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Czas na „Dzielne dzieciaki”
Już za kilka dni rozpocznie się 

8 edycja Festiwalu Brave Kids w 
Wałbrzychu. Tegoroczne hasło 
Brave Kids brzmi „Oddajmy głos 
dzieciom i młodzieży. Chcemy 
Was usłyszeć”. Po raz kolejny 
miasto zielonego dębu stanie 
się miejscem spotkania dzieci i 
młodzieży z Polski i z zagranicy. 
Podczas tegorocznej edycji dzieci 
z Aglomeracji Wałbrzyskiej i za-
granicznych grup wezmą udział 
w warsztatach artystycznych, a 
efektem ich pracy będą pokazy 
zaprezentowane podczas Festy-
nu Brave Kids w Parku Rusinowa 
czy finałowych występów w Sta-
rej Kopalni.
Przypominamy, że Brave Kids to 

projekt łączący kultury i tradycje mu-
zyczne, taneczne i teatralne z różnych 
zakątków świata, oparty na autorskim 
modelu pracy twórczej. W ramach wy-
darzenia zaplanowane zostały warszta-
ty artystyczne, wyjazdy warsztatowe, 
występy młodych twórców, a także do-
datkowe wydarzenia, takie jak: pokazy, 
happeningi, festyny, pikniki i spektakle 
finałowe. Spotkania te mają być okazją 
do integracji z rówieśnikami, zawiera-
nia nowych przyjaźni, ale też do nauki 
wyrażenia siebie poprzez sztukę – mu-
zykę, taniec, śpiew i grę aktorską. Ideą 
Brave Kids – projektu edukacyjno-arty-
stycznego od ponad dekady rozwijają-
cego się nie tylko we Wrocławiu, ale w 
wielu innych miastach Polski – także w 
Wałbrzychu i poza granicami naszego 
kraju - jest SPOTKANIE. I to spotkanie 

szczególne bo jego najważniejszym 
aspektem jest RÓŻNORODNOŚĆ we 
wszelkich możliwych aspektach, za-
równo indywidualnych, jak i kulturo-
wych, językowych i społecznych. – Pan-
demia spowodowała, że młodzi ludzie 
byli zmuszeni do zostania w domu, 
odseparowano ich od rówieśników, 
trudno było utrzymywać bezpośrednie 
relacje. I nadal to przeżywają. Chcemy 
oddać głos dzieciom. Pokazać, że to, co 
mają do powiedzenia, jest ważne i war-
tościowe – wyjaśnia Magdalena Sawi-
cka, koordynatorka wałbrzyskiej edycji 
Brave Kids.

W Wałbrzychu w przedsięwzięciu 
weźmie udział około 50 dzieci z lokal-
nych i zagranicznych grup. Część z nich 
jako już grupy artystyczne zaprezen-
tuje swoje umiejętności podczas po-
kazów w Świdnickim Ośrodku Kultury 

– 18 sierpnia, godz. 14.00. Niewątpli-
wie wielkim przeżyciem w Wałbrzychu 
będzie Festyn Brave Kids, podczas któ-
rego odbędą się występy artystyczne, 
barwna PARADA, warsztaty, animacje, 
piknik rodzinny czy pokaz filmowy 
„Kino OPEN AIR”. Wszystko to 22 sierp-
nia, godz. 15.00 w Parku Rusinowa. Na 
to wydarzenie organizatorzy zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców oraz grupy 
artystyczne, taneczne i bębniarskie, 
które chcą zaprezentować się i włączyć 
do tak ciekawej inicjatywy społeczno-
-kulturalnej. Natomiast na koniec wał-
brzyskiej edycji młodzi artyści, którzy 
brali udział w warsztatach, pokażą 
efekt swojej pracy twórczej. Będą to 
finałowe występy Brave Kids w Starej 
Kopalni – 27 sierpnia, godz. 18.30.
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PIĄTEK

Imieniny:
Jacka, Mirona

Dzień Pozytywnie
Zakręconych

SIERPIEŃ

17
WTOREK

Imieniny:
Hipolita, Diany

Międzynarodowy Dzień 
Osób Leworęcznych

 Imieniny:
Alfreda, Euzebiusza

Dzień Energetyka
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18
ŚRODA

SIERPIEŃ

19
CZWARTEK

,,Życie zaczyna się po opuszczeniu wygodnego kokonu”.
Neale Donald Walsh

SIERPIEŃ

14
SOBOTA

Imieniny:
Heleny, Bronisławy

Dzień Ciasta Lodowego

Imieniny:
Bolsława, Juliana

Światowy Dzień Fotografii

Imieniny:
Marii, Napoleona

Święto Wojska Polskiego
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15
NIEDZIELA

9:00-19:00 Letni Festiwal Tajemnic (Zamek Książ 
Wałbrzych).
12:00 Sanatorium Dźwięku 2021 / Sokołowsko.
15:00 Dzień Baniek Mydlanych Szczawno-Zdrój’21.
18:00 Dni Kamiennej Góry 2021 – rozpoczęcie kon-
certów.
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie-Tajemniczy Zamek 
(Zamek Książ Wałbrzych).
20:30 Międzynarodowy Festiwal H. Wieniawskiego 
w Szczawnie-Zdroju – Koncert Cztery Pory Roku – 
Hala Spacerowa

18:00 Sanatorium Dźwięku 2021 / Sokołowsko.
10:00,12:00 Warsztaty graficzno –ceramiczne Plac 
Magistracki w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
19:00 Dni Kamiennej Góry 2021 – rozpoczęcie kon-
certów.

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-18:00 Wystawa ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
21:00 Darmowe pokazy filmów Krzysztofa Kieślow-
skiego w Śródmieściu (Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie (Zamek Książ Wał-
brzych).

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).
10:00-18:00 Wystawa 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).

10:00-18:00 Spotkanie z najsłynniejszą lokomoty-
wą świata i innymi bohaterami bajki Tomek (Muze-
um Kolejnictwa na Śląsku).
12:00 Bieg Tropem Wilczym - Wałbrzych 2021.
14:00 Festiwal Kuchni Roślinnej #Vege Restauracja 
Babinicz.
18:00 Dni Kamiennej Góry 2021 – rozpoczęcie kon-
certów.

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
27OC 25OC 26OC 23OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Rocha, Joachima

Międzynarodowy
Dzień Zagrychy

SIERPIEŃ

16
PONIEDZIAŁEK

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
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).
20:30 Hokus Pokus - Nocne zwiedzanie dla rodzin z 
dziećmi (Zamek Książ Wałbrzych).

Szukamy kolporterów 
do pracy

w Wałbrzychu
i Świdnicy

Tel. 531 407 736
Zadzwoń !!!

Choć letnie wakacje w 
pełni, to już w nadchodzący 
weekend czeka nas inaugu-
racja rozgrywek piłkarskich 
na niższych szczeblach. Jak 
oceniasz okres przygotowań 
piłkarskiego Górnika?

Jako wierny fan Górnika nie 
będę do końca obiektywny w 
swojej wypowiedzi, ale napraw-
dę okres przygotowań, wystę-
py biało-niebieskich w spot-
kaniach kontrolnych należy 
ocenić bardzo wysoko. Słowo 
„wysoko” zresztą idealnie od-
daje postawę podopiecznych 
trenera Marcina Domagały. 
Dość powiedzieć, iż nasi pew-
nie i zdecydowanie odprawiali 
kolejnych sparingpartnerów, w 
tym między innymi IV-ligową 
Jaworzankę Jawor 6:2.

Czy piłkarzy Górnika stać 
zatem na mistrzostwo klasy 
okręgowej i kolejny awans, 
tym razem do IV ligi?

Biorąc pod uwagę formę, 
jaką nasi zaprezentowali w 
okresie przygotowawczym, w 
którym w pięciu meczach zdo-
byli aż 27, a stracili zaledwie 
8 bramek, trudno nie być op-
tymistą przed zbliżającym się 
początkiem sezonu. Najważ-
niejsze jest dobrze zacząć, czyli 
sięgnąć po komplet punktów 
w jutrzejszej konfrontacji z Po-
gonią Pieszyce. Za Mateuszem 
Sobiesierskim i spółką przema-
wia dobry, równy skład, praw-
dziwy lider w osobie Damiana 
Chajewskiego, który ustanawia 
kolejne rekordy strzeleckie, a 
także liczni i fanatyczni kibice, 
którzy będą przysłowiowym 
„12” zawodnikiem Górnika. Co 
może nieco martwić? Na pew-
no nieco krótka ławka rezerwo-
wa zespołu, co może się nieko-
rzystnie odbić w dalszej części 
rozgrywek. W przypadku kon-
tuzji czy kartek trener Doma-
gała będzie musiał sięgnąć po 
wchodzących dopiero do dru-
żyny juniorów, którzy choć am-
bitni i waleczni, to wydaje się, 
iż nie zawsze będą w stanie w 

pełni zastąpić swych starszych 
i bardziej doświadczonych ko-
legów.

Z kolei w koszykarskim 
Górniku doszło do kilku ro-
szad w składzie. Czy ekipa 
trenera Łukasza Grudniew-
skiego jest w stanie skutecz-
nie się włączyć do walki o 
awans do koszykarskiej elity?

Jestem przekonany, iż tak jak 
piłkarze, również koszykarze 
sprawią nam w nadchodzącym 
sezonie sporo radości. Bardzo 
wierzę w to, że wiosną przy-
szłego roku będziemy święto-
wać nie jeden, a dwa, a może 
nawet trzy awanse, bo przecież 
w minionym sezonie bliskie 
sprawienia mega niespodzian-
ki były tak często przez nas 
komplementowane siatkarki 
Chełmca Wodociągów. Zapew-
ne nikt z kibiców nie miałby nic 
przeciwko takiemu scenariu-
szowi, który nawiązywałby do 
najpiękniejszych czasów wał-
brzyskiego sportu. Wracając 
jednak do twojego pytania od-
nośnie składu Górnika Trans.eu, 
niedawno na jednym z ogól-
nopolskich portali sportowych 
pojawiła się sonda z pytaniem 
– który zespół zbudował do-
tychczas najciekawszy skład? 
Zdaniem 25 procent internau-
tów, i to był najwyższy wynik, 
najciekawszy skład zbudował 
Górnik Trans.eu Wałbrzych, co 
również dobrze wróży przed 
kolejną próbą Bartka Ratajcza-
ka i jego kolegów sięgnięcia 
po mistrzowski tytuł i awans na 
najwyższy szczebel rozgrywko-
wy w kraju.

Na koniec wróćmy jeszcze 
na chwilę do piłki nożnej i 
naszej ulubionej klasy A. Co 
twoim zdaniem czeka kibi-
ców w najbliższym sezonie?

Najkrócej ujmując, czeka nas 
wiele ciekawych meczów i po-
jedynków derbowych, które za-
wsze cieszą kibiców. Moim zda-
niem „serie A” toczyć się będzie 
pod dyktando dwóch drużyn. 
Mam tu na myśli Górnika Nowe 
Miasto i Zdrój Jedlina-Zdrój, 
który dość pechowo pożegnał 
się z „okręgówką”. Do środy po-
wiedziałbym, że w tej grupie 
jest również MKS Szczawno-
-Zdrój, jednak z racji rezygnacji 
dwóch zespołów „Mineralni” 
zagrają w klasie okręgowej, o 
czym szczegółowo informu-
jemy na stronach sportowych 
naszego tygodnika.  

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Yoroi, czyli japońska zbroja
Coraz częściej mamy okazję podziwiać sztukę Dalekiego Wschodu. Dzięki wystawom, 

specjalnym pokazom czy dedykowanym imprezom, przedmioty kultur wspomnianego ob-
szaru stają się nam coraz bliższe. Wrażenie robi fakt, iż mimo że pochodzą z odległych epok 
bywają zachowane w nienagannym stanie, z kolei kopie trudno odróżnić od oryginałów. Nie 
inaczej jest ze zbrojami japońskich rycerzy i kimonami, które można podziwiać chociażby w 
wałbrzyskiej Palmiarnii.

Zdjęcie tygodnia Wystawa kimon i japońskich zbroi w Palmiarnii 

REKLAMA R0364/21

Skąd się wzięły kimona?
Na wstępie warto nadmie-

nić, że kimono jest jednym z 
najbardziej kultowych sym-
boli Japonii, a jego kolory i 

wzory są przykładem japoń-
skiej wrażliwości kulturowej i 
estetyki. Pierwszy opis odzie-
ży noszonej przez Japończy-
ków pochodzi z III wieku. Jest 

on umieszczony w chińskim 
tekście „Przekazy o kraju Wa”. 
Historia kimona, które dosłow-
nie tłumaczy się jako rzecz do 
noszenia, sięga XVIII wieku. 

Okazuje się również, że wraz 
z upływem czasu jego forma, 
rodzaje, a także przynależność 
do grup społecznych czy po-
litycznych, stale ewoluowały. 
Noszą je kobiety, mężczyźni i 
dzieci. Ten tradycyjny japoń-
ski strój ma wiele odmian. W 
rodzajach kimon można się 
pogubić – np. furisode noszą 
tylko kobiety niezamężne, ku-
rotomesode to uroczysty ubiór 
dla mężatek, zaś iromuji nosi 
się na ceremoniach parzenia 
herbaty.

Jak wyglądają kimona?
Łączy je wszystkie krój w 

kształcie litery T, wycięcie z 
jednego kawałka tkaniny oraz 
użycie pasa obi. Męskie kimo-
na są prostsze; noszą je np. 
zawodnicy sumo. Kimona, 
wbrew powszechnej opinii, 
nie są jednego rozmiaru i szyje 
się je na wymiar, z czego naj-
ważniejszymi wymiarami są 
wzrost oraz rozpiętość ramion 
osoby noszącej. Ubiór można 
jednak dostosować do figury 
i wzrostu dzięki zaszewkom i 
fałdom materiału lub rozpruć 
i zszyć z uwzględnieniem wy-
miarów nowego właściciela. 
Okazuje się również, że nosze-
nie kimona jest we współczes-
nej Japonii luksusem, na który 
pozwala sobie coraz mniej 
Japończyków. Na co dzień w 
kimonach najczęściej spotkać 
można dystyngowane Japonki 
w średnim wieku, zajmujące 
się artystycznym hobby: cere-
monią parzenia herbaty, ike-
baną, kaligrafią. Kimono staje 
się wyznacznikiem prestiżu 
społecznego.

Typy kimon
Kurotomesode, to najbar-

dziej uroczyste, czarne kimono 
zdobione poniżej talii. Jest ono 
przeznaczone dla mężatek. 
Irotomesode to jednokoloro-
we kimono, zdobione tylko 
poniżej talii. Jest nieco mniej 
uroczyste niż kurotomesode, 
noszą je mężatki. Houmon-
gi oznacza dosłownie „ubiór 
wizytowy”. Tsukesage ma 
skromniejsze wzory niż Hu-
omongi. Kimono takie mogą 
nosić panny i mężatki. Iromuji 
to jednokolorowe kimono no-
szone przez kobiety dowolne-
go stanu cywilnego, przeważ-
nie na ceremoniach parzenia 
herbaty. Komon po polsku 
drobny wzór. Kimono zdobio-
ne drobnym, powtarzalnym 
wzorem na całej powierzchni. 
Dość swobodne; można je no-
sić po mieście lub ubrać się w 
nie (odebrawszy odpowiednie 
obi) do restauracji. Edo ko-
mon to rodzaj komon, zdobio-
ny maleńkimi kropkami ułożo-

nymi w gęste wzory tworzące 
większe ugrupowania.

Yukata – swobodne letnie 
kimono bez podszewki, zwy-
kle bawełniane, płócienne lub 
konopne. Yukatę nosi się zwy-
kle na festynach na świeżym 
powietrzu, przeznaczone są 
dla kobiet i mężczyzn w każ-
dym wieku.

Zbroja samuraja
Yoroi, czyli japońska zbroja, 

jest marzeniem każdego sa-
muraja – zarówno współczes-
nego wojownika, jak i tego 
żyjącego w dawnej Japonii. 
Jest to pancerz odpowiadający 
europejskiej średniowiecznej 
zbroi paskowej lub łuskowej, 
która choć nie chroniła tak 
skutecznie jak pełna zbroja 
płytowa, pozwalała na pełną 
swobodę ruchów - zarówno 
podczas jazdy konnej, strze-
lania z łuku oraz walki pieszej. 
Najstarsze odnalezione frag-
menty zbroi i hełmów japoń-
skich pochodzą z IV-V w. n.e. 
Uzbrojenie to składało się z 
poziomych pasów żelaznych, 
na wzór dawniejszych form ze 
skóry, znanych z wyobrażeń 
ikonograficznych. Hełmy tych 
zbroi miały nakarczek, a z przo-
du były wzmocnione rodza-
jem grzebienia. Warto jednak 
wspomnieć, że japońska zbro-
ja pojawiła się po raz pierwszy 
w IV wieku, wraz z odkryciem 
kirysu i podstawowych heł-
mów w grobach. Uczeni uwa-
żają, że pochodzą one z Chin 
przez Koreę. W okresie Heian 
(794-1185) pojawiły się unikal-
ne japońskie zbroje samuraj-
skie ō-yoroi i dō-maru.

Przeznaczenie zbroi
Ze względu na jej cenę i dłu-

gi proces wytwarzania, począt-
kowo była ona używana tylko 
przez bogatych samurajów 
(konnica, łucznictwo) oraz ge-
nerałów, którzy mogli sobie na 
zakup takiego skarbu pozwo-
lić. Później w XV wieku była 
szerzej dostępna i jej uboższa 
wersja była stosowana także 
wśród piechoty.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.p

Źródła i cytaty:
katorishintoryu.pl

fahrenheitmagazine.com
national-geographic.pl

japoland.pl
klubazji.szczecin.pl

oyakata.com.pl
weaponews.com

pl.ww2facts.net
historycy.org
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sekundsekund
Unisław Śląski
Będzie most
GDDKiA podpisała umowę na 
przebudowę mostu nad rz. 
Ścinawką w Unisławiu Śląskim 
w ciągu DK35. Wykonawcą prze-
budowy mostu będzie firma 
Strabag, wartość umowy wynosi 
ok. 5,8 miliona złotych. Przypo-
minamy, że istniejący obiekt eks-
ploatowany jest od 1940 roku i 
jego stan techniczny jest nieza-
dowalający. Ponadto nie spełnia 
on parametrów technicznych 
wymaganych dla obiektów na 
drogach krajowych. Dlatego 
konieczna jest rozbiórka tego 
obiektu i budowa w jego miej-
sce nowego mostu.

Wałbrzych
Jest nazwa obwodnicy
Przypominamy, że w pierwszym 
etapie konkursu na nazwę ob-
wodnicy Wałbrzycha wyłonio-
no 3 propozycje, które zostały 
poddane pod głosowanie inter-
nautów. W ramach interneto-
wego głosowania wypełniono 
1025 ankiet. Wygrała nazwa 
Europejka, która uzyskała 484 
głosy. Mamy dwóch zwycięz-
ców: Elżbietę Węgrzyn i Piotra 
Pniewskiego. Miejsce II: Obwod-
nica Zachodnia Wałbrzycha im. 
Roberta Schumana z wynikiem 
289 głosów, autorką nazwy jest 
Barbara Fila. Miejsce III: Europej-
ska z liczbą głosów 252, autorem 
nazwy jest Paweł Kądziołka.

Wałbrzych
Pieszy potrącony
Na ulicy Wrocławskiej w Wał-
brzychu doszło do wypadku 
drogowego z udziałem niechro-
nionego uczestnika ruchu dro-
gowego. 9 sierpnia po godzinie 
10:30 71-letni mieszkaniec Wał-
brzycha, w wyniku nieudziele-
nia pierwszeństwa pieszemu 
wchodzącemu na przejście 
dla pieszych, został potrącony 
przez samochód dostawczy 
prowadzony przez 36-latka. Po-
licjanci ruchu drogowego pro-
wadzący na miejscu interwencji 
czynności ustalili, że kierujący i 
pieszy byli trzeźwi.

Świdnica
Witoszówka do remontu
Wody Polskie ogłosiły przetarg 
na opracowanie dokumentacji 
projektowej obejmującej re-
mont obiektów zalewu Wito-
szówka. Według zakresu tego 
zamówienia, zamierza się m.in. 
remont konstrukcji budowli 
zrzutowej, zapory ziemnej i płyt 
żelbetowych, ścieżki pieszo-
-rowerowej znajdującej się na 
koronie zapory, a także dopro-
wadzenie zasilania do plano-
wanych latarń oświetlających 
wspomnianą ścieżkę. Przewi-
duje się, że prace związane z 
przygotowaniem dokumentacji 
powinny zakończyć się najpóź-
niej w połowie grudnia bieżące-
go roku.

Wagony dla rowerów
Koleje Dolnośląskie będą 

pierwszym przewoźnikiem 
w kraju z wagonami rowe-
rowymi. Specjalnie dostoso-
wane do przewozu rowerów 
wagony dołączą do taboru 
Kolei Dolnośląskich. Inwe-
stycja ma zwiększyć komfort 
pasażerów i ułatwić podróże 
coraz większej liczbie korzy-
stających z kolei rowerzy-
stów.
Koleje Dolnośląskie zakupi-

ły od PKP Cargo pięć wagonów 
przeznaczonych do wyłącznego 
przewozu rowerów. Wszystkie po 
gruntownym przeglądzie specja-
listycznym (na poziomie P5) wy-
jadą na trasy w przyszłym sezonie 
letnim. – Od miesięcy przygląda-
my się stale rosnącemu zaintere-
sowaniu przewozem rowerów w 
naszych pociągach. Bez wątpie-
nia wiąże się to nie tylko ze sprzy-
jającą cyklistom pogodą, ale też 
budową nowych ścieżek rowero-
wych w regionie. Chcemy ułatwić 
podróże rowerzystom i zwiększyć 
komfort przejazdu wszystkim na-
szym pasażerom. Dlatego jako 
pierwszy przewoźnik w Polsce 
postanowiliśmy uruchomić spe-
cjalne wagony, przeznaczone do 
przewozu rowerów – mówi Da-
mian Stawikowski, prezes Kolei 
Dolnośląskich.

Każdy z pięciu wagonów 
ma powierzchnię 33 mkw. i po 
przystosowaniu go do nowych 

potrzeb będzie mógł pomieś-
cić około 60 rowerów. Na za-
kup wspomnianego taboru KD 
przeznaczyło 195 tys. zł brutto, 
natomiast specjalistyczny prze-
gląd jednego wagonu będzie 
kosztować dodatkowe 30-40 ty-
sięcy złotych. – To rozwiązanie 
wymaga stosunkowo niedużych 
nakładów finansowych, a wydat-
nie zwiększy komfort pasażerów. 
Pokazują to przykłady z Austrii 
czy Czech, gdzie podobna oferta 
funkcjonuje z powodzeniem od 
lat – podkreśla Wojciech Zdanow-
ski, wiceprezes zarządu Kolei Dol-
nośląskich. - Biorąc pod uwagę 
specyfikę naszego regionu, gdzie 
infrastruktura rowerowa jest stale 
unowocześniana i rozbudowy-
wana, zakup i modernizacja wa-
gonów Cargo jest naturalną kon-
sekwencją działań, wynikającą z 
potrzeb naszych pasażerów.

Urząd Transportu Kolejowego 
pozytywnie zaopiniował pomysł 
wprowadzenia wagonów rowero-
wych w taborze KD. Nowe składy 
będą obsługiwane przez wzmoc-
nione kadrowo drużyny kon-
duktorskie, natomiast konkretne 
zasady załadunku i rozładunku 
zostaną przedstawione podróż-
nym po przeprowadzeniu analiz 
bezpieczeństwa. Trasy, po których 
będą jeździć specjalne wagony, 
zostaną wybrane na podstawie 
analiz m.in. dotychczasowej po-

pularności przejazdów rowerzy-
stów.

Cyklostrada Dolnośląska
Przypominamy, że w marcu 

zarząd województwa przedstawił 
projekt Dolnośląskiej Cyklostrady 
– koncepcji budowy dróg rowero-
wych w regionie o łącznej długości 
ok. 1800 km. Sieć tras ma obejmo-
wać zasięgiem cały region, łącząc 
się również z drogami po stronie 
czeskiej i niemieckiej. W projekt 
zaangażowało się kilkadziesiąt sa-
morządów z Dolnego Śląska. Jego 
celem jest poprawienie dostępno-
ści transportu w regionie, zintegro-
wanie lokalnych dróg rowerowych 
i powiązanie ich z dolnośląską 
siecią kolejową. – Z perspektywy 
rozbudowy dróg rowerowych na 
Dolnym Śląsku inicjatywa Kolei 
Dolnośląskich jeszcze bardziej zy-
skuje na znaczeniu. Rowerzyści 
będą mieli komfort w wyborze 
ulubionych tras i korzystania  z 
udogodnień oferowanych przez 
regionalnego przewoźnika – mówi 
Tymoteusz Myrda, członek zarzą-
du województwa dolnośląskiego 
- Część z planów dotyczących Dol-
nośląskiej Cyklostrady realizowana 
jest już teraz – chociażby poprzez 
oddanie do użytku nowej trasy 
rowerowej łączącej powiat trzeb-
nicki i milicki. Wagony rowerowe 
Kolei Dolnośląskich ułatwią podró-
że na zmodernizowanych drogach 
i znacznie wpłyną na zwiększenie 
zainteresowania Dolnoślązaków 
wycieczkami rowerowymi.  

Red./KD
fot. KD
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gościło w firmie Enitra Sp. z o.o. z okazji 25-lecia 

Gościem Studio Espresso jest Tadeusz Ratajczyk, Prezes Zarządu Enitry.
25 lat to bardzo dobry czas na 

podsumowanie historii powsta-
nia firmy. Co było w tym miejscu 
kiedy pierwszy raz przyjechał Pan 
tutaj?

To był drugi lub trzeci maj 1996 
roku, jeździłem samochodem, po-
szukując ewentualnego terenu. 
Wówczas powstała w tym miejscu 
pierwsza nowoczesna stacja benzy-
nowa. Dziś nazywa się Orlen, wów-
czas nazywała się CPN. Pomyślałem 
sobie, że fajnie byłoby, aby obok 
powstała druga nowoczesna firma. 
Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, 
że po iluś tam - dziesięciu czy piętna-
stu latach powstanie galeria Victoria 
i nowe dziedziny przemysłowe, któ-
re będą się tak pozytywnie zmienia-
ły, oczywiście przy wielkich trudnoś-
ciach. Rok 96 to przeżywanie przez 
Wałbrzych potężnych trudności po 
skasowaniu, właściwie - rabunko-
wym sposobem - przemysłu wydo-
bywczego. Ale ja to rozumiałem, bo 
ten przemysł nie miał w Wałbrzychu 
żadnej przyszłości. Co tu się znajdo-
wało? Zrujnowane gospodarstwo 
poniemieckie i wysypisko śmieci, 
które zawsze widzieliśmy, kiedy ko-
paliśmy miejsca pod fundamenty. 
Nawet w pewnym miejscu musie-
liśmy postawić fundamenty na pa-
lach, ponieważ wysypisko śmieci 
miało grubość siedmiu metrów.

Możemy powiedzieć kolo-
kwialnie, że firma została rozbu-
dowana kaskadowo. Jak to wyglą-
dało?

To rozbudowanie polegało na 
tym, że dysponowaliśmy w tym 
miejscu niewielką powierzchnią, 
więc musieliśmy wykorzystać teren 
maksymalnie. Jeżeli teren upadał - 
to my zagłębialiśmy się w skale i ro-
biliśmy w tym terenie parę metrów 
niżej magazyny. Patrząc z boku z 
ulicy 1-wszego Maja czy też z ulicy 
Skarżyskiej nie widać jak duża jest 
ta firma. Bo gdybyśmy wszystko wy-
ciągnęli na wierzch to firma miałaby 
w pewnych miejscach trzy piętra, a 
w pewnych dwa piętra. Ponieważ 
tyle miejsca zajmuje pod ziemią.

Porozmawiajmy chwilę o asor-
tymencie. Jest to specyficzna 
branża, ale Państwa produkty 
można spotkać w wielu miej-
scach. Gdzie?

Zajmujemy się pasami napędo-
wymi i taśmami transportującymi  
oraz elementami napędu i transpor-
tu, czyli innymi elementami, które 
napędzają i transportują. Nasze 
produkty dla osoby postronnej są 
widoczne wtedy, kiedy na lotnisku 

kładzie się na wagę bagaż i jest tam 
jakaś taśma, po której odjeżdża ba-
gaż. W środku lotniska, czego nie 
widzimy, jest logistyka, tam są set-
ki metrów bądź kilometrów takich 
taśm. W supermarketach stanowi-
ska kas i czarne taśmy, które my albo 
ktoś inny wyprodukował. Jesteśmy 
w każdym przemyśle, który jest no-
woczesny, ma maszyny i urządzenia. 
Mamy około pięć tysięcy adresów 
naszych klientów. Są to firmy małe, 
średnie i duże ze wszystkich branż 
poza jedną – przemysł wydobywczy, 
którego nie uznajemy za potrzeb-
ny i nie obsługujemy. Uważamy, że 
jest to branża, która będzie zanikała 
i już na pewno wiemy, że zaniknie. 
Ja wiedziałem o tym trzydzieści lat 
temu.

Dzięki Pana uprzejmości mo-
gliśmy zwiedzić Państwa firmę. 
Okazuje się, że nie tylko wytwa-
rzacie produkty, ale również po-
trafiliście stworzyć maszyny dla 
własnych potrzeb produkcyjnych. 
Dlaczego właśnie tak zmoderni-
zowaliście Państwo firmę?

Tym czym zajmuje się Enitra 25 
lat, ja zajmuję się około pięćdziesiąt 
lat, a więc chemią tworzyw sztucz-
nych oraz dziedziną fizyki zwaną 
kinematyką. Kinematyka, to znaczy 
coś w ruchu. Elementy pasów na-
pędowych są zawsze w ruchu, tam 
działają reguły związane z tą częścią 
fizyki. Ja mogę powiedzieć, że to, co 
wytwarzamy znajduje zastosowanie 
wszędzie, gdzie ktoś widzi, że coś sa-
moczynnie porusza się. Jeżeli coś sa-
moczynnie porusza się oznacza to, 
że my mogliśmy to wytwarzać. Na 
przykład w fabrykach samochodów, 

kiedy poruszają się linie i samochód 
jedzie, tam są specjalne pasy i taśmy 
transportujące, które przenoszą ten 
samochód na liniach montażowych. 
Tych przypadków jest bardzo dużo. 
Na przykład w elektrowni wodnej, 
żeby napędzać turbinę, potrzebna 
jest przekładnia pasowa, ale nowo-
czesna. Największe moce, jakie w 
przekładniach uzyskujemy to jest 
jeden megawat. To jest coś niewy-
obrażalnego, są tak potężne elek-
trownie w Norwegii, w których tak 
potężne pasy mają zastosowanie. 
Energia elektryczna w Norwegii 
jest w większości energią z wody. W 
Polsce przemysł energetyczny też 
używa pasów z tym, że elektrownie 
wodne są dużo, dużo mniejsze - od 
stu do pięćset kilowatów. Mógłbym 
godzinami mówić, gdzie mają zasto-
sowanie, a nie chcę zanudzać.

Zatrudniacie Państwo około 80 
pracowników, którzy są specja-
listami w swojej branży, ale też o 
nich dbacie. Na czym to polega?

Cała trudność polega na tym, że 
my mamy pewną specyfikę - chodzi 
o to, że szkół w tym zakresie nie ma. 
Nawet Politechnika nie kształci w 
tym czym my się zajmujemy. Oczy-
wiście Politechnika pozwala, by czło-
wiek, który ją kończy, łatwiej przyjął 
informacje technologiczne czy tech-
niczne. Szkoły ekonomiczne lub uni-
wersytety też nie kształcą w naszej 
dziedzinie. My staramy się kształto-
wać pracowników przez szkolenia 
oraz systemy ISO, które są cały czas 
w naszej firmie stosowane. Jesteśmy 
dwunastą firmą w Polsce, która za-
stosowała systemy jakościowe. Sy-
stemy normy ISO 9000,14000,18000, 

HACCP dla przemysłu farmaceu-
tycznego i spożywczego. Jak Pan je 
czekoladę, to ona wytwarzana jest 
na taśmie, tylko specjalnej, specy-
ficznej. Jak Pan używa lekarstw - to 
my obsługujemy w Polsce przemysł 
farmaceutyczny. Mamy również 
własny kodeks etyczny, który mówi 
o tym, że cokolwiek robimy, musi-
my robić to najlepiej, ponieważ, gdy 
coś robimy byle jak - to coś zawsze 
niszczymy. Cokolwiek robimy - jeśli 
ma być u nas np. trawnik, to ma on 
wyglądać. Jak mają rosnąć kwiaty, 
to mają rosnąć kwiaty i być w dobrej 
kondycji. Podstawowym elementem 
organizacji jest porządek, bo jeśli 
jest elementarny porządek, to jest 
porządek organizacyjny, to finanso-
wy i każdy inny.

Wspomniał Pan o zieleni przed 
obiektem firmy... powinniście 
zostać Państwo uznani za naj-
bardziej "eko" firmę w mieście. 
Potraficie w pełni wykorzystać 
potencjał energetyczny, który 
stworzyliście. Na czym to polega?

Po pierwsze chronimy każdy 
rodzaj energii. W czasie budowy 
przyjęliśmy założenie, że będą wy-
korzystywane najlepsze materia-
ły. Jesteśmy polską firmą, a polska 
firma zawsze będzie na dorobku. 
Polska firma nie ma kapitalizmu 
pięćdziesięcio - czy stupięćdziesię-
cioletniego, jak japońskie czy ame-
rykańskie. Dopiero mamy około 30 
lat gospodarki kapitalistycznej, więc 
gospodarujemy efektywnie. Jak? 
Poprzez termomodernizację. Dachy 
są pokrywane specjalnymi pianami 
poliuretanowymi, aby przez dach 
nie było emisji ciepła. Oprócz tego 

mamy najnowocześniejsze kotłow-
nie gazowe, w powietrze wydostaje 
się para wodna . Cała filozofia ener-
getyczna polega na tym, że firma 
zużywa około ośmiokrotnie mniej 
energii niż dom jednorodzinny na 
metr kwadratowy. W całej firmie 
oświetlenie wykonane jest w syste-
mie LED. Energia świetlna - prąd do 
światła jest naszym prądem, ponie-
waż na wszystkich dachach mamy 
zainstalowaną farmę fotowoltaiczną 
o mocy 100 kWp. Mamy nadmiar 
energii elektrycznej, którą sprzeda-
jemy do dostawcy energii. W tym 
miejscu w Wałbrzychu nie ma ka-
nalizacji burzowej więc słysząc, że 
Egipt ma więcej wody niż Polska 
wód gruntowych i wód w ogóle - 
my wrzucamy całą wodę opadową 
do specjalnych dołów filtracyjnych. 
Kanalizacji sanitarnej też nie mamy. 
Posiadamy specjalne zbiorniki bez-
odpływowe, raz na dwa tygodnie 
samochody asenizacyjne wywożą je 
do oczyszczalni ścieków. Zużywamy 
bardzo mało innych środków, które 
pochłaniają energię. Nasze urządze-
nia są tak nowoczesne, że używają 
tej energii bardzo mało. Jesteśmy w 
80% samowystarczalni pod wzglę-
dem energetycznym.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur

oglądaj wywiad

oglądaj film o firmie Enitra

wejdź na stronę firmy
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Leroy Merlin Świdnica zwycięzcą
28 akcji Sprzątania Świata- Polska!!!

Od 15 czerwca do 31 
lipca 2021 roku wszystkie 
sklepy Leroy Merlin w Pol-
sce miały za zadanie powo-
łać swoje sztaby i zorgani-
zować akcję terenową w 
ramach 28. Akcji Sprząta-
nie Świata – Polska, która w 
tym roku realizowana jest 
pod hasłem „Myślę, więc 
nie śmiecę”. Akcje tereno-
we realizowane przez szta-
by Leroy Merlin opatrzone 
zostały hasłem „Zostań Bo-
haterem naszej Ziemi”.

Ocenie poddano 70 ra-
portów , które do dnia 
31.07.2021 wpłynęły do 
Fundacji Nasza Ziemia. 
Fundacja wyłoniła trzy 

zwycięskie sztaby w trzech 
rejonach: północ, centrum i 
południe.

W rejonie południe to 
wygrana sklepu Leroy 
Merlin Świdnica z sumą 99 
punktów za przeprowa-
dzenie sprzątania POTOKU 
SZCZAWNIK w Książańskim 
Parku Krajobrazowym.  

Osiągnięcie tak dobrego 
wyniku to przede wszyst-
kim ciężka praca Liderów 
projektu - Joanny Traczyk i 
Karoliny Bajkiewicz, a tak-
że współpraca z lokalnymi 
instytucjami jak Stowarzy-
szenie Czysty Wałbrzych i 
niezastąpiony Paweł Siod-
łak,  Wody Polskie, Nad-

leśnictwo Wałbrzych, Lasy 
Państwowe, Ochotnicza 
Straż Pożarna Mieroszów 
oraz Sudetyoffroad.

 W ramach nagrody, we 
wszystkich 3 zwycięskich 
lokalizacjach, Fundacja Na-
sza Ziemia przeprowadzi 

modelowe akcje sprząta-
nia we wrześniu zaliczając 
je jako akcje specjalne do 
finału 28. Akcji Sprzątanie 
Świata – Polska.

W sumie w czasie nie-
spełna półtora miesiąca 
pracownicy Leroy Merlin 

wraz z zaangażowanymi 
przez sztaby wolontariu-
szami w liczbie 1875 osób 
zebrali 32 085 kilogramów 
śmieci. Taki wynik akcji 
„Zostań Bohaterem naszej 
Ziemi”, zdaniem komisji, 
zasługuje na wielkie zielo-
ne serce.
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PRZEGLĄDPRZEGLĄD

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Mariusz   
Nazwisko:  Gawlik 
Data urodzenia: 9 września 1969 roku 
Pseudonim sportowy: Lolek (za czasów gry w Zagłębiu Wał-
brzych – piłka nożna)
Klub: Chełmiec Wodociągi Wałbrzych (siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Jako bramkarz GKS-u Zagłębia Wałbrzych zaliczyłem dwa wy-
stępy w reprezentacji Polski juniorów do lat 16 w piłce nożnej 
przeciwko Rumunii. Ponadto wraz z juniorami Zagłębia wywal-
czyłem tytuł mistrza makroregionu dolnośląskiego, a reprezen-
tując barwy AWF-u Wrocław sięgnąłem po srebrny medal i zosta-
łem najlepszym bramkarzem Akademickich Mistrzostw Polski 
w futsalu. Jako działacz sportowy byłem inicjatorem założenia 
żeńskiego klubu siatkówki w naszym mieście, którego największym sukcesem był awans do 
II ligi, a w ostatnim roku walka o I ligę. Gdy w 2003 roku zacząłem pracować w OSiR-ze, bar-
dzo mocno zabiegałem o powstanie centrum sportowego na Ratuszowej, czyli późniejszego 
ośrodka Aqua-Zdrój. Udało mi się również, we współpracy ze Stanisławem Grędzińskim, pozy-
skać środki i wyremontować halę lekkoatletyczną na Nowym Mieście. 
Kto jest pana idolem sportowym?
W latach młodości zapatrzony byłem w Józefa Młynarczyka, bramkarza reprezentacji Polski, a 
zarazem przedstawiciela rywalizującego w europejskich pucharach z Liverpoolem czy Juven-
tusem – Widzewa Łódź. Bardzo również lubiłem Józka Ciołka z Zagłębia, a z zagranicznych 
bramkarzy – Belga Jean-Marie Pfaffa. 
Dlaczego piłka nożna?
Choć mieszkałem w Rynku, a moi koledzy kibicowali głównie Górnikowi, to za sprawą taty, 
który był kibicem Zagłębia, chodziłem na mecze tej właśnie drużyny. Swoje pierwsze spotka-
nie jako trampkarz rozegrałem na Koksochemii przy ulicy Jagiellońskiej, ale niedługo później 
przeszedłem do Zagłębia. Zacząłem systematycznie trenować na Ratuszowej, potem Dąbrow-
skiego, aby już w wieku 15 lat grać z 18-latkami, czyli juniorami Zagłębia. 
Jaki cel chciałby pan jeszcze osiągnąć?
Po pierwsze, wraz z siatkarkami Chełmca Wodociągów chciałbym w przyszłości awansować do 
najwyższej ligi. Marzy mi się również, aby któraś z naszych dziewczyn zagrała w reprezentacji 
Polski. 
Fot. użyczone

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Będę kibicował PSG!
Stało się coś, co według wielu 
nigdy nie miało się wydarzyć 
- Leo Messi opuszcza FC Bar-
celonę. Nowym pracodawcą 
Argentyńczyka będzie Paris 
Saint Germain. Wiele osób to 
krytykuje mówiąc, że klub bez 
historii ale z pieniędzmi psu-
je futbol. Prawda jest jednak 
nieco inna, dlatego w tym tek-
ście chcę naświetlić w skrócie 
historię paryskiej piłki i jed-
nocześnie stanąć w obronie 
PSG bo nie zasługuje na ten 
hejt, który się na niego wyle-
wa, że jest zabawką w rękach 
szejków. Od wielu lat, m.in. 
z sentymentu do ligi francu-
skiej z lat 80-tych (te, dzisiaj 
powiedzielibyśmy oldskulowe 
reklamy RTL-u na koszulkach 
właśnie PSG czy Peugeota na 
trykotach Souchax...) kibicuję 
klubowi, którego nazwa prak-
tycznie nikomu nic nie mówi. 
Jest to Racing Club de Paris. To 
jego historyczna nazwa. Dziś 
potocznie ciągle jest tak nazy-
wany, ale po licznych fuzjach i 
przekształceniach (grający od 
lat w niższych ligach) oficjalnie 
występuje pod inną nazwą. To 
spadkobierca piłkarskiej sekcji 
Racing Club de France, legen-
darnego, wielosekcyjnego klu-
bu powstałego w roku 1882. 
Na jego obiektach odbyły sie 
paryskie igrzyska olimpijskie 
w 1924. Z tego właśnie Racin-
gu wywodzi się także jeden z 
czołowych europejskich klu-
bów rugby. Piłkarze Racingu 
największe sukcesy święcili 
w latach 40-tych i 50-tych ub. 
wieku. Po długim kryzysie i 
przekształceniach, biznesowy 
potentat Jean Luc Lagardere 
w latach 80-tych postanowił 
przywrócić jego dawną potęgę 
jednak klub nie osiagał spo-
dziewanych sukcesów (tylko 
przegrany finał Pucharu Francji 
w 1990 roku pod wodzą Hen-
ryka Kasperczaka).
W historycznym ujęciu śmia-
ło można powiedzieć, że pa-
ryska piłka to Racing Club ale 
w latach 60-tych i 70-tych na 
paryskiej scenie piłkarskiej, ze 
względu na kłopoty organiza-
cyjne i finansowe dochodziło 
do wspomnianych wcześniej 
licznych przekształceń i fuzji 
klubów. Tak też w 1970 roku 
powstało PSG i to on od kilku-
dziesięciu lat jest „przedstawi-
cielem” paryskiego futbolu i 
niejako kontynuatorem trady-
cji. Dlatego z sentymentu do 
Paryża, paryskiego futbolu, z 
ekscytacją czekam co ta paka 
z Messim, Ramosem, Wijnal-
dumem i innymi pokaże w 
najbliższych sezonach! A że 
wydaje miliony na piłkarzy i ich 
kontrakty ...a w czym lepsze są 
Real, Barca czy Juventus, które 
wydają tylko trochę mniej?! 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Zaskakujące informacje dotarły do nas tuż przed za-
mknięciem obecnego wydania. W związku z rezygnacją z 
uczestnictwa w rozgrywkach Unii Bardo w klasie okręgowej 
wystąpi MKS Szczawno-Zdrój. 

MKS w „okręgówce”!

Nie tylko Górnik Wałbrzych, 
ale również MKS Szczawno-
-Zdrój wystąpi w „okręgów-
ce”. Do niespodziewanego 
awansu „Mineralnych” doszło 
za sprawą wycofania się z 
rozgrywek Orła Lubawka oraz 
Unii Bardo. Miejsce pierwszej 
z wymienionych ekip zajmie 
ATS Wojbórz, a Unii – zespół 
z uzdrowiska. Inauguracja ligi 
już w najbliższą niedzielę, w 
której nasz beniaminek podej-
mie Venusa Nowice, początek 
o godzinie 17. Do najciekaw-
szego zaś z punktu widzenia 
lokalnego kibice spotkania 
derbowego pomiędzy dwoma 
beniaminkami, a więc MKS-
em oraz Górnikiem, dojdzie w 
XI kolejce – 23 października 
na stadionie przy ulicy Topo-

lowej 5 w Szczawnie-Zdroju. 
Jak poinformował Paweł Da-
nielak, prezes MKS-u, celem 
jego drużyny będzie walka o 
jak najwyższą lokatę. - Myślę, 
że środek tabeli będzie w na-
szym zasięgu, dzięki czemu 
zapewnimy sobie bezpiecz-
ne utrzymanie na wyższym 
szczeblu - powiedział szef 
klubu.

Bartłomiej Nowak 

Spore apetyty Górników
Już jutro piłkarze Górnika zainaugurują rywalizację o punkty w klasie okręgowej. Nie da 

się ukryć, iż po doskonałym sezonie w klasie A i serii zwycięstw w okresie przygotowawczym 
mamy duże oczekiwania wobec biało-niebieskich. 

Niepokonani w minionym 
sezonie wałbrzyszanie roz-
poczynają walkę o czołowe 
miejsca w „okręgówce”. Na 
początek nasi w sobotnie 
popołudnie podejmą Po-
goń Pieszyce, czyli spad-
kowicza z IV ligi. Zapytany 
o najbliższe cele trener 
Marcin Domagała ostrożnie 
wypowiadał się na temat 
szans Górników. - Chcemy 
powalczyć o jak najwyższe 
miejsca, włącznie z awan-
sem, a co boisko zweryfiku-
je, tego na razie nie wiemy. 
Jesteśmy dobrze przygo-
towani, fizycznie wygląda-
my z każdym dniem coraz 
lepiej, piłkarsko również. 
Mamy drużynę, świet-
nych kibiców, czego zatem 
chcieć więcej – tylko wyni-
ków - przyznał szkolenio-
wiec biało-niebieskich. 

Wyniki spotkań kontrol-
nych:
Olimpia Kamienna Góra – 
Górnik 1:5, Kryształ Stronie 
Śląskie – Górnik 2:3, Grom 
Witków – Górnik 2:5, Ja-
worzanka (Kuźnia) Jawor – 

Górnik 2:6, Olimpia Kowary 
– Górnik 1:8

Kadra Górnika Wałbrzych
Bramkarze: 
Szymon Stec, Radosław 
Brzeziński, Sebastian Ku-
biak

Obrońcy:
Sławomir Orzech, Marcin 
Smoczyk, Dawid Rosicki, 
Dariusz Michalak, Wojciech 
Frączek, Marcel Grudziński 

Pomocnicy:
Oskar Nowak, Mateusz Bi-
skup, Grzegorz Michalak, 
Patryk Rzeszotko, Marcin 
Kobylański, Edwin Valencia 
Rodriguez, Michał Bartko-
wiak, Krzysztof Michalak, 
Adam Niedźwiedzki 

Napastnicy:
Mateusz Sobiesierski, Piotr 
Krawczyk, Damian Chajew-
ski, Mateusz Kopernicki
 
Sztab szkoleniowy
Trener zespołu: Marcin Do-
magała 

Kierownik zespołu: Cze-
sław Zapart
Trener bramkarzy: Rafał 
Wodzyński 
Dyrektor sportowy: Miro-
sław Otok 

Terminarz rundy jesiennej
Mecze Górnika (daty oraz 
godziny rozpoczęcia nie-
których spotkań mogą ulec 
zmianie)
I kolejka
Sobota – 14 sierpnia, godz. 
17:
Górnik Wałbrzych – Pogoń 
Pieszyce

II kolejka
Sobota – 21 sierpnia, godz. 
17:
Victoria Świebodzice – 
Górnik Wałbrzych

III kolejka
Sobota – 28 sierpnia, godz. 
15:
Górnik Wałbrzych – Nysa 
Kłodzko

IV kolejka
Sobota – 4 września, godz. 
17:
Polonia Bystrzyca Kłodzka 
– Górnik Wałbrzych

V kolejka
Sobota – 11 września, 
godz. 16:
Górnik Wałbrzych – Krysz-
tał Stronie Śląskie

VI kolejka
Sobota – 18 września, 
godz. 16:
Grom Witków – Górnik 
Wałbrzych

VII kolejka
Niedziela – 26 września, 
godz. 16:
Górnik Wałbrzych – LKS By-
strzyca Górna

VIII kolejka
Sobota – 2 października, 
godz. 16:
Karolina Jaworzyna Śląska 
– Górnik Wałbrzych

IX kolejka 
Sobota – 9 października, 
godz. 15:
Górnik Wałbrzych – Zjed-
noczeni Żarów

X kolejka
Sobota – 16 października, 
godz. 15:
Górnik Wałbrzych – Zamek 
Kamieniec Ząbkowicki

XI kolejka
Sobota – 23 października, 
godz. 15:
MKS Szczawno-Zdrój – Gór-
nik Wałbrzych

XII kolejka
Sobota – 30 października, 
godz. 15:
Górnik Wałbrzych – Skałki 
Stolec

XIII kolejka
Niedziela – 7 listopada, 
godz. 13.30:
ATS Wojbórz – Górnik Wał-
brzych 

XIV kolejka
Czwartek – 11 listopada, 
godz. 13.30:
Górnik Wałbrzych – Venus 
Nowice

XV kolejka
Niedziela – 14 listopada, 
godz. 13.30:
Włókniarz Kudowa-Zdrój – 
Górnik Wałbrzych

Bartłomiej Nowak 
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Rowerowa 500 zosta-
ła stworzona z myślą o 
wszystkich miłośnikach 
jazdy rowerowej. Nie tylko 
profesjonalistach uprawia-
jących ten sport wyczy-

nowo. Do wyboru jest 28 
tras, o różnych stopniach 
trudności oraz różnej dłu-
gości. W ramach rajdu na-
leży przejechać pięć wy-
branych przez siebie tras. 

Warunkiem jest przejazd 
co najmniej jedną z tras w 
każdej z gmin. Nie jest wy-
magany konkretny termin 
przejazdu. Należy zrobić to 
pomiędzy 1.a 31. sierpnia. 

Aby wziąć udział w rajdzie 
należy zarejestrować się na 
stronie ww.ride-withgps.
com i pobrać zaprosze-
nie. Wybraną przez siebie 
trasę musimy przejechać 
zgodnie ze śladem GPS od 
początku do końca, zgod-
nie z kierunkiem trasy. Aby 
zapisać swój ślad, można 
skorzystać z bezpłatnej 
aplikacji Ride with GPS. Za-
liczenie trasy następuje w 
momencie przejazdu trasy, 
bez żadnej przerwy, przez 
ponad 30 minut. Każdy 
swój przejazd zapisujemy 
i umieszczamy na podanej 
wyżej stronie. Rowerowa 
500 została poprowadzona 
po terenach górskich, szo-
sowych i leśnych duktach. 
Dzięki czemu w rajdzie 
mogą uczestniczyć całe ro-
dziny. Po drodze można za-
chwycać się pięknymi wa-
lorami przyrodniczymi oraz 
podziwiać obiekty archi-
tektury. Losowanie nagród 
odbędzie się 4 września w 
Głuszycy. Łączna ich war-
tość to ok. 12 tys. złotych.

Red./AM G-G

ROWEREM PO GÓRACH
Rozpoczyna się Rajd Rowerowa 500. Jest to inicjatywa współtworzona przez trzy gminy: 

Głuszycę, Walim oraz Jedlinę-Zdrój. Nie jest ważne czy to amator czy profesjonalista, wy-
starczy mieć chęć i wziąć udział w rajdzie i tym samym zyskać szansę na wygranie bardzo 
ciekawych nagród. Jest na to czas do końca sierpnia.

trening mentalny
i duchowy

JUSTYNA OLEKSY 
TRENER I PSYCHOLOG SPORTU

Po Igrzyskach Olimpijskich 
w Tokio opada kurz a wraz 
z nim cała gama przeżytych 
emocji… Lekkoatletyka znów 
okazała się bezkonkurencyjna. 
Z 14 przywiezionych medali 
olimpijskich aż 9 jest od Królo-
wej Sportu.

Do Igrzysk jeszcze wrócimy 
a dziś na tapetę biorę sportową 
imprezę minionego weekendu 
– Mistrzostwa Polski w kolar-
stwie górskim w Boguszowie-
-Gorcach. Medale, zacięta 
walka do samej kreski, bogata 
paleta technicznych trudności, 
rundy pełne sportowych wzlo-
tów i bolesnych upadków… 
Tych elementów było bez liku. 
Do tego doszły jeszcze sukcesy 
naszych kolarzy. Złoto w kate-
gorii junior wyrwał rywalom 
prawie 3-minutową przewagą 
Filip Brzóska, reprezentujący 
nasz wałbrzyski klub. Filip Hel-
ta – mieszkaniec Boguszowa-
-Gorc, reprezentujący barwy 
Srebrnej Góry zdobył brąz w 
elicie mężczyzn. Maja Włosz-
czowska udowodniła, że w 
kraju nie ma sobie równych i 
po raz kolejny odebrała złoty 
krążek w elicie kobiet. Słoń-
ce, świetna technicznie trasa, 
walka do samego końca, ra-
dość na twarzach zwycięzców, 
łzy wzruszenia rodziny, ukry-
ty smutek przegranych… To 
znów kolejne punkty, które 
można wysypywać z rękawa. 
Ale moim zdaniem najważ-
niejszym spoiwem łączącym to 
wszystko w jedną całość była 
atmosfera. A za atmosferę od-
powiada pasja. Ta sama, która 
łączy dzieci i rodziców, organi-
zatorów i kibiców, profesjona-
listów i laików. A wałbrzyska 
atmosfera kolarstwa górskie-
go – łączy rodziny, zachęca do 
wspólnego spędzania czasu, 
buduje długotrwałe relacje, 
pozwala przełamywać osobiste 
trudności w oparciu o poczucie 
wspólnoty. Czego chcieć wię-
cej? Chyba tylko większej ilości 
takich imprez w ciągu roku. A 
ktoś zapyta – dlaczego? Ano 
dlatego, że można było poczuć 
tą samą pasję, co na Igrzyskach, 
ale tuż za rogiem, bo w Bogu-
szowie-Gorcach…

UKS Kinder Volleyball
Najmłodsi adepci wałbrzyskiej siatkówki
spędzli letni obóz treningowy w Rewalu.

Szkoła Akrobatyki Sportowej „Dziewiątka”
Najmłodsi gimnastycy z Wałbrzycha obóz sportowy

spędzali aktywnie nad Bałtykiem.

KPS Chełmiec Wałbrzych
„Sportowa alternatywa - emocje bez ryzyka” na boisku

wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 15 w dzielnicy 
Piaskowa Góra zorganizowano prelekcję dotyczącą

przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz szkolenie z pierwszej 
pomocy medycznej.

MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
Drużyny młodzieżowe po wakacyjnej przerwie, rozpoczęły 

przygotowania do nowego sezonu i obozu sportowego, który 
odbędzie się w tym roku w Szamotułach.

Fot. https://www.facebook.com/Chelmiec.Wodociagi.Walbrzych/

Fot. https://www.facebook.com/kps.chelmiec.walbrzych

Fot. https://www.facebook.com/kindervolleyball

Fot. https://www.facebook.com/SASDziewiatka
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Co ćwierka w sieci...

Zbigniew Boniek

Papież Franciszek

WałbrzychMojeMiasto @BoniekZibi

@Pontifex_pl

@WalbrzychMM

10:01 PM · 10 sie 2021

11:52 AM · 11 sie 2021

1:17 PM · 9 sie 2021

Zamiast płaczu, łez, konferencji wystarczyło tylko powiedzieć - „ to mój dom, tu 
chce grać, tutaj zostaje, dajcie mi tyle ile możecie i temat zakończony”…… pro-
ste….. po dwóch dniach już uśmiechy w nowej koszulce. Miał racje Niemen-„ 
Dziwny jest ten świat „

Prawo zewnętrzne nie daje życia, ponieważ nie zmienia serca. Radykalną nowoś-
cią życia chrześcijańskiego jest życie według Ducha Świętego, który wyzwala nas 
od prawa i jednocześnie prowadzi do spełnienia w przykazaniu miłości. #Audien-
cjaOgólna

Dziś wręczono nagrody w konkursie na nazwę obwodnicy. Autorami zwycięskiej 
nazwy „Europejka” są Elżbieta Węgrzyn i Piotr Pniewski, a nagrody wręczał Prezy-
dent Wałbrzycha @RomanSzelemej  oraz dyrektor Przedstawicielstwa Regional-
nego Komisji Europejskiej we Wrocławiu Jacek Wasik.

Roman Szełemej
@RomanSzelemej

4:29 PM · 7 sie 2021

Amsterdam - 700 km z Berlina. Satysfakcja. Trochę ulga. Przekonanie, że projekt 
@EUinPL  to najlepsze co mogło zdarzyć się naszej Ojczyźnie. I że warto nigdy 
się nie poddawać. Dla wątpiących - zawsze zwyciężam! Dla @WalbrzychMM

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:43 AM · 11 sie 2021

Pierwszy pokaz muzealnego kina plenerowego za nami.Było absolutnie magicz-
nie! Bardzo dziękujemy, że spędziliście Państwo ten wieczór z nami Wraz z 
@WalbrzychMM  #WOK i #FestiwalFilomowyHommageaKieslowski już dziś zapra-
szamy Was na kolejne seanse 17 i 24 sierpnia

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

1:25 PM · 9 sie 2021

Dziś Premier @MorawieckiM  ogłosił budowę nowych dróg. To także nowe trasy 
na  @Dolny_Slask . Powstanie odcinek drogi S8 z Kłodzka do Boboszowa, a stan-
dard DK94 zostanie podniesiony do drogi ekspresowej. Dziękujemy! Zapraszamy 
na konferencję do DUW jutro o 14 #ŁączymyPolskę

GÓRNIK TRANS.EU WAŁBRZYCH
@gornikkosz

1:04 PM · 8 sie 2021

Spacer z Górnikiem! Psiaki wyprowadzone, zawodnicy już po pierwszym „trenin-
gu”  Na pewno jeszcze wrócimy do schroniska.

Akcja Miasto
@AkcjaMiasto

10:20 AM · 10 sie 2021

Wprowadzenie jako domyślnej prędkości 30 km/h na terenie zabudowanym to 
jeden z postulatów ONZ. Przy niej pieszy ma 90% szans na przeżycie w razie wy-
padku. Szanse te spadają do 50% przy 50 km/h i do jedynie 10% przy 60 km/h. Nie 
ma zbyt drastycznych działań jeśli #ChodziOŻycie

REKLAMA R0367/21
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Trzeba bić na alarm, to 
ostatni dzwonek. Takie ko-
mentarze pojawiają się po 
najnowszym raporcie IPCC. 
IPCC to Międzyrządowy Ze-
spół ds. Zmian Klimatu (IPCC). 
To naukowe i międzyrządowe 
ciało doradcze utworzone w 
1988 roku przez Światową 
Organizację Meteorologiczną 
(WMO) oraz Program Środo-
wiskowy Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych (UNEP). 
IPCC co roku publikuje wnio-
ski z danych i obserwacji. W 
piątek 234 autorów i autorek 
oraz 195 rządów pojawił się 
najnowszy raport.

 „Raport IPCC to czerwony 
alarm dla ludzkości. Emisje 
gazów cieplarnianych po-
chodzące ze spalania paliw 
kopalnych i wylesiania dławią 
naszą planetę i narażają mi-
liardy ludzi na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo. Globalne 
ocieplenie dotyka każdego 
regionu Ziemi, a wiele zmian 
staje się nieodwracalnych. Ten 
raport musi zabrzmieć jak po-
dzwonne dla węgla i paliw ko-
palnych, zanim zniszczą one 
naszą planetę” – napisał w 
oświadczeniu sekretarz gene-
ralny ONZ Antonio Guterres.

Raport – zatytułowany 
Zmiany klimatu 2021: podsta-
wy fizyczne (Climate Change 
2021: the Physical Science Ba-
sis – jest największą aktualiza-
cją stanu wiedzy w dziedzinie 
nauk o klimacie od roku 2014 
r. i raportu specjalnego nt. 
ocieplenia o 1,5° z 2018 roku. 
Raport można przeczytać w 
internecie na stronie https://
www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
downloads/repor t/ IPCC_
AR6_WGI_Full_Report.pdf

Jak najkrócej przedstawić 
wnioski? Czarne scenariusze 
właśnie się realizują. To jest 
ostatni moment, kiedy mo-
żemy jeszcze złagodzić skut-
ki tych zmian. Warunek to 
zaprzestanie spalania paliw 
stałych do 2030 roku przez 
kraje OECD, a pozostałe pań-
stwa do 2035. Jeśli nie, to co? 
Natura zacznie pozbywać się 
swojego największego wroga 
jakim jest człowiek i będzie 
miało to okrutną dla nas for-
mę. W kolejnych wydaniach 
30 minut postaram się o tym 
opowiedzieć więcej.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Transfer - według Słowni-
ka Języka Polskiego leksem 
ten możemy tłumaczyć w róż-
ny sposób. Otóż po pierwsze 
jest to transakcja gospodarcza 
polegająca na przekazaniu 
pieniędzy, usługi, technolo-
gii itp. przez jedną instytucję 
drugiej, bez ekwiwalentu. Po 
drugie tłumaczyć można go 
jako przeniesienie lub przesła-
nie czegoś z miejsca na miej-
sce. W sporcie znamy pojęcie 
to jako przejście zawodnika z 
jednego klubu do innego w 
zamian za wynegocjowaną 
kwotę. Ponadto leksem ten 
jest opisany jako wpływ, jaki 
wywiera wcześniej nabyta 
umiejętność na przyswoje-
nie sobie innej umiejętności. 
Okazuje się, że to jednak nie 
wszystko! Otóż transfer, czyli 
przenoszenie pozytywnych 
efektów, jest w kontekście 
treningów umysłu niezwykle 
ważną kwestią, gdyż pozwala 
poprawiać wszystkie kluczo-
we funkcje mózgu jednocześ-
nie. Ba, mamy również zjawi-
sko transferu społecznego, 
czyli bieżących przelewów 
otrzymywanych przez gospo-
darstwa domowe podczas 
okresu odniesienia dochodu, 
przeznaczonych do zmniej-
szenia ciężarów finansowych 
związanych z wieloma nie-
przewidywalnymi sytuacjami 
– patrz 500 plus! Ja jednak 
wrócę to transferów sporto-
wych, a właściwie piłkarskich. 
Otóż świat obiegła informa-
cja, że jeden z najlepszych 
kopaczy - Lionel Messi nie bę-
dzie już piłkarzem słynnej Bar-
celony. Jeśli nie wiadomo o co 
chodzi, to chodzi o kasę. Choć 
jestem wielkim fanem piłki 
nożnej i sportów w ogóle, to 
kwoty zarobków i transferów 
wielkich piłkarzy zaczynają 
mnie denerwować. Jakieś gra-
nice finansowe powinny być, 
choć w sferze pieniędzy i za-
rabiania granic zapewne brak. 
Najzabawniejsze jest to, że na 
konferencji w Barcelonie Mes-
si płacze jak bóbr, a kilka dni 
później w PSG cieszy rogala 
od ucha do ucha. Nawet brak 
ukochanego numeru 10 na 
koszulce nie przeszkadza za 
około 35 milionów euro rocz-
nie. Cyrk!   

Redaktor Naczelny

Wyprawka 300 plus
Im bliżej roku szkolnego, 

tym więcej pytań mają ro-
dzice o wyprawkę, szczegól-
nie wtedy, jeśli dziecko w 
trakcie nauki z niej zrezyg-
nuje, zmieni szkołę albo ro-
dzic zrobił błąd wypełniając 
wniosek.
- Jednym z powtarzających 

się pytań jest to czy rodzic musi 
zwrócić 300 zł, jeśli dziecko w 
trakcie roku szkolnego zrezyg-
nuje z nauki – mówi Iwona Ko-
walska-Matis regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.- Wyprawka przysługuje 
rodzicom i opiekunom w związ-
ku z rozpoczęciem roku szkol-
nego, więc jeśli później dziecko 
z nauki rezygnuje to rodzic nie 
musi zwracać pieniędzy do ZUS 
– wyjaśnia. Według rzeczniczki 
zdarzają się także błędy we wnio-
skach polegające np. na podaniu 
niewłaściwej szkoły, do której 
dziecko chodzi. - Miewamy ta-
kie sytuacje, że wnioskodawca, 
który złożył wniosek o 300+ na 
kilkoro dzieci wpisał w nim nie tą 
szkołę, do której dziecko uczęsz-

cza. W takiej sytuacji powinien 
do nas złożyć kolejny, tym ra-
zem poprawny wniosek – doda-
je Kowalska-Matis. We wniosku 
tym rodzic powinien wskazać 
dane dziecka, którego dotyczą 
zmienione informacje. W przy-
padku, gdy pomyłka dotyczyła 
rodzaju szkoły, np. zamiast szkoły 
podstawowej napisał liceum, nie 
musi ponownie składać wniosku, 
gdyż nauka w obydwu rodzajach 
tych szkół daje prawo do 300+. 
Jeśli jednak klient chciałby poin-
formować, że dziecko nie będzie 
chodziło do szkoły uprawniają-
cej do „wyprawki”, tj. takiej, która 
została wymieniona w katalogu 
szkół uprawniających, np. będzie 
chodził na studia, powinien po-
nownie złożyć wniosek, w któ-
rym powinien wskazać, że dzie-
cko nie chodzi do szkoły. - Rodzic 
może także złożyć kilka wnio-
sków. Jeżeli w pierwszym z nich 
podał dwoje dzieci, bo już znał 
nazwy szkół, a teraz chce dosłać 
wniosek na trzecie dziecko, które 
wcześniej było w trakcie rekru-
tacji - to w drugim wniosku wpi-

suje dane tylko tego dziecka, na 
które jest składany wniosek a nie 
całej trójki – wyjaśnia rzecznicz-
ka. Prawo do świadczenia "Do-
bry start" jest rozpatrywane w 
kontekście każdego dziecka od-
dzielnie, dlatego w sytuacji, gdy 
wnioskodawca chce wystąpić z 
wnioskiem o wypłatę na kolejne 
dziecko, nie musi wskazywać w 
drugim wniosku danych dzieci, 
na które złożył pierwszy wniosek 
o świadczenie "Dobry start".

Opiekunowie dzieci niepełno-
sprawnych mają wątpliwości czy 
powinni złożyć wniosek dla dzie-
cka, które ma już 8 lat, ale ma od-
roczony obowiązek szkolny, bo 
uczęszcza do specjalnego ośrod-
ka szkolno-wychowawczego do 
oddziału przedszkolnego. W tej 
sytuacji świadczenie 300 plus nie 
będzie przysługiwało.

Z każdą wątpliwością moż-
na zwrócić się do konsultantów 
ZUS, wykorzystując do tego info-
linię lub indywidualne konto na 
platformie internetowej Zakładu. 
Więcej informacji o 300+ moż-
na znaleźć pod linkiem: https://
www.zus.pl/baza-wiedzy/pro-
gram-dobry-start  

Red./ZUS info



Kultura  13
www.30minut.pl

Piątek, 13 sierpnia 2021

W małej, turystycznej, sen-
nej miejscowości Mikołajki, 
gdzie spokojnie mogłem zjeść 
jabłecznik bez towarzystwa 
wlepionych w niego setek 
spragnionych oczu - taką ją za-
pamiętałem z marca sprzed kil-
ku lat - ledwo przecisnąłem sie-
bie i rower przez przez mrowie. 
W zasadzie najlepiej było jechać 
blisko granicy wody. Ona nadal 
jedynie trochę oswojona, opa-
nowana, budzi szacunek i nigdy 
nie wiadomo kiedy wydobędzie 
z otchłani potwory, co zgrzytają 
tylko na razie zębami, do cza-
su. Budzi szacunek większy niż 
były prezydent, z którym można 
było zrobić sobie zdjęcie na pro-
menadzie, jak z foką.

Za to kilkanaście kilometrów 
dalej, w miasteczku z komisaria-
tem Policji w kamieniczce tak 
uroczej, że chciałoby się iść tam 
do cioci na pierogi, gdzie odwa-
lony na błysk, potężny na miarę 
wiary jak gorczyczne ziaren-
ko choćby, oświetlony jak Pan 
Bóg przykazał na nowoczesną 
modłę podkreślania walorów 
architektury, błyszczy świeżą fa-
sadą w dzień i w nocy otoczony 
parkiem z ugładzonymi chasz-
czami, z ławeczkami i fontanną 
nawet, bez śledzących wszystko 
kamer, porozrzucanych papier-
ków po lodach, jeszcze takich 
sprzed 20 lat, równie zabytko-
wych, jak i nowych butelkach 
po piersiówkach, czy śpiących 
na tych czystych ławkach, w od-
głosach fontanny szumiącej dla 
nich, specjalnie, jak morze spiry-
tusu, brudnych pijakach.

Na tej ławce siedzimy, miej-
scy chuligani, popijając kupione 
w ostatnim czynnym sklepie 
piwo, po czym w drodze na spo-
czynek butelki grzecznie wrzu-
camy do pojemnika z napisem 
„szkło”.

Dalej jest czysto i picie na 
ławce nie jest problemem. Za to 
brak świadomości, dużo gorszy 
niż brak wyszukanego słownika, 
brak pieniędzy, czy braki w wy-
kształceniu. Brak świadomości 
konsekwencji, współistnienia i 
wcale nie podaję się jako wzór.

Świadomości się nabywa, 
wiadomo gdzie. Właśnie tam, 
gdzie teraz trzeba się domyślać.

30 minut w kinie:

„Wojna z dziadkiem”
Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Sierpień rozsypuje się jak 
koraliki z zapomnianego 
przez czas babcinego naszyj-
nika, które zbierało się na ko-
lanach pod stołem w kuchni. 
Tym, stojącym na środku mię-
ciutkiej krainy dzieciństwa, 
spod którego oglądało się 
świat jeszcze z bezpiecznej 
odległości. Coraz częściej od-
wracam głowę od gasnącego 
letniego słońca. Udaję, że nie 
zauważam chłodu sierpnio-
wych wieczorów. Siedzę na 
balkonie w krótkim rękawie 
wytrwale, długo w noc, aż nie 
zmarznę na kość. Ostatnio 
dwa razy sprawdzałam we 
wszystkich dostępnych pod 
ręką kalendarzach, czy to oby 
na pewno prawda, co mówi 
pani w radio, że to już dzie-
sięć jego koralików przepadło 
bezpowrotnie, nie wiadomo 
kiedy i nie wiadomo gdzie. 
Sierpniowe miraże światła po-
jawiają się na ścianach domu 
już tylko na chwilę i nikną, za-
nim zdąży odpocząć na nich 
wzrok. W sierpniu czas igra 
sobie ze mną po szelmowsku, 
z nonszalancją godną poza-
zdroszczenia. Wiem o tym, 
dlatego mrugam do niego 
jak najprawdziwszy łobuz. W 
moim miasteczku panienka 
Jesień przechadza się już po-
śród kasztanowców w par-
kach, szkli się coraz częściej 
w najlepsze, nie robiąc sobie 
nic z tlącego się jeszcze lata. 
Rozgrzani lipcowym słońcem 
myślimy, że jesteśmy wieczni. 
Kocham te krótkie interwały 
światła, przywracające nas 
życiu. Łby do słońca, zdaje się 
krzyczeć ich krótkie trwanie. 
Można prawie zapomnieć o 
tym, o czym myśli się kompul-
sywnie w jesiennych ciemnoś-
ciach zdających się nie mieć 
końca. Można nie ocierać się 
jeszcze o to wszechobecne 
nieżycie, bo Jesień jest pięk-
na i dobra, dopóki chce. Na 
stryszku mojego Staruszeczka 
słucham kropel deszczu, za-
glądających coraz śmielej do 
jego wnętrza. Kap, kap, hop, 
hop. Jest tam kto? Po cichut-
ku gaszę wszystkie światła. 
Odsuwam się od okna. Nie 
ma nikogo w domu, szepczę. 
Wyszliśmy i nie wróciliśmy 
jeszcze.

Dawno nie uśmiałam 
się na filmie tak jak na so-
botnim seansie "Wojna z 
dziadkiem". I nie była to 
moja odosobniona reakcja 
- zasiadający wraz z nami 
(mną i córcią) w sali kinowej 
widzowie (ci mali i więksi) 
reagowali dokładnie tak 
samo. Produkcja obfitująca 
w humor, familijna, w pełni 
udana, zasługująca na bra-
wa. Bo dziś stworzyć dobrą 
komedię dla całej rodziny 
wbrew pozorom wcale nie 
jest zadaniem łatwym. Tim 
Hill (reżyser) wykonał kawał 
świetnej roboty, pozosta-
łe 50% sukcesu to zasługa 
doborowej, hollywoodzkiej 
obsady (Robert De Niro 
jako Ed, Oakes Fegley w roli 
Petera, Uma Thurman, Chri-
stopher Walken, Jane Sey-
mour, Cheech Marin, Rob 
Riggle, Laura Marano).
A historia zaczyna się tak: Ed z 

powodu nieprzystosowania spo-

łecznego (brak znajomości no-
woczesnych technologii, jazda 
autem mimo braku prawa jazdy, 
kłopoty z prawem) zmuszony 
jest zamieszkać z rodziną swo-
jej córki (zięciem, 2 wnuczkami 
i wnukiem). I wszystko byłoby w 
porządku, gdyby nie fakt, że za 
jego lokum w nowym domu zo-
staje obrany pokój Petera. Chło-
piec jest oczywiście wściekły, 
sam teraz zajmuje pomieszcze-
nie na strychu - wśród szczurów i 
niepotrzebnych "gratów". Namó-
wiony więc przez kolegów wy-

powiada dziadkowi wojnę. Ten 
w końcu przyjmuje wyzwanie i 
od tego momentu mamy "ubaw 
po pachy". Obydwie strony kon-
fliktu w tym pojedynku idą na 
całość! Jak się zakończy ten za-
targ? Tego wam nie zdradzimy - 
poznajcie sami najzabawniejszą 
parę tego sezonu bo naprawdę 
warto! I senior, i dzieciak po pro-
stu "wymiatają" :).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: Kino 

Świat, wsyncu.pl
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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. 

Micha wybrałem spośród tych z 
najdłuższym stażem w schronisku. Nie 
znaczy to, że w schronisku ma źle. Ma 
tam oddanych ludzi, dobre jedzenie, 
chodzi na wycieczki. Jest jednak, mimo 
to, coś, co widać u każdego takiego 
zwierzaka. Brak błysku w oku. Tego, który 
powoduje tę niesforność, bieganie, ska-
kanie, każde inne „narzucanie” się czło-
wiekowi, z powodu którego też czasem 
właśnie trafiają za schroniskowe kraty.

Czasami wydają się agresywne, cza-
sami niedostępne, strachliwe, ale to, do 
czego przyzwyczailiśmy je przez lata 

współżycia, miska i ciepła ręka głaszczą-
ca po futrze, spędzony razem czas, to to, 
czego w każdym z trudnych i łatwych, 
psich przypadków, brakuje. To to po-
woduje, że błysk trwać może do końca 
Micha świata. 

Michu służył wiernie, ale został zwol-
niony, zostawiony, i jego blask w oku 
czeka na Twoje doładowanie. 

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

Leczenie siwego włosa?
Siwe włosy to konsekwen-

cja zmniejszenia się ilości 
melaniny odpowiedzialnej 
za koloryt. Jest to naturalny 
proces fizjologiczny, który 
zazwyczaj oznacza początek 
starzenia się organizmu. 

Czy w takim razie można 
wyleczyć siwy włos? 

Leczenie polega na wyeli-
minowaniu pewnych czyn-
ników, które odpowiadają 
za proces siwienia. Podsta-
wą będzie profilaktyka. Po 
pierwsze eliminacja stresu. To 
on w bardzo dużym stopniu 
odpowiada za pojawienie się 
,,siwków”. Jednak jak twier-
dzą amerykańcy naukowcy, 
proces ten bywa odwracalny. 
Kolejna ważna sprawa to od-
powiednia dieta. Nieprawid-
łowy styl życia, w tym pale-
nie tytoniu czy nadużywanie 
alkoholu, powoduje zmianę 
w strukturze pigmentu wło-
sów. Powinniśmy zadbać 
także o uzupełnianie niedo-
borów witamin i składników 
mineralnych. Wśród nich wi-
tamin B12 oraz B5, które - jak 
pokazują badania - hamują 
proces siwienia, a nawet go 
odwracają. Z innych ważnych 
witamin to również bioty-
na. Prócz ograniczenia pro-
cesów siwienia korzystnie 
wpływa na strukturę włosa. 
Ponadto cynk, selen, jod. Ich 
nieprawidłowe ilości osłabia-
ją włosy oraz przyspieszają 
siwienie. Wśród metod le-
czenia siwych włosów wy-
różnia się także stosowanie 
odpowiednich kosmetyków 
(szamponów, odżywek). Ich 
skuteczność polega na przy-
wróceniu naturalnego pig-
mentu poprzez pobudzenie 
włosów do produkcji mela-
niny. Jest to kontrowersyjna 
metoda z uwagi na efek-
tywność stosowania tych 
produktów. Dla tych, która 
żadna z powyższych metod 
się nie sprawdza, zostaje 
farbowanie siwych włosów. 
Praktyka świetnie znana i od 
lat stosowana przez kobiety, 
a w ostatnim czasie również 
przez mężczyzn. 

KAROLINA TOMZA 

Powoli wyrastam z robienia 
wszystkiego, bycia wszędzie, 
bo wiem, że życie to codzienna 
sztuka wyboru. Nie mogę być 
jednocześnie mamą na 100%, 
żoną na 100%, pracownikiem 
na 100%, Waszą Karolą na 100%. 
Każdy z nas otrzymał po równo, 
z nierówną ilością ról;) 24 godzi-
ny dziennie do zagospodarowa-
nia na obowiązki, konieczności 
wynikające z fizjologii i chwile 
przyjemności. Ostatnio moje 
proporcje są mocno zachwiane 
i może mocno Was to zdziwi, ale 
długotrwałe tkwienie w takim 
wirze doprowadza mnie do jesz-
cze większej niestabilności tychże 
codzienności. Piszę do Was z nad-
morskich wakacji, urlopu, które-
go nie planowałam, ale już teraz 
wiem, jak bardzo był potrzebny 
mojej głowie. Nie ciału, bo to 
przy tak małym dziecku rzadko 
odpoczywa, ale właśnie psychice. 
Z wiekiem i coraz większą ilością 
doświadczeń zdaję sobie sprawę, 
że moje główne hasła przewod-
nie od lat: „Sky is the limit” i „Gdy 
życie daje ci cytryny, zrób z nich 
lemoniadę” tracą dziś na wartości. 
Bo co, jeśli nie mam ochoty na le-
moniadę i wolę kwaśną, ale praw-
dziwą w danej sytuacji minę od 
tej słodkiej, wymuszonej, poko-
lorowanej? No i jak to jest z tymi 
ograniczeniami, bo przecież nie 
wszystkie siedzą w naszej głowie, 
a głównie zależą od zasobności 
portfela, rodziny, zamieszkania? 
Dziś np. wiem, że chcę niektóre 
marzenia zostawić właśnie w tej 
sferze, niedopowiedzianej, nie-
dookreślonej, skupić się na tym, 
na co mam realny wpływ, bez wy-
muszania na sobie większej ilości 
zadań, rozpisywania planów na 
lata, skupianiu się na odległych 
celach, zamiast na tym, co tu i te-
raz, by po prostu żyć pełnią życia. 
Stąd też moje podanie o dwuty-
godniowy wypoczynek, bo z Nelą 
spędzam zazwyczaj więcej cza-
su, jak jest chora… Dlatego dziś 
wracam do wspólnych radości 
z córką, zostawiając Was z treś-
ciami niezwiązanymi z tym, co 
planowałam w mojej rubryce co 
tydzień pisać.

Pamiętajcie o codziennych 
wartościach, nie gońcie na siłę za 
marzeniami, ale oczywiście pięk-
nie marzcie, oddychajcie pełną 
gębą i nie trzymajcie się kurczo-
wo idei, która była Wam kiedyś 
bliska, a dziś nie jest Wam z nią po 
drodze. Zaryzykujcie, zmieniając 
„muszę” na „chcę”.

Słonecznie, wbrew pozorom 
nadal pozytywnie i na luźnym 

wydechu Was pozdrawiam!

Karola

Modne znaczy polskie
W poprzednim wydaniu prezen-

towaliśmy Państwu markę Upałty. W 
tym - zachęcamy was do sięgnięcia 
po stylowe torebki, portfele i kos-
metyczki sygnowane przez Nobo. W 
asortymencie znajdziecie różne fa-
sony, rozmiary i kolory oferowanych 
produktów, idealne na każdą okazję: 
do pracy, na plażę, na spotkanie z 
przyjaciółmi, na randkę. Niektóre 
modele  pokochały gwiazdy takie 
jak: Katarzyna Glinka, Rihanna, Kim 
Kardashin, czy Kate Bosworth. Nasz 
typ to złota torebka na krótkim łań-
cuszku o grubszym splocie, pasująca 
zarówno i na wieczorne wyjście, i 
na spacer w ciągu dnia. Dodatkowy 
bonus: pięknie mieni się w promie-
niach słońca!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia:

bonafora.pl / nobo
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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 R0370/21

USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, 
GARDEROBY, ZABUDO-
WA, MEBLE KUCHENNE 
I INNE STOLARSKIE. TA-
NIO TEL. 692 123 981

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GAR-
DEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TA-
NIO! TEL. 607 218 533
W W W. M E B L E - I B G .
WEEBLY. COM

Remonty mieszkań pod 
klucz, centralne ogrzewa-
nie, elektryka, kafelki, gła-
dzie na mokro, remonty 

łazienek, kładzenie papy na 
dachy. Tel. 513 022 801

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

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZ-
KAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PAN-
CERNYCH; PRACE PO

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

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

HYDRAULIKA, KANALI-
ZACJA, CO I GAZ, MON-
TAŻ KOMINÓW tel. 506 
206 102

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznacze-
nia, medale, zegarki, figur-
ki i patery z lat 50 i 60, za-
bawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 
500834769

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-po-
kojowe, kuchnia, łazienka, 
przedpokój + piwnica + 2 
komórki, pow. 64,59 m2, 
Szczawno Zdrój ul. Solicka. 
Tel. 889 201 071

Oferuję do wynajęcia dwa 
garaże murowane Piaskowa 
Góra koło Kauflanda. Tel. 
607 655 545

PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z 
niepełnosprawnością. Wał-
brzych. 734 108 163

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

508 431 520

PRACA NA PRODUKCJI 
WAŁBRZYCH

DLA MĘŻCZYZN
BOGATY SOCJAL
TEL. 512 264 545
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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


