzymaniem się na ...drugim po-
ziomie rozgrywek ligowych w Pol-
sce, wynikają z tego, że UEFA każe 
grać o stawkę w sezonie ogórko-
wym, gdzie kluby dopiero przy-
gotowywują się do rozgrywek. A 
co takie mecze dają tym sensacyj-
nym zwycięzcom? Nic, poza tym, 
że mogą sobie co najwyżej wydru-
kować wynik, oprawić w ramkę i 
powiesić w klubowej  gablocie. To 
nie wpływa na ich rozwój bo w ko-
lejnej rundzie i tak pewnie z kimś 
znacznie silniejszym odpadną i 
to różnicą kilku bramek. Dlatego 
moim kolejnym postulatem jest 
likwidacja bądź diametralne ogra-
niczenie kwalifikacji i stworze-
nie kolejnych szczebli rozgrywek 
(coś na wzór Ligi Narodów) aby 
jak najwięcej drużyn, także tych z 
najsłabszych rankingowo lig, mo-
gło grać w regularnych rozgryw-
kach przez cały sezon z rywalami 
o podobnym potencjale a zwy-
cięzcy czy kilka najlepszych ekip 
powinno awansować wyżej! Oczy-
wiście dzisiejszym sportem rządzi 
pieniądz i UEFA woli dbać o kluby i 
rozgrywki generujące miliardowe 
przychody ale czy zmagania słab-
szych drużyn z założenia muszą 
być deficytowe? Są kraje, w któ-
rych poziom rozgrywek ligowych 
z różnych względów jest mizerny 
ale są wręcz fanatyczni kibice, 
zainteresowanie futbolem jest 
ogromne (Cypr, biedniejsze pań-
stwa bałkańskie), co z pewnością 
zapewniłoby wielką oglądalność. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po raz kolejny mamy dobre wieści dla fanów tenisistów 
ze Szczawna-Zdroju, którzy w ostatnich dniach zanotowali 
kilka sukcesów. Sukcesów tym cenniejszych, iż osiągniętych 
poza granicami naszego kraju. Zaglądamy również do Parku 
Sobieskiego, gdzie zakończył się kolejny miesiąc zmagań w 
ramach Amatorskiej Ligi Tenisa pod patronatem Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Wieści z kortów

Na naszych łamach regular-
nie informujemy o świetnych 
wynikach przedstawicieli KT 
Szczawno-Zdrój. Osiąganych 
głównie na ogólnopolskich 
kortach, ale na pozytywne 
podkreślenie zasługują rów-
nież zagraniczne wyczyny te-
nisistów z uzdrowiska. Tylko 
w miniony weekend młodzi 
podopieczni trenera Roberta 
Kosińskiego udanie wypadli w 
zawodach z cyklu Tennis Eu-
rope do lat 16 rozegranych w 
Niemczech oraz Czarnogórze. 

Za zachodnią granicę, a 
konkretnie do Ulm, udał się 
Bruno Kokot. W singlu nasz 

reprezentant dotarł do półfi-
nału, w którym musiał uznać 
wyższość przedstawiciela go-
spodarzy, Lasse Poertnera, z 
którym przegrał 3:6, 3:6 i tym 
samym stanął na najniższym 
miejscu podium. Jeszcze le-
piej naszemu zawodnikowi 
poszło w deblu. W grze po-
dwójnej bowiem para Kokot 
– Simon Norrman (Słowacja) 
nie miała sobie równych po-
konując w finale duet Leo 
Gutjar (Austria) – Vincent Vohl 
(Niemcy). 

O ile Bruno wybrał wyjazd 
do Niemiec, na kierunek bał-
kański zdecydował się Marcin 

Andrzejczak. Swój udział w 
zmaganiach Polak rozpoczął 
od gry pojedynczej, w której 
dotarł do ćwierćfinału - na tym 
etapie nasz zawodnik przegrał 
z Serbem Antoniosem Baltat-
sisem 6:7, 2:6. Swoją poraż-
kę Andrzejczak odbił sobie w 
deblu, w którym występując 
w parze ze Stefanem Djokovi-
cem z Czarnogóry sięgnął po 
końcowy triumf. W spotkaniu 
o 1. miejsce duet Andrzejczak 
– Djokovic pokonał ukraińską 
parę Polishchuk – Rekun 6:4, 
7:5. 

Bez zmian wśród amato-
rów

Za nami kolejny miesiąc 
zmagań tenisistów w ramach 

Amatorskiej Ligi, która kolejny 
rok odbywa się pod patrona-
tem WSSE „Invest-Park”. Czer-
wiec nie przyniósł żadnych 
zmian na szczycie klasyfikacji 
singla. W rywalizacji niemal 
70 zawodników na czele ta-
beli wciąż plasuje się Bartek 
Malczewski, który na podium 
wyprzedza Piotra Pożarskiego 
oraz Grzegorza Kuziołę. Przed 
miesiącem najlepsza z pań, 
Justyna Dąbrowska, plasowa-
ła się na 37. pozycji, aby drugi 
z pięciu miesięcy rozgrywek 
zakończyć z niewielkim awan-
sem na 36. miejsce.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Koncert „Chajka”
Kolejną, trzecią już wygraną przed zbliżającą się inaugu-

racją klasy okręgowej, zanotowali piłkarze Górnika. W wy-
jazdowej potyczce biało-niebiescy zwyciężyli Grom Witków 
5:2, a na miano bohatera sparingu zdecydowanie zasłużył 
Damian Chajewski – autor 5 goli (!) gości. 
Co prawda sobotni test 
rozpoczął się od ładnej 
bramki Jakuba Smutka dla 
miejscowych, jednak sam 
mecz toczył się pod pew-
ne dyktando beniaminka 
„okręgówki”. Do wyrówna-
nia wkrótce doprowadził 
Damian Chajewski, który 
tego dnia był zdecydowa-
nie poza zasięgiem rywali. 
Na potwierdzenie powyż-
szych słów wystarczy na-
pisać, iż do przerwy nasi 
wygrywali 3:1, a klasycz-
nym hattrickiem popisał 
się wspomniany „Chajek”. 
Po zmianie stron trwał kon-
cert Damiana, który doło-
żył dwa kolejne trafienia, 
na co gospodarze odpo-
wiedzieli jedynie celnym 
strzałem z rzutu karnego 
Smutka. - Choć zawodnicy 
odczuwali trudy ostatnich, 
ciężkich treningów, to jed-
nak wytrzymałościowo i 

szybkościowo prezentowa-
liśmy się dużo lepiej niż w 
zwycięskim meczu z Krysz-
tałem. Widać było wyraźny 
progres w naszej grze - po-
wiedział trener Marcin Do-
magała. 

Jeśli spojrzymy na skład 
Górników (poniżej), to za-
uważymy absencję Mateu-
sza Kopernickiego oraz Łu-
kasza Kalki. Niestety, wiele 
na to wskazuje, iż Kalki 
może zabraknąć jesienią 
w biało-niebieskim tryko-
cie, co jest efektem groźnej 
kontuzji odniesionej w po-
tyczce z Kryształem. Swój 
urlop zakończył tymcza-
sem Kopernicki, który tym 
samym powinien wystąpić 
jutro przeciwko Olimpii 
Kowary. Cieszy również 
powrót Michała Bartkowia-
ka, który mimo problemów 

zdrowotnych zdecydował 
się wznowić treningi. 

Na obecny tydzień wał-
brzyszanie zaplanowa-
li dwa sparingi. W środę 
nasi zagrali na wyjeździe 
z IV-ligową Jaworzanką 
Jaworzno, czyli dawną 
Kuźnią Jawor (spotka-
nie zakończyło się po za-
mknięciu wydania), a już 
jutro Górnicy zmierzą się z 
przedstawicielem jelenio-
górskiej klasy okręgowej – 
Olimpią Kowary. Początek 
o godzinie 17, a do meczu 
dojdzie po raz pierwszy w 
okresie przygotowawczym 
na płycie głównej stadionu 
przy ulicy Ratuszowej. Dla 

Mateusza Sobiesierskiego 
i spółki będzie to ostatni 
sprawdzian przed I kolejką 
rundy jesiennej.  

Spotkanie kontrolne:
Grom Witków – Górnik 
Wałbrzych 2:5 (1:3)
Bramki: Jakub Smutek 2 – 
Grom oraz Damian Chajew-
ski 5 – Górnik
Górnik: Brzeziński, Rosicki, 
Orzech, Smoczyk, Grudziń-
ski, D. Michalak, Krawczyk, 
Rzeszotko, Sobiesierski, 
Kobylański, Chajewski oraz 
Gorczyca, Biskup, Bartko-
wiak, K. Michalak. Trener: 
Marcin Domagała

Bartłomiej Nowak 



 9
www.30minut.pl

Piątek, 6 sierpnia 2021 SPORTOWYSPORTOWY
WAŁBRZYCHWAŁBRZYCH

PRZEGLĄDPRZEGLĄD

Młodzi z szansą!
Młodzi zawodnicy Górnika Nowe Miasto staną przed olbrzymią szansą wywalczenia awan-

su do piłkarskiej ekstraklasy w kategorii Trampkarza.

-Zostaliśmy przez Związek 
zaproszeni do nowo two-
rzonych rozgrywek i zagra-
my w 1 Lidze Wojewódzkiej 
Trampkarza. Jest to powią-
zane z chęcią utworzenia 
przez PZPN Centralnej Ligi 
Trampkarza. Cieszę się, że 
doceniono naszą pracę z 
młodzieżą i w tej kategorii 
wiekowej będziemy jedyną 
drużyną z Wałbrzycha, któ-
ra zagra na tym poziomie 
rozgrywkowym. Ważne jest 
też to, że awans mogą uzy-
skać nawet dwie drużyny z 

naszej grupy - mówi prezes 
klubu.
Podopieczni trenera Seba-
stiana Raciniewskiego w 
rozgrywkach zmierzą się 
z wymagającymi rywala-
mi. Przeciwnikiem Górnika 
Nowe Miasto będą takie 
zespoły jak: Olympic Junior, 
MKKS Moto Jelcz Oława, 
Śląsk Wrocław, FC Wrocław 
Academy, Ślęza Wrocław, 
WKS Śląsk czy Chrobry Gło-
gów.
-Każdy, kto jest zaintere-
sowany trenowaniem i grą 
dla naszego klubu, może 

przyjść na trening. Zajęcia 
odbywają się cztery razy w 
tygodniu. Dodatkowo dru-
żyna będzie miała trening 
motoryczny z trenerką od 
przygotowania motorycz-
nego, panią Justyną Oleksy, 
która jest też psychologiem 
sportowym. Kompletny 
trening piłkarski plus do-
datkowe zajęcia mają nas 
przygotować do rywalizacji 
z najlepszymi zespołami w 
regionie - dodaje trener.
Początek rozgrywek zapla-
nowano już na 4 września o 
godzinie 11:00. Pierwszym 
rywalem wałbrzyskiej dru-
żyny będzie Olympic Junior.
Kontakt z trenerem, odpo-
wiedzialnym za przygoto-
wanie zespołu, oraz zapisy 
do drużyny pod numerem 
telefonu: 608 557 058

JZ

O tym, że zawodnikiem 
interesują się kluby z więk-
szych miast, wiadomo było 
już od dawna. Dwukrotnie 
podchody robiła Wisła Kra-
ków. Poważnie zaintereso-
wana była Lechia. Mówiło 

się o Zagłębiu, ale też pro-
pozycje płynęły z zagra-
nicznych akademii.

- Nie chcieliśmy pusz-
czać Kuby do zespołów, 
gdzie nie będzie miał szans 
trenować z pierwszą dru-

żyną. Takie zapewnienie 
dawała nam Wisła, ale z 
drugiej strony, nie mają 
tam drugiej drużyny se-
niorów. W Gdańsku jest, a 
nam najbardziej zależało, 
żeby Kuba grał właśnie w 

seniorach, a nie tylko w CLJ 
- mówił podczas jednego 
ze spotkań trener i zara-
zem tata Jakuba, Sebastian 
Raciniewski.

JZ

Mająca problemy finanso-
we drużyna Darboru Bolesła-
wice została przejęta przez 
MKS Karolinę Jaworzynę Ślą-
ską i tu nastąpił pierwszy akt 
zmian. W zeszłym sezonie 
Karolina spadła z Ligi Okrę-
gowej i miała występować w 
Wałbrzyskiej Serie A, ale... . 
Awans do okręgówki wywal-
czył wspomniany wcześniej 
Darbor. Zespół nie przystąpi 
jednak do rozgrywek. Małżeń-
stwo z rozsądku z Karoliną, 
dało tej drugiej możliwość 

pozostania w lidze, z której 
wcześniej spadła.

W związku z powyższym 
zwolniło się miejsce w Wał-
brzyskiej Serie A. Biorąc pod 
uwagę regulamin i fakt, że 
jeśli to najlepsza ekipa z dru-
gich miejsc w klasie B otrzyma 
awans, będzie to zespół Iskry, 
która wydaje się, że już może 
świętować. Czeka nas zmiana 
w terminarzu i jeszcze trud-
niejsze zadanie w walce o lau-
ry w okręgówce.

JZ

Jakub Raciniewski w Lechii Gdańsk!!
Bardzo dobre wieści napłynęły do nas znad morza. Młody bramkarz Górnika Nowe Miasto był w ostatnim czasie na testach 

w grającej w PKO Ekstraklasie Lechii i - jak się okazało - dołączy do szerokiego składu. Co to oznacza dla młodego bramkarza? 
Będzie mógł trenować u boku Dusana Kuciaka, który dla wielu wciąż uchodzi za jednego z golkiperów w naszej lidze.

Czary mary tu. Czary mary tam
Pogłoski o zmianach w rozgrywkach towarzyszyły nam od jakiegoś czasu. Ważyły się losy kilku klubów. W rolach 

głównych wystąpiły zespoły z Bolesławic i Jaworzyny Śląskiej. Beneficjentem okaże się Iskra Witków Śląski? Dlaczego?

trening mentalny
i duchowy

JUSTYNA OLEKSY 
TRENER I PSYCHOLOG SPORTU

Igrzyska olimpijskie w Tokio 
trwają w najlepsze. W najlepsze 
też radzą sobie Polacy. Na ten 
moment mamy 6 medali, rów-
no po dwa z każdego kruszcu. 
Złota na dziś (03.08.2021) są 
tylko od Królowej Sportu – lek-
kiej pani atletyki. Pierwszy zło-
ty medal zdobyła sztafeta mie-
szana 4x400 metrów. Po drugi 
– dzisiejszy złoty medal - po-
nownie sięgnęła niepokonana 
od Igrzysk w Londynie Anita 
Włodarczyk w rzucie młotem. 
Srebra na ten moment „wyjęte” 
są z wody: pierwszy okraszony 
księżycowym kolorem zdoby-
ła czwórka podwójna kobiet 
w wioślarstwie, a drugi – rów-
nież żeński - w kajakarstwie w 
konkurencji K2 na 500 metrów. 
Ostatnie dwa błyszczące krążki 
brązowego koloru to: piękna 
niespodzianka i młodsza kole-
żanka Anity Włodarczyk – Mal-
wina Kopron w rzucie młotem, 
a drugi – w zapasach do 97 kg 
Tadeusz Michalik.

I co w tym jest takiego 
szczególnego? Co to za im-
preza, że ludzie na miesiąc nie 
odchodzą od odbiorników i 
zachwycają się sportową rywa-
lizacją? O co w ogóle „kaman”? 
To właśnie Igrzyska Olimpij-
skie – Święto nie tylko sportu, 
ale przede wszystkim święto 
emocji. Bo tam trudno udawać, 
tam trudno oszukać innych – 
bo tam trudno oszukać siebie 
samego. Kiedy przewracasz 
się na ostatniej prostej i 4 lata 
przygotowań w kilkanaście 
sekund odjeżdża Ci jak bolid 
formuły 1 to ciężko powstrzy-
mać łzy. Ale kiedy wygrywasz 
ze Stanami Zjednoczonymi 
– które w mentalnym przeko-
naniu większości kibiców są 
lekkoatletyczną potęgą – to 
również trudno powstrzymać 
łzy. A my – jako kibice ten spor-
towo-emocjonalny teatr prze-
żywamy wspólnie. A jako ludzi 
łączy nas zawsze tylko to – co 
wspólne. A jeżeli dochodzą do 
tego emocje – to chcielibyśmy, 
aby to trwało wiecznie. A więc 
Igrzyskowa chwilo trwaj…
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sekund
Gmina Świdnica
Pół tysiąca kilometrów
Młodzi mieszkańcy gminy 
Świdnica przebyli ponad 550 
km w poszukiwaniu przygód. 
Odwiedzili Kudowę Zdrój, 
przemierzając szlakiem giną-
cych zawodów. Zawitali do In-
diańskiej Wioski k/ Wrocławia, 
Kopalni Złota w Złotym Stoku 
oraz Ogrodu Zoologicznego 
i Afrykarium we Wrocławiu. 
Wszystko za sprawą wakacji z 
gminą Świdnica, organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji. We 
wspólnej zabawie udział wzię-
ło 186 dzieci z terenu gminy 
Świdnica. Na poznawaniu no-
wych miejsc spędzili około 35 
godzin.

Szczawno-Zdrój
MKS dobry jest
24 lipca piłkarze MKS–u 
Szczawno–Zdrój rozegra-
li sparing. Drużyną, z która 
zagrali mecz kontrolny byli 
KS Zjednoczeni Ścinawka 
Średnia. Popularni Mineralni 
wygrali aż 5:1. Pomimo cięż-
kich warunków pogodowych 
(upał) obie drużyny zaprezen-
towały dobry poziom gry. Ale 
należy podkreślić, że zdecydo-
wanie lepiej strzelali zawod-
nicy z uzdrowiskowej gminy. 
Arkadiusz Wtulicha obronił 
kilka ważnych piłek. Z kolei 
po przerwie gra toczyła się już 
pod dyktando MKS-u.

Głuszyca
Wypoczynek młodych
Zakończyły się dwie tury za-
jęć wakacyjnych organizowa-
nych przez Centrum Kultury-
-Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Głuszycy. Zajęcia odbywały 
się od 5 do 16 lipca oraz od 
19 do 30 lipca i zostały dofi-
nansowane z budżetu Gminy 
Głuszyca. Wspólnie spędzo-
ny czas dostarczył wszystkim 
dzieciom dużo radości i zain-
spirował do poznawania wielu 
ciekawych atrakcji na terenie 
Dolnego Śląska. Był to także 
czas wypełniony aktywnością 
sportową i kulturalną. Oprócz 
zajęć integracyjnych, plastycz-
nych, biblioterapeutycznych 
czy sportowych uczestnicy 
wypoczynku poznali lokalne 
atrakcje turystyczne, takie jak: 
Podziemne Miasto Osówka, 
Sztolnie Walimskie, Zamek 
Grodno. Nie zabrakło także 
pieszych wycieczek, m.in. 
wzdłuż ścieżki historyczno-
-przyrodniczej, Szlakiem Rie-
se „Kompleks Soboń” oraz 
wyprawy do jednego z naj-
bardziej urokliwych miejsc w 
okolicy – do nieczynnego ka-
mieniołomu Kamyki w Głuszy-
cy Górnej.

NAJLEPSI PŁYWACY NA TURNIEJU W GŁUSZYCY!
Sportowe zmagania odbyły się przy sprzyjającej pogodzie w środę 28 lipca na głuszyckim obiekcie kąpielowym. Powia-

towy Turniej Pływacki 2021 już za nami, jednak warto podsumować zmagania młodych i ambitnych zawodników. Dlatego 
ogromne gratulacje należą się dla wszystkich zawodników, a szczególnie dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Wielkie brawa dla wszystkich za sportową postawę i moc pozytywnych emocji.

Podsumowując zmagania, 
należy pamiętać, że w tur-
nieju wzięło udział ponad 
30 młodych zawodników, 
którzy zostali podzieleni 
na trzy kategorie wiekowe. 
Grupa młodsza i średnia 
dziewcząt oraz chłopców 
miała do pokonania dystans 
25-metrowy, natomiast naj-
starsi musieli przepłynąć 
50 metrów. Naturalnie dla 
najszybszych pływaków w 
danej kategorii czekały na-
grody, medale i dyplomy 
ufundowane przez Powiat 
Wałbrzyski i Gminę Głu-

szyca. Nad sprawnością 
przebiegu zawodów czu-
wali ratownicy Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratowniczego w Wałbrzy-
chu. W turnieju i dekoracji 
uczestniczył Marek Masiuk, 
członek Zarządu Powiatu 
Wałbrzyskiego.

Wśród dziewcząt zwycię-
żyły: Kalina Pokorska (gru-
pa najmłodsza), Julia Sła-
wik (grupa średnia) i Maria 
Kuźma (grupa najstarsza). 
Najszybciej wśród chłop-
ców popłynęli: Victor Wil-

lems (grupa najmłodsza), 
Karol Telicki (grupa średnia) 
i Łukasz Kastner (grupa naj-
starsza). Srebrne medale i 
drugie miejsca zdobyli: Sara 
Ciura, Magdalena Jelewska, 
Amelia Molska oraz Kacper 
Różycki, Szymon Żołnie-
ruk i Jan Brzozowski. Brąz i 
trzecie miejsce wywalczyli: 
Lena Rzeczkowska, Klara 
Terlikowska, Malika Mwau-
ra, Antoni Kuźma, Michał 
Wojtaczka, Alan Jaremenko.
Dla zawodników, którzy 
nie znaleźli się na podium, 
przygotowano pamiątkowe 

dyplomy i drobne upomin-
ki. Organizatorzy zadbali 
także o słodki poczęstunek.

Organizatorzy serdecz-
ne podziękowania za 
współorganizację składa-
ją staroście Powiatu Wał-
brzyskiego Krzysztofowi 
Kwiatkowskiemu i Zarządo-
wi Powiatu Wałbrzyskiego 
reprezentowanego na tur-
nieju przez Marka Masiuka 
oraz dla Burmistrza Głuszy-
cy Romana Głoda. Najwięk-
sze podziękowania należą 
się ratownikom WOPR, a 
przede wszystkim młodym 
pływakom i licznemu gro-
nu kibiców - dodaje Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy, or-
ganizator wydarzenia.

PAS

Pucharowa, dwudniowa 
formuła, gdzie w sobotę na 
zawodników czekała 12-kilo-
metrowa trasa jazdy indywi-
dualnej na czas, w niedzielę 
kolarze ścigali się na dwukrot-
nie dłuższym dystansie. 

Wyścig ze startu wspólnego 
zawsze ma swój urok i drama-
turgię. W gronie 233 zawod-
ników, którzy ostatecznie sta-
nęli na starcie niedzielnego 
ścigania, gdzie o laur zwycięz-
cy walczył również zawodnik 
LKKS Górnika Wałbrzych. Na 

zakończenie rywalizacji oka-
zało się, że wałbrzyski kolarz 
może pochwalić się wspania-
łym wynikiem. Szymon Ilski 
zajął bowiem 2 miejsce. 

Brązowym medalem w 
wyścigu ze startu wspólne-

go podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży i mia-
nem trzeciej zawodniczki w 
kraju w kategorii do lat 18, 
może cieszyć się za to Marty-
na Sterenga!

JZ

Szymek drugi! Martyna trzecia!
W ostatni weekend wałbrzyscy kolarze startowali w Pabianicach w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim o Puchar Bogu-

miły Matusiak – Memoriał Marka Wojny. W zawodach, które trwały przez dwa kolejne dni, wystartowało blisko 400 zawod-
ników. Na starcie mogliśmy zobaczyć reprezentantów Polski, Czech, Ukrainy, Litwy i Estonii. 
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REKLAMA R0358/21 Co pokazać turyście w centrum? Rynek?
Pociągam łyk bezcukrowej koli ze skle-

pu z płazem w nazwie. Odnowione kamie-
nice wyglądają dziś dużo lepiej. Może to 
słońce plus odpowiednia temperatura, 
może łaskawość spowodowana tajnymi 
składnikami koli. Opieram się ramieniem 
o latarnię, nonszalancko krzyżuję nogi. 
Gdyby nie różowe spodnie, strój w ogóle, 
byłby to obrazek z lat 20-tych.

Fontanna szumi w oddali, lekka bryza z niej 
dociera aż pod latarnię, dzieci pokrzykują ra-
dośnie zmoczone wodą do majtek, na ławce śpi 
pijany w sztok, cuchnący żul. Mój osobisty, poza 
fruwającymi jak parszywa wersja gołębia papier-
kami, symbol Śródmieścia. Dzwonię do Straży 
Miejskiej. Jej siedziba - 50 metrów od pijanej 
sypialni, w rogach rynku monitoring - kamery 
z głowicami obrotowymi i pewnie sporym zoo-
mem. 

Kilka sygnałów, myślę o rezygnacji, przecież 
takie dzwonienie nie w moim stylu, ale odzy-
wa się dyżurny. Mówię poirytowany dopóki nie 
przyłapuję się na tym, że robię z siebie kolejnego, 
dzwoniącego do straży durnia. 

Strażnik nie schodzi jednak ze znużonego 
tonu maniery zawodowej, ale świat zaczyna się 
powoli wyjaśniać. Przechodzę w tryb pytań.

Na razie nie ma patrolu, ale będzie, a moni-
toring to kto inny prowadzi i nie jest z automatu 
skomunikowany. Coś dla Adriana Zandberga, 
zatroskanego ostatnio nad komunikacją dla Wał-
brzycha.

Po 16-tej zostało dwóch strażników na służbie, 
pytam "jak to?, ilu pracuje w sumie?" Około 50-
ciu z dowództwem, kilku jest na punkcie szcze-
pień. Przerost formy nad treścią pewnie, tona 
papierów, worek nabity administracją zamiast 
służby, czyli rak trawiący wszystkie "państwowe" 
produkcje. Sporo kasy, mała skuteczność. Trzeba 
pamiętać o tym, gdy się chce zrozumieć nie włą-
czaną klimatyzację w autobusach jak słoikach 
ogórków małosolnych, czy pierwszy kasownik 
"na kartę" dopiero w 2021 roku. Odwrotny prob-
lem mają prywatne inicjatywy. 

Nadjeżdża ten jedyny patrol. Wysiada dwóch 
publicznych funkcjonariuszy, jeden kieruje się do 
witryny sklepowej, w której półnagi mistrz tego 
skrawka ziemi popija coś z puszeczki. 

Wchodzi do sklepu z płazem w nazwie. Może 
też po kolę. Mój żul śpi, a od rozmowy ze Strażą 
Miejską mija jakaś 15-ta minuta. Nie chce mi się 
już czekać.

Wałbrzych, moje miasto, co możemy turyście 
polecić w centrum? Rynek?

PL
fot. PL
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Odbył się lot sterowca. Z 
wielkim napisem firmy zaopa-
trującej nasze samochody. 
Przeczytałem o tym wzdłuż, 
wszerz, u każdego w mieście, 
przed i po, i napisano o tym 
całkiem za darmo. 

Oczywiście dlatego, że to 
dla większości Wałbrzyszan, 
ha! - LOTNY temat - oczywiście 
liczy się zasięg i popularność 
tekstu oraz oczywiście się 
czepiam, ale widzę pewne po-
wiązania z popularyzowaniem 
muzyki popularnej, narodo-
wej. „Bo ludziom się podoba”.

Tymczasem na otwarciu 
wystawy było nas, z branży 
pisania liter, dwoje. Znane na-
zwisko nie pomogło, albo śro-
dek sezonu ogórkowego.

Bo, zakładam czysto teore-
tycznie, oczywiście się mylę 
i oczywiście można to znów 
wyśmiać, jak to kiedyś już w 
pewnej redakcji zrobiono, że 
istnieje coś w rodzaju wspól-
nego interesu, że jak sobie 
pościelesz, tak się wyśpisz, 
jak zjesz, tak się będziesz czuł 
i gdyby, tak gdyby całkiem hi-
potetycznie, wyobrazić sobie 
takie podobne chociaż zaan-
gażowanie mediów w kultu-
rę, jak w sterowiec, to istnieje 
poważne, wyimaginowane 
zagrożenie, że stalibyśmy się 
innym Wałbrzychem, dobrze 
wychowanym. 

Może nie chodzi o budo-
wanie frekwencji instytucjom, 
które to wedle założeń redak-
cyj powinny płacić za dostą-
pienie łaski dziennikarskiej. 
Ale że stalibyśmy umięśnieni 
w kulturę, prymitywny wyraz 
twarzy zmienił się w cieka-
wość. Może papierków byłoby 
mniej, dałoby się przejść na 
pieszo Młynarską, przejechać 
rowerem ze Szczawienka do 
centrum bez jazdy po kostce, 
dziurach, chodnikach i bez 
spychania z drogi. Za tysiąc 
lat tak mogłoby być, ale rok 
pierwszy musiałby się kiedyś 
zacząć.

A ja znowu o tym samym, 
nuda. Nic się nie dzieje.

30 minut w kinie:
„Piotruś Pan i Alicja w Krainie Czarów”

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Waldemar wdarł się w moje ży-
cie zupełnym przypadkiem. Lipco-
we późne popołudnie, przystanek 
linii 50 tonie w śmieciach. Ja tonę 
w fali duszącego gorąca, które po-
stanowiło dopaść mnie akurat te-
raz. Szukając choć skrawka cienia 
staję obok Waldka i jego wybranki 
życia. Mili starsi ludzie, myślę. Nie 
będzie problemów. Waldemar, 
krewki 65-latek, rodowity wał-
brzyszanin, faktem którym chwali 
się wśród słabo tymi rewelacjami 
zainteresowanej przystankowej 
publiczności, na pytanie kogoś z 
tłumu, którędy do najbliższego 
punktu szczepień, odpala się jak 
raca. Spoglądam zdziwiona w jego 
stronę z miną pt. „Waldemarze, nie 
spodziewałam się tego po Tobie”. 
A on przy akompaniamencie swo-
jej towarzyszki rozpoczyna ni to 
dialog, ni monolog o synu samego 
diabła, co tu ludzi w jego mieście 
skazuje na pewną śmierć. I tfu ten 
punkt szczepień, tfu te ekspery-
menta, tfu prezydent. Grażyna, 
towarzyszka życia, podniecona 
obecnością publiczności już nie 
podnosi głosu, tylko drze się na 
cały regulator o doktorze Mende-
lejewie, co to doświadczenia sobie 
na ludziach robi w jej ukochanym 
mieście. Grażynce chodzi o zupeł-
nie innego doktora, ale ona o tym 
nie wie. Zostawmy ją tam, gdzie 
jest. Po angielsku ludzi, którzy są 
zmuszeni do zobaczenia/wysłu-
chania czegoś, bo nie mogą opuś-
cić miejsca, w którym się znajdują 
(samolot, pociąg, choćby kino) 
nazywa się ładnie „captive audien-
ce”. Strasznie nie lubię być captive 
audience, a w tym szczególnym 
przypadku czuję, że jestem na 
skraju zmęczenia materiału i będę 
zaraz dla Waldemara niemiła. Ich 
monolodialog nabiera rozpędu, 
choć po twarzach  współtowarzy-
szy przystankowej niedoli widzę, 
że nie tylko ja myśli mam złe.  Au-
tobus, nasz zbawca, nadjeżdża w 
samą porę. W środku przystanko-
wa publiczność  rozpierzcha się 
jak najdalej od Waldka i Grażynki, 
ja szukam nerwowo słuchawek do 
telefonu, aby zagłuszyć ich kako-
fonię i wściekam się, bo nie mogę 
ich nigdzie znaleźć, a nie usiadłam 
wystarczającą daleko, aby nie sły-
szeć, co mówią. Grażynka zwierza 
się niewiadomo komu, że ona 
nigdy na balkon nie zabiera tele-
fonu, bo może trafić ją piorun. To 
nie jest Twoje jedyne zmartwienie 
Grażynko, myślę czule. 

Lato w mieście jest takie głoś-
ne. Szczawieńscy kuracjusze prze-
chadzają się bez krzty pośpiechu 
pośród wafelków z lodami, jakby 
mieli całą wieczność na własność. 
Ich psy szczekają radośnie, kręcąc 
się wokół własnych ogonów. Li-
piec to czas przeszły, sierpień na 
falstarcie. Delta zaciera rączki. 

Najnowszy obraz Dis-
neya - "Piotruś Pan i Alicja 
w Krainie Czarów" od po-
czątku wydał się projek-
tem kontrowersyjnym. Po 
pierwsze dlatego, że w ro-
lach głównych obsadzono 
czarnoskórych aktorów, po 
drugie - z racji wymieszania 
i połączenia w jedno dwóch 
odrębnych historii, znanych 
całemu światu pod zupełnie 
innym "szyldem", bardziej 
klasycznym. You tuberzy i 
"hejterzy" w swych komen-
tarzach często nie zostawia-
li "suchej nitki" na twórcach, 
nas jednak nie interesowała 
ta dyskusja. Mnie i Julię 
urzekł przede wszystkim 
zwiastun, będący prawdzi-
wym "majstersztykiem". 
Trailer zapowiadał bowiem 
w sposób niebanalny to, 
z czym mały widz miał się 
zetknąć na ekranie: praw-
dziwie magiczną, pełną 
przygód opowieść. Nic nie 
wskazywało na to, że ist-
nieje "drugie dno" produk-
cji, że za rogiem czają się: 
śmierć, nałogi, rozpad rela-
cji rodzinnych, przemoc.
A jednak.

Piotruś Pan i Alicja w Krainie 
Czarów w wersji zaproponowa-
nej przez Marisę Kate Goodhill 
(scenarzystka) i Brendy Chap-
man (reżyserka) mają niewiele 
wspólnego z pierwowzorami 
literackimi J.M.Barriego i Lewisa 
Carolla. I nie chodzi już o sam 
wygląd postaci, ale o motywację 
działań, zachowanie, sposób po-
stępowania. Trudno się zresztą 
dziwić - w końcu kinowa fabuła 
osadzona została w zupełnie no-
wych warunkach, z odmiennym, 
uwspółcześnionym przesłaniem. 
Z tradycji przejęto jedynie w fil-
mie pewne elementy, pojęcia 
(królik, nora, Nibylandia symbo-
lem dzieciństwa), które jako uni-

wersalne znaki, rozpoznawalne 
we wszystkich kulturach, poma-
gają zdekodować, rozszyfrować, 
zrozumieć "głębsze treści".

Czy jest to dobre kino? Na 
pewno trzeba je potraktować 
jako osobny twór. Miłośnicy ka-
nonu - jak można się spodziewać 
- z trudem przełkną ślinę i złapią 
oddech, dzieci - podejrzewam - 
nie wszystko "wychwycą" i "przy-
swoją", zwłaszcza te mniejsze, 
rodzice staną zaś w ogniu niewy-
godnych pytań w stylu: "Co pije 
mama Alicji i Alicja?" i jeszcze 
mniej komfortowych odpowie-
dzi ("alkohol", "burbon").

Oczywiście - przyczepić się 
zawsze da radę do "czegoś", jed-
nak - jak pisał Umberto Eco -

,,każda epoka ma swój własny 
smak poetycki, a my nie możemy 
używać naszego smaku do oce-
ny średniowiecza".

"Piotrusia Pana i Alicję w Kra-
inie Czarów" trzeba chyba za-
akceptować w takiej formie, w 
jakiej nam ją podano: odrealnio-
nionej, subtelnie czarodziejskiej i 
totalnie oderwanej od oryginału.

A wszystko zaczyna się tak...
Pewnego dnia Piotruś i Alicja 

dowiadują się, że ich najzdol-
niejszy brat - David - wkrótce 
opuści rodzinny dom i wyjedzie 
do prestiżowej szkoły, którą wy-
brała mu apodyktyczna, majętna 
ciotka. Ostatni raz chłopcy po-
stanawiają się zatem pobawić 
w piratów. Niestety - w wyniku 
niefortunnego wypadku - Da-
vid wpada do wody i tonie. Od 
tego momentu Littleton'owie 
pogrążają się w żałobie i smutku. 
Rose z rozpaczy zaczyna szukać 
ukojenia w alkoholu, Jack, pró-
bując utrzymać rodzinę, popada 
w coraz większe długi karciane, a 
dzieci, by pomóc ojcu w kłopo-
tach - po kryjomu sprzedają cen-
ną pamiątkę (zegarek) w jednym 
z londyńskich lombardów, pro-
wadzonym - jak się później oka-
że - przez ich okrutnego wuja 

(Kapitana Haka) oraz dziadka 
(kapelusznik).

Gdzie się podziała zatem 
królicza nora Alicji i Nibylandia 
Piotrusia? Istnieją, jak zawsze w 
ich wyobraźni, tylko teraz peł-
nią znacznie ważniejsze funkcje: 
to "schrony", wybudowane po 
to, by jak najdalej trzymać się 
od bezwględnego świata doro-
słych, od problemów, od bólu 
i od cierpienia, a nie tylko od 
nudy.

Zapadanie się Piotrusia i Alicji 
w fantazje i marzenia przemie-
nia się w rozpaczliwą ucieczkę 
od zmierzającej ku samogładzie 
rodziny, tak niegdyś szczęśliwej i 
beztroskiej.

Jak zakończy się ta walka? 
Tego nie zdradzimy.

Za największy atut Disneyow-
skiego prequela należy uznać 
obsadę: Keira Chansa jako oś-
mioletnia Alicja i Jordan A. Nash 
w roli psotnego Piotrusia są po 
prostu urzekający, uroczy i w 
ogóle "naj". Przyzwoicie wypa-
dają też starsze gwiazdy: grają-
ca Rose Littleton Angelina Jolie, 
David Oyelowo (Jack Littleton), 
Anna Chancellor (Eleanor Mirror, 
ciotka rodzeństwa, siostra Rose), 
Clarke Peters ("kapelusznik", oj-
ciec Jacka), David Gyasi (Kapitan 
Hak).

Na zadowalającym poziomie 
jest również ścieżka dźwiękowa, 
parę kwestii - myślę, że utkwi wi-
dzowi w pamięci, jak np. łatwo 
wpadające w ucho słowa: "każ-
de dziecko ma swoją wróżkę, 
która się nim opiekuje", "jestem 
Piotruś Pan, jestem Panem lasu, 
one są moje". A, i jeszcze słynny 
okrzyk: "uuuuuuu!".

To co, idziemy do kina? No 
pewnie, w końcu "to nie czas na 
dorastanie"! Udanego seansu!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: moviesroom.pl
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Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wał-
brzyskim schroniskiem, do-
bieramy psy i ich opiekunów 
w pary. Nie gwarantujemy 
pełnego sukcesu, wszak mi-
łość jest ślepa, ale zawsze to 
dobry początek. 

Przystojniak z wyżłów, nie 
niżłów, dlatego idealny dla ludzi 
lubiących długą ekspozycję na 
przyrodę, umiejących wytrwale 
wołać swego pieska, bo wróci, 
nie to co husky, pozostaje tyl-
ko pytanie: kiedy? ;) Skłonności 
myśliwskie, więc energii co nie 
miara, pewny siebie, za to serce 

pojemne jak przedwojenna sza-
fa. Stosunkowo krótko w schro-
nisku, ale mimo to, z dużymi tak 
bywa, ma mniejsze szansę na 
pozyskanie człowieka. Dajemy 
mu szansę? Dajmy! Oto Miko!

Jeśli coś drgnęło, nie nale-
ży zwlekać, ten pies jest dla 
Ciebie!

Spacery z psiakami - Schro-
nisko dla zwierząt, Łokietka 7, 
Wałbrzych-Podgórze, tel. 74 
84-24-223

PL
fot z materiałów schroniska 

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Siwy włos
Siwienie jest procesem fi-

zjologicznym, który niestety, 
ale wcześniej czy później do-
tyka każdego z nas. Skąd się 
biorą siwe włosy? 

Powszechnie uważa się, 
że pierwsze siwe włosy, któ-
re pojawiają się na naszej 
głowie oznaczają początek 
starzenia się organizmu. Z 
reguły jest to fakt. Jednak za 
chwilę wyjaśnię co oprócz 
wieku wpływa na siwienie i 
jak pod wpływem pewnych 
czynników możemy osiwieć 
w jedną noc. I to dosłownie.

Za główną przyczynę si-
wienia obwiniamy genetykę, 
a co za tym idzie naturalny 
proces fizjologiczny. Kolor 
naszego włosa czy to blond, 
brązowy czy czarny to za-
sługa komórek tzw. melano-
cytów, które znajdują się w 
korzeniu włosa i produkują 
melaninę. To ona określa 
jego kolor. Wraz z wiekiem 
ilość melaniny zmniejsza się, 
co w konsekwencji skutku-
je brakiem pigmentu, czyli 
siwym włosem. Proces ten 
zazwyczaj występuje już po 
30 roku życia i wówczas na-
zywamy to naturalną ozna-
ką starzenia. Jeżeli pierwsze 
siwe włosy zobaczymy u 
siebie w młodszym wieku 
może oznaczać to stan pa-
tologiczny wywołany cho-
robami, tj. anemia złośliwa, 
chora tarczyca, przewlekłym 
i nadmiernym stresem, czę-
stymi migrenami, niewłaś-
ciwą dietą czy niedoborem 
witaminy B5, B12, biotyny. W 
medycynie znane są również 
zjawiska, kiedy w jedną noc 
włos całkowicie traci kolor i 
pacjent budzi się z siwizną 
na głowie. Ten rodzaj siwie-
nia zazwyczaj spowodowany 
jest jakimś tragicznym wy-
darzeniem, które wiąże się z 
napięciem emocjonalnym, 
stresem. 

W kolejnym wydaniu ty-
godnika przedstawię meto-
dy na przywrócenie natural-
nego koloru włosów. 

KAROLINA TOMZA 

Lubię gwar, radość, uśmiech, 
niepohamowaną beztroskę, 
słońce, piegi i kolory. Dlate-
go ubiegły weekend był moim 
upragnionym od dawna. Nie-
gdyś nierzadko widywałam tylu 
ludzi w jednym miejscu, o jed-
nym czasie, bez waśni, bez trosk. 
Bliska jest mi idea wydarzeń typu 
„Eksplozja Kolorów” czy „Festiwal 
Holi” wywodzących się z Indii. 
Jeśli pod danym happeningiem 
kryje się miłość, szczęście, po-
goda ducha to wchodzę w ich 
organizację z ogromną satysfak-
cją. Tak też było na Słonecznej 
Polanie w ostatnią sobotę lipca. 
Półmetek wakacji był idealną 
okazją do zabawy. Wielobarwne, 
rozradowane orszaki młodzieży, 
rodziny z dziećmi obsypane fio-
letami i żółcieniami spacerowały 
po całym Szczawnie - Zdroju. W 
tym momencie sama kliknę-
łabym sobie: „Lubię to”! Zapo-
mnieliśmy, wyłączyliśmy się w 
tym czasie z haseł: covid-19, 
pandemia, choroba, strach, nie-
bezpieczeństwo, niepewność. 
Trochę symbolicznie oczyścili-
śmy swoje myśli z tego, czego w 
ostatnim czasie się obawiamy. Li-
czę, że obwieszczany coraz częś-
ciej 15 sierpnia jako punkt kulmi-
nacyjny kolejnej fali nie dojdzie 
do skutku i w dalszym ciągu bę-
dziemy korzystać z uroków życia 
i pełnej palety jego barw. Życzę 
tego nam wszystkim.

Pisząc ten tekst jestem w fazie 
przedurlopowej, Wy czytając ten 
tekst będziecie mogli razem ze 
mną cieszyć się moim wakacyj-
nym szczęściem. Nela do wozu, 
walizki do bagażnika i jedziemy 
– tour de Pologne przed nami 
;) Taki, który nam się po prostu 
należy, choć wcale go nie plano-
wałam. Ale odkąd jestem mamą 
spontany wychodzą mi najlepiej, 
uwierzcie :) Jeszcze nie wiem, 
dokąd konkretnie poniosą nas 
cztery koła i nasze łącznie czte-
ry nogi, ale w domu, w garach, 
przy żelazku i z mopem nie mam 
zamiaru spędzić upragnionego 
wypoczynku. Jeśli jesteście zain-
teresowani naszymi podróżami 
zapraszam do obserwowania 
karolowych mediów społecznoś-
ciowych.

Aaa… pochwalę się, że w fa-
zie budowy jest moja www. W 
końcu! ;) Więc i tam niebawem 
będziecie mogli się rozgościć i 
wrócić do różnych treści sprzed 
lat.

Słońca dla moich czytelników!
Karola

Wakacyjna biżuteria
Hitem tegorocznego lata są 

bransoletki. Nosimy je jednak 
nie tylko na rękach, ale i na 

nogach! Fantazyjnie opleciona 
łańcuszkiem kostka wygląda 
niezwykle sexy, zarówno do 

długiej zwiewnej spódnicy, jak i 
do krótkich jeansowych spode-
nek. Modne są te z zawieszkami 
w kształcie serduszek, liści, kó-
łeczek czy muszelek. Możemy 
wybrać też wersję z dzwonecz-
kiem lub bez. Takie ozdoby 
znajdziemy m.in.w ofercie mar-
ki Seewell, specjalizującej się w 
biżuterii ze stali chirurgicznej, 
która nie dość, że prezentuje 
się elegancko, to jeszcze jest 
niezwykle funkcjonalna i łatwa 
w utrzymaniu: nie śniedzieje, 
można się w niej myć, kąpać w 
basenie itp.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:

seewell.pl
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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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-poko-
jowe, kuchnia, łazienka, przed-
pokój + piwnica + 2 komórki, 
pow. 64,59 m2, Szczawno Zdrój 
ul. Solicka. Tel. 889 201 071

Oferuję do wynajęcia dwa ga-
raże murowane Piaskowa Góra 
koło Kauflanda. Tel. 607 655 545

PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 
w Polsce i w Niemczech. Kon-
takt 602 784 629 , e-mail: sere-
ne27@wp.pl

Pakowanie kosmetyków. 2 zmia-
ny. Również osoby z niepełno-
sprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i pate-
ry z lat 50 i 60, zabawki PRL, 
wazony ze szkła kolorowego 
i inne. Tel: 500834769

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE 
KUCHENNE I INNE STO-

LARSKIE. TANIO TEL. 692 
123 981

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDE-
ROBY, ZAMÓWIENIA INDY-
WIDUALNE -TANIO! TEL. 
607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

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

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

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZ-
KAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PO

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

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

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

ESPERAL
602 576 511

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

888 700 086

PRACA NA PRODUKCJI 
WAŁBRZYCH

DLA MĘŻCZYZN
BOGATY SOCJAL
TEL. 512 264 545

REKLAMA R0359/21
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www.jmmazur.com

NISSAN J.M. MAZUR
Wałbrzych ul.Noworudzka 4a - Tel.: 74 887 81 03, 74 887 81 04

Godziny otwarcia:  Pon.-Piątek 8.00-17.00,  Sobota 10.00-14.00


