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Już w środę rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny. Choć pogoda 
nie rozpieszczała nas w końców-
ce wakacji to jednak uczniom 1 
września kojarzy się mało przy-
jemnie. Podobnie zresztą jak i 
nauczycielom, którzy z pewnoś-
cią nie chcą powtórki z naucza-
nia zdalnego.

Dla wielu dzieci (678) pierwszy 
września był dniem, w którym po 
raz pierwszy przekroczyli próg swo-
jej nowej szkoły. Ilu uczniów rozpo-
częło ogółem naukę w wałbrzyskich 
placówkach? Otóż według danych 

pochodzących z Urzędu Miasta Wał-
brzycha w mieście jest: 15 szkół pod-
stawowych, do których będzie uczęsz-
czać w roku szkolnym 2021/2022 
6166 uczniów; 8 szkół ponadpodsta-
wowych (do nich będzie uczęszczać 
4164 osób). Warto nadmienić, że na 
terenie "miasta zielonego dębu" są 
trzy rodzaje szkół ponadpodstawo-

wych: licea ogólnokształcące, techni-
ka oraz szkoły branżowe. Kierując się 
tym kluczem, w tym roku do liceum 
będzie uczęszczać 2060 uczniów, w 
technikach uczyć się będzie 1637 
uczniów, natomiast w szkołach bran-

żowych 467 uczniów. Do pierwszych 
klas tego rodzaju szkół pójdzie 1095 
uczniów, z czego do liceów ogólno-
kształcących 550 osób, do techników 
411 osób, do szkół branżowych – 122 
osoby, plus do specjalnej zawodowej 
- 12 osób.

1 września nie ominął również 
najmłodszych mieszkańców Wałbrzy-
cha. Otóż maluszki rozpoczęły swoją 
pierwszą przygodę w przedszkolach 
samorządowych i oddziałach przed-
szkolnych przy szkołach podstawo-
wych. W tym przypadku mamy w 
Wałbrzychu 2 placówki samodzielne, 
jeden zespół przedszkoli samorzą-
dowych i 7 zespołów szkolno-przed-
szkolnych, do których poszło 1247 
osób. Na koniec warto wspomnieć o 
„najszczęśliwszej”, zadowolonej z roz-
poczęcia roku szkolnego grupie. To 
nasi nauczyciele. Jak podaje rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w Wał-
brzychu Edward Szewczak, liczba na-
uczycieli w przeliczeniu na etaty to 
1313.

Miejmy nadzieję, że nadchodzący 
rok szkolny przebiegnie bez lockdow-
nu, nauczania zdalnego czy hybry-
dowego. Szkoła to nie tylko miejsce 
edukacji, ale uczenia się życia w spo-
łeczeństwie.

Paweł Szpur
Fot. JZ

Wszystkim uczniom i nauczycie-
lom oraz pracownikom edukacji 
składamy najlepsze życzenia w no-
wym roku szkolnym 2021/2022. 

Zespół Redakcyjny Tygodnika 30 
minut 

Pijany kierowca autobusu
Zatrzymany w minioną sobotę na 

kierowaniu w stanie nietrzeźwości 
autobusem 46-latek, został skazany 
w postępowaniu przyspieszonym. 
Decyzją sądu mężczyzna na najbliż-
sze trzy lata ma powstrzymać się od 

kierowania pojazdami oraz zapłacić 
10 tysięcy złotych grzywny.

Przypomnijmy, że w sobotni po-
ranek wałbrzyscy policjanci przeba-
dali na ul. Wrocławskiej ponad tysiąc 
uczestników ruchu drogowego. Wśród 

nich było pięcioro nietrzeźwych kieru-
jących. Największe zaskoczenie doty-
czyło kontroli drogowej stanu trzeź-
wości 46-letniego kierowcy autobusu 
komunikacji miejskiej. Okazało się, że 
miał on promil alkoholu w organizmie, 
wożąc pasażerów.

Red.
walbrzych.policja.gov.pl 
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kalendarium

WRZESIEŃ

3
PIĄTEK

Imieniny:
Melchiora, Reginy

Międzynarodowy Dzień 
Czystego Powietrza 

WRZESIEŃ

7
WTOREK

Imieniny:
Izabeli, Gerarda, Szymona

Dzień Wieżowców

 Imieniny:
Rozalii, Selli

Światowy Dzień Brody

WRZESIEŃ

8
ŚRODA

WRZESIEŃ

9
CZWARTEK

,,Co my wiemy, to tylko kropelka.
Czego nie wiemy, to cały ocean.” - Isaac Newton

WRZESIEŃ

4
SOBOTA

Imieniny:
Marii, Adrianny, Radosława

Dzień Marzyciela

Imieniny:
Piotra, Sergiusza

Międzynarodowy
Dzień Urody

Imieniny:
Doroty, Wawrzyńca

Międzynarodowy
Dzień Dobroczynności

WRZESIEŃ

5
NIEDZIELA

15:00 Kobiecy Krąg Mocy (Wichry Holistyki, 
Szczawno Zdrój).
18:00 Wernisaż wystawy Sophie of Romania – Ru-
muńska podróż by HRH Princess Sophie of Roma-
nia (BWA Zamek Książ).
20:00 Nocne Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.

18:00-20:00 Paweł Sokołowski „Czas fotografii” – wy-
stawa w BWA w Wałbrzychu.
19:00 Uroczysty koncert z okazji nadania Filharmo-
nii Sudeckiej w Wałbrzychu imienia Józefa Wiłkomir-
skiego. (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
19:00 Koncert Sobel PUŁAPKA NA MOTYLE (Stara 
Kopalnia Wałbrzych).
19:30 Janek Samołyk / Haja / 1 dzień - 2 koncerty - A 
PROPOS – Wałbrzych 
20:00 Nocne Zwiedzanie - Jesień Średniowiecza (Za-
mek Książ Wałbrzych).
21:00 Kino Open Air „Mamma Mia” - Park Zdrojowy 
im. H. Wieniawskiego

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
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).

10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
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).
19:00 Gran Partita // Szczawno-Zdrój - Wratislavia 
Cantans – Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskie-
go w Szczawnie-Zdroju

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 ,,Norwid 2021-księgą i obra-
zem” (Biblioteka pod Atlantami).
19:30 Stand-up comedy Mateusz Socha - „Ile Moż-
na?” (WOK Wałbrzych).

12:00 Dolnośląskie Święto Pieroga i Dożynki Gminne 
(Czarny Bór).
12:30 ŻABCIA I ROPUCH/ 3+ – Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu
19:00 Koncert Urszuli Dudziak (14.Międzynarodowy 
Festiwal Hałda Jazz w Wałbrzychu).
20:00 JAVVA w Kinoteatrze Zdrowie - Sokołowsko

Imieniny:
Beaty, Eugeniusza

Dzień Walki
z Prokrastynacją

WRZESIEŃ

6
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).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
21OC 16OC 16OC 16OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

REKLAMA R0399/21

Za nami rozpoczęcie roku 
szkolnego 2021/2022. Jak 
wyglądał ten dzień? Ilu ucz-
niów rozpoczęło naukę w 
"piątce"?

1 września to wyjątkowy 
dzień w „piątce” dla wielu ucz-
niów, zwłaszcza tych najmłod-
szych. W naszej szkole wszyst-
ko odbyło się na „piątkę”, a 
nawet na „piątkę z plusem”.

Przede wszystkim cieszymy 
się bardzo, że rozpoczynamy 
ten rok stacjonarnie, wspól-
nie z naszymi uczniami, choć 
oczywiście pamiętamy o bez-
pieczeństwie i przestrzeganiu 
zasad w reżimie sanitarnym.

W tym roku szkolnym uda-
ło nam się utworzyć 3 klasy 
pierwsze, które zaczęły dzień 
od uroczystego apelu w sali 
gimnastycznej. Zaśpiewali-
śmy wspólnie Hymn Państwo-
wy, aby podkreślić rangę tego 
wydarzenia. Przedstawiałam 
nauczycieli, wychowawców, 
priorytety na rok 2021/2022 
oraz odczytałam List Ministra 
Edukacji i Nauki skierowany 
do dyrektorów, nauczycieli i 
uczniów.

Potem były pierwsze za-
jęcia w klasach i poznanie 
szkoły, przekazanie najważ-
niejszych informacji dzieciom 
i ich rodzicom, którzy równie 
mocno przeżywają ten mo-
ment.

Podobnie wyglądało roz-
poczęcie w klasach 4.

Wielkie emocje towarzy-
szyły również w oddziałach 
przedszkolnych. Do naszych 
trzech tegorocznych „zeró-
wek” uczęszczają dzieci 5 i 
6-letnie, w sumie 62 „Malusz-
ków”. Grupy te miały swoje 
spotkania w salach. Były prze-
jęte i ciekawe nowych kole-
żanek, nauczycieli, otoczenia. 
Nie brakowało wspólnych 
zabaw integracyjnych, uśmie-
chów na twarzach maluchów, 
a i niejedna łezka zakręciła się 
w oczach rodziców.

Natomiast starsi uczniowie 
z klas 5-8 przyszli do szkoły 
według harmonogramu i roz-
poczynali ten ważny dzień ze 
swoimi wychowawcami w sa-
lach.

Rozpiera mnie duma, bo aż 
527 uczniów rozpoczęło dzi-
siaj naukę w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Aliny i 
Czesława Centkiewiczów w 
Wałbrzychu.

Poprzedni rok szkolny nie 
był łatwy - najpierw nauka 
zdalna, potem hybrydowa. 
Jakie teraz stoją przed Pa-
nią wyzwania - jako dyrek-
torem? Co jest priorytetem, 
najważniejszym zadaniem?

Tak, to prawda, rok po-
przedni był wyjątkowy pod 
wieloma względami. Jak 
wspomniałam, bardzo się 
cieszymy z powrotu do „nor-
malności”, liczymy na to, że 
będzie tak do końca. Jednak 
w związku z ciągle obecnym 
zagrożeniem najważniejszym 
zadaniem jest zapewnienie 
bezpiecznej nauki, zadbanie o 
stan fizyczny i psychiczny każ-
dego dziecka, wzmocnienie 
więzi rówieśniczych czy na-
wet odbudowanie relacji ko-
leżeńskich. Czas nauki zdalnej 
w wielu przypadkach zakłócił 
te dobre relacje, więc będzie-
my tworzyć właściwy klimat 
i kłaść nacisk na integrację 
zespołów klasowych. Teraz 
przed nami czas odnawiania 
relacji.

Na pewno musimy też do-
konać diagnozy dydaktycznej 
i pracować nad uzupełnie-
niem ewentualnych braków, 
utrwalić treści realizowane 
w czasie nauki zdalnej. Już w 
czerwcu rozpoczęliśmy zaję-
cia dodatkowe m.in. z języka 
polskiego i angielskiego w 
celu powtórzenia najtrudniej-
szych zagadnień i będziemy 
to kontynuować w tym roku.

Chciałabym jednak podkre-
ślić, że priorytetem dla mnie 
jest bezpieczeństwo i inte-
gracja rówieśnicza, wsparcie 
uczniów, ich rodziców, a także 
nauczycieli. Jestem pewna, że 
nasza „piątka”, dzięki pomocy 
i zaangażowaniu wszystkich, 
będzie przyjaznym i bezpiecz-
nym miejscem dla wszystkich.

Za tydzień część 2
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Od 20 lat razem z Wami...

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Wrzesień. Projekcja tego 
słowa w mojej głowie to od 
zawsze mokre liście szcza-
wieńskich kasztanowców, 
krótkie czarne gumowce i 
wilgotne kolczaste łupiny, w 
których mieszkają  ciemno-
brązowe brzuszki kasztanów. 
Zbieram je każdej jesieni 
łapczywie, z narażeniem ży-
cia przy ruchliwej ulicy przed 
moim domem. I jeszcze mo-
kre futra kotów na jesiennych 
balkonach szukających wsród 
liściastych dywanów nieobec-
nego już lata. Lipiec i sierpień 
w tym roku to przypadkowo 
nieodrobione zadania domo-
we w zeszycie bez kratek i li-
nii, który już nieprzypadkowo 
gubi się ze strachu przed sro-
gą nauczycielką. Czy wy też 
nie wiecie, co się z nimi stało? 
Lato w tym roku podobno 
było. Nie wiem, nie zauważy-
łam. Ale musiało się wydarzyć, 
skoro cały świat dobrnął jakoś 
do września. Mój dobrnął do 
urlopu, co najważniejsze, bo 
łatwo nie było. 

Podczas wakacji zawsze 
planuję być lepszą wersją sa-
mej siebie. Zaktualizowaną. 
Nie czynię od lat żadnych 
noworocznych postanowień, 
za to w czas urlopu chcę we-
pchnąć wszystkie osobowoś-
ciowe innowacje, na które 
nie pozwala mi praca, jak 
wspaniała by nie była, i doba  
kurcząca się ze stale wzrasta-
jącą prędkością kosmiczną. 
Robię sobie listy, z których 
wysypują się godziny snu do 
nadrobienia, miejsca, które 
chcę odwiedzić, książki, które 
muszę przeczytać i obowiązki 
odkładane na wieczne póź-
niej. Plus kilka pomniejszych 
remontów. Jaki będzie tego 
finał wszyscy wiemy już teraz. 
Ale na razie zostawmy i to. 

Pooddychajmy teraz tym 
wilgotno-rudym powietrzem. 
Poopalajmy buzię w blasku 
łagodnego o tej porze, złote-
go słońca. Popatrzmy na ran-
ne mgły utkane z cukrowej 
waty siedzące na zaspanych 
czuprynach lasów, które rysu-
ją się na horyzontach poran-
ków. Tak, tych samych, któ-
rych chciałoby się dotknąć. 
Poudawajmy jeszcze, że to nie 
o nas ta nagła śmierć światła, 
że nikt nie gasi go znowu za 
wcześnie. 

REKLAMA R0400/21sekund
Świdnica
In vitro bonus
Rada Miasta Świdnica w po-
niedziałek podniosła kwotę o 
25 tysięcy złotych dla par sta-
rających się o potomstwo na 
drodze zapłodnienia in vitro. 
Przypominamy, że 25 września 
ubiegłego roku Rada Miejska 
w Świdnicy opowiedziała się za 
przyjęciem programu polityki 
zdrowotnej “Leczenie niepłod-
ności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego in vitro dla 
mieszkańców Gminy Miasto 
Świdnica na lata 2020-2023”. W 
tym roku do miejskiego progra-
mu in-vitro zgłosiło się już 38 
par.

Boguszów-Gorce
Zasłużony Sybirak
W piątek 27 sierpnia Rada Mia-
sta Boguszowa–Gorc jedno-
myślnie nadała tytuł Zasłużony 
dla Miasta Boguszowa–Gorc 
Panu Adamowi Mitelsztet, 
który jest Prezesem Oddziału 
Sybiraków w Wałbrzychu i Wi-
ceprezesem Zarządu Główne-
go ZS w Warszawie. Pan Adam 
przyjechał do Boguszowa-Gorc 
w 1957 roku jako repatriant z 
Karagandy, po wyjściu z więzie-
nia ojca odsiadującego 10 letni 
wyrok za wrogą działalność na 
rzecz ZSRR. Ukończył Wydział 
Prawa i Administracji na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Warto 
nadmienić, że sprawował funk-
cję Naczelnika Miasta Boguszo-
wa-Gorc w latach 1981-1984.

Świdnica
To już 30 lat
29 maja 1991 roku ówczes-
ny prezydent Świdnicy Jacek 
Drobny wydał zarządzenie o 
utworzeniu z dniem 1 lipca 
Straży Miejskiej w Świdnicy. 
Początkowo formację tworzyło 
tylko dwunastu funkcjonariu-
szy, jednak już trzy miesiące 
później liczba strażników wzro-
sła do 25. We wtorek w gmachu 
Urzędu Stanu Cywilnego od-
była się uroczystość związana 
z jubileuszem świdnickiej jed-
nostki oraz ze Świętem Straży 
Miejskiej. To już 30 lat w służbie 
mieszkańcom.

Region
Nowe pobocza
Zakończyły się prace związane 
z utwardzaniem poboczy kost-
ką granitową w ciągu dróg po-
wiatowych przy ulicy Kosynie-
rów i ulicy Jasnej w Boguszowie 
- Gorcach. Łącznie utwardzono 
216 m2. Natomiast koszt zada-
nia wyniósł 35 893,37 złotych. 
Okazuje się, że jest to najlepsza 
forma wzmocnienia poboczy w 
górskim terenie, gdzie ulewne 
deszcze każdorazowo powodu-
ją wymywanie kamienia czy in-
nego materiału zastosowanego 
do ich utwardzenia. Teraz prace 
przenoszą się do gminy Czarny 
Bór - informuje starosta Krzysz-
tof Kwiatkowski.
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Zmagazynować wodę - część 2
Tydzień temu rozpoczęliśmy Temat Tygodnia, w którym omówiliśmy powstawanie 

sztucznych zbiorników wody. Przypominamy, że w Polsce mamy ich ponad 140 1 hm³. 
W czasach anomalii pogodowych, globalnego ocieplenia, czy susz, gromadzenie wody 
staje się bardzo ważną sprawą.

Zdjęcie tygodnia Dworzec Wałbrzych Miasto 

Powód powstania
Przypominamy, że najczęściej 

zbiorniki powstają dzięki spiętrze-
niu wody w rzece za pomocą za-
pory. Proces ten odbywa się pod 
kontrolą inżynierów, którzy okre-
ślają teren zalewu. Jest to przede 
wszystkim istotne dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Aby zbiornik 
spełniał swoje funkcje, musi być 
odpowiednio zabezpieczony.

Największe zbiorniki w Pol-
sce

Tydzień temu pisaliśmy że w 
2018 roku w Polsce było 4195 
wszystkich sztucznych zbiorni-
ków retencyjnych. Najstarszy to 
znajdujący się na Brdzie Zbiornik 
Zapora, który zbudowano w 1848 
roku. Kolejnym, który wymienili-
śmy, był Zbiornik Otmuchowski, 
umiejscowiony jako zbiornik re-
tencyjny - również Nysy Kłodzkiej, 
a także Zbiornik Dobczycki, zloka-
lizowany jako zbiornik retencyjny 
Raby. Innym zbiornikiem godnym 
uwagi jest Zbiornik Różanowski. 

Położony jest na Dunajcu, uru-
chomiony został dopiero w 1941, 
choć jego budowę rozpoczęto 
w lutym 1935 r. Ciekawostką jest 
fakt, że całkowite napełnienie 
nastąpiło w 1943 roku. Powstał 
w wyniku spiętrzenia Dunajca w 
celu wybudowania Elektrowni 
Rożnów. Następnym ważnym 
sztucznym akwenem jest Zbior-
nik Goczałkowski. Prace nad jego 
budową rozpoczęto w 1947 roku. 
Powstał poprzez przegrodzenie 
doliny rzeki Małej Wisły zapo-
rą czołową i uformowanie wału 
bocznego w miejscowościach 
Chybie i Strumień. Wspomnijmy 
też o Zbiorniku Jeziorsko. Pomysł 
na jego budowę narodził się na 
początku lat 60. XX w., natomiast 
roboty ruszyły na przełomie lat 
1975 i 1976. Zbudowany został w 
środkowym biegu Warty na grani-
cy woj. wielkopolskiego (powiat 
turecki) i łódzkiego (powiaty: sie-
radzki i poddębicki). Utworzony 
w wyniku przegrodzenia doliny 

Warty w 484,3 km jej biegu zaporą 
ziemną o maksymalnej wysokości 
20 m i długości 2730 m, a także po 
wybudowaniu zapór bocznych w 
dolinie rzek Pichny i Teleszyny i 
zapór cofkowych w rejonie miej-

scowości Warta. Głównym celem 
jest ochrona przeciwpowodzio-
wa Uniejowa, Koła, Konina, Śre-
mu i Poznania. Z kolei Zbiornik 
Czorsztyński umiejscowiono na 
rzece Dunajec. Rok uruchomie-
nia to 1997. Jego maksymalna 
pojemność wynosi 232 mln m³, a 
powierzchnia: 12,7 km². Historia 
jego budowy sięga początku XX 
w. Opowiadał się za nią m.in. Ga-
briel Narutowicz, pierwszy polski 
prezydent, z zawodu inżynier hy-
drotechnik, profesor Politechniki 
w Zurychu. Znajduje się między 
Pieninami a Gorcami, powstał po-
przez zbudowanie w Niedzicy za-
pory wodnej. Warto jeszcze wska-
zać Zbiorni Wosławski i Soliński. 

Rusza budowa kolejnego
Powstanie największe jezioro 

w naszym kraju.Objętość nowych 
zbiorników wodnych ma wynosić 
ponad 3 mld metrów sześcien-
nych. Maksymalna miejscowa głę-
bokość zbiornika wodnego sięg-
nie 205 m, a średnia głębokość to 
około 79 m. Poszczególne funkcje 
zbiornika zostaną tak rozmiesz-
czone w terenie, aby jak najlepiej 
wykorzystać ogromny potencjał 
krajobrazu poeksploatacyjne-
go dla uatrakcyjnienia regionu. 
Utworzone zostanie w miejsce 
ogromnego kopalnianego dołu 
na Polach Bełchatów i Szczerców. 
Jak podają ogólnopolskie me-

dia,  zgodnie z zapowiedziami 
PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna, spółki z Grupy Ka-
pitałowej PGE, już wkrótce ruszą 
intensywne prace przy budowie 
największego zbiornika wodnego 
w naszym kraju. Według danych 
ma być dwa razy głębszy od obec-
nego rekordzisty - jeziora Hańcza. 
Warto nadmienić, że tak duży i 
głęboki zbiornik pokopalniany 
jeszcze nigdy nie powstał. W tej 
skali nikt przed PGE tego nie robił. 
Pozyskanie tak ogromnych ilości 
wody stanowi podstawowy prob-
lem. Dużym wyzwaniem jest rów-
nież przemieszczanie ogromnych 
ilości mas ziemnych, związane z 
wypłacaniem głębokich wyrobisk 
poeksploatacyjnych.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.budnews.pl

https://www.naukowiec.org
podroze.onet.pl

http://mlodyhydrolog.pl
inzynieria.com/

https://www.arcgis.com
https://pl.wikipedia.org

https://polskazachwyca.pl
https://www.money.pl

https://www.naukowiec.org/

REKLAMA R0402/21

Senior pełen nielegalnych pomysłów
W miniony piątek koło 

południa policjanci ruchu 
drogowego wałbrzyskiej 
komendy otrzymali infor-
mację o kolizji drogowej w 
rejonie skrzyżowania ul. 11 
Listopada z ul. Piłsudskiego 
w Wałbrzychu. Na miejscu 
funkcjonariusze szybko wy-
czuli, że sprawca zdarzenia 
jest pod wpływem alkoholu. 
Okazało się, że mężczyzna 
kierował samochodem w 
stanie nietrzeźwości, mając 
ponad 2,30 promila alkoho-
lu w organizmie.
W trakcie rozmowy z funk-

cjonariuszami podejrzany robił 
wszystko, aby odstąpili oni od 
wykonywania swoich czynności. 

Ostatecznie obiecał im po 500 
złotych „na głowę”. Kiedy policjan-
ci zatrzymali 70-latka, ten następ-
nie zaczął się odgrażać. Znieważył 
funkcjonariuszy słowami wulgar-
nymi, a także obiecał, że zostaną 
zwolnieni ze służby. Jednak to 
on sam trafił do pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych, gdzie po 
wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. 
Jego samochód odholowano na 
parking strzeżony. Podejrzanemu 
za szereg przestępstw grozi teraz 
kara pozbawienia wolności do lat 
8. O losie wałbrzyszanina zadecy-
duje Sąd Rejonowy w Wałbrzy-
chu. 70-latek objęty został dozo-
rem policyjnym.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Szkoła - otóż, aby wyjaśnić 
ten termin zasięgnąłem eks-
plikacji w Encyklopedii PWN. 
Okazuje się, że leksem ten ule-
gał wielowiekowej ewolucji. I 
tak: w starożytnej Grecji okre-
ślano nim rozmowy myślicieli 
z uczniami na dowolne tema-
ty, z kolei w czasach cesarstwa 
w starożytnym Rzymie termin 
ten (łac. schola) oznaczał już 
podstawową instytucję zaj-
mującą się nauczaniem mło-
dzieży. Współcześnie termin 
„szkoła” jest używany w wielu 
różnych znaczeniach, z któ-
rych najpowszechniejsze to: 
instytucja nauczająca, oświa-
towo-wychowawcza; czy 
budynek, w którym się mie-
ści taka instytucja. Mianem 
szkoły można określić również 
system instytucji oświatowo-
-wychowawczych dających 
określone wykształcenie. Na-
tomiast dla mnie szkoła to 
miejsce nie tyle kojarzące się z 
nauką, co z pewnego rodzaju 
drugim domem. To właśnie w 
szkole poznaje się kolegów, 
koleżanki, zawiązuje przyjaź-
nie. Szkoła uspołecznia i po-
maga zapoznać się z mecha-
nizmami funkcjonowania w 
społeczeństwie. Sama eduka-
cja i nauczanie nie są jedyny-
mi najważniejszymi funkcjami 
szkoły. Nie tak dawno uświa-
domiłem sobie, że właśnie 
rozpoczyna się rok szkolny, w 
którym dwadzieścia lat temu 
zdawałem maturę. I pierw-
sza myśl jaka mi przyszła do 
głowy, to nie wykształcenie, 
ani nauka tylko koleżanki i 
koledzy z klasy. Dzięki inter-
netowemu komunikatorowi 
w social mediach udało mi się 
połączyć w jedną grupę część 
osób z klasy, a oni znaleźli i 
dodali kolejnych. I tak od kil-
kunastu dni piszemy wszyscy 
do siebie. Szczególnie sympa-
tyczne jest to, że mimo upły-
wu dwudziestu lat, wszyscy 
rozmawiają dokładnie tak 
jakby czas stanął w miejscu, 
jakbyśmy nadal byli nastolat-
kami. Tak jakbyśmy wczoraj 
opuścili mury szkoły. Dzięki 
nim płakałem ze śmiechu na 
lekcjach, a dziś śmieję się do 
łez, czytając ich wpisy. Rzad-
ko dostrzegamy to, czego na-
prawdę uczy nas szkoła.   !

Redaktor Naczelny

sekund Nowe Miasto, nowy start biblioteki
W ślad za wizualną od-

nową Nowego Miasta idzie 
troska o jego duszę. Po rocz-
nym remoncie, dużym wkła-
dzie finansowym, otwarto 
ponownie filię Biblioteki 
pod Atlantami.
Jechałem tam z premedytacją 

nie na tę godzinę, na którą zosta-
ły zaproszone media. Chciałem 
usłyszeć więcej niż ten sam ze-
staw przemówień dopasowywa-
ny do miejsc przez wstawianie, w 
wykropkowanych miejscach, od-
powiednich nazw. Po drodze mi-
jałem inną dzielnicę nieodkrytych 
możliwości, Stary Zdrój, zastana-
wiając się kiedy przyjdzie na nią 
czas i czy też jej niuanse architek-
toniczne znikną w jakimś topor-
nym zamyśle rewitalizacyjnym, 
jak stało się z tymi z Ogińskiego. 
Na szczęście styropian lubi odkle-
jać się od elewacji, albo odklejają 
go ukryte pod nim skarby, szu-
kające nowego rozdania, nowej 
myśli, tak, jak robią to niemieckie 
napisy, zerkające spod grubych 
warstw polskiej, jedynie słusznej 
farby.

Miejsce parkingowe znalazłem 
gdzieś w dalszej, bocznej uliczce, 
z daleka od błyszczących nowoś-
cią fasad ulicy Piłsudskiego. Za-

chwycają te odrapane podwórka, 
zupełnie inny świat. Chodniki po 
równo utytłane psimi odchoda-
mi, co papierkami po batonikach, 
które - tak - są przecież wszędzie, 
starszy pan zasiadający na kawał-
ku sypiącego się murku, z trudem 
siłacza napinając stężałe mięśnie, 
jego nonszalancko odpalany pa-
pieros. Nie szybko, nie pro, nie 
eko, nie tak jeszcze, jakby chciał 
wzorzec zielonego miasta.  

Wewnątrz pachniało farbą, 
tynki błyszczały nowością, kom-
putery prężyły swoje czarne 
ekrany. Miejsce dla osób z niepeł-
nosprawnością, miejsce na spot-
kanie z gościem, sala dla dzieci, 
rozpoczynające się właśnie war-
sztaty, pani Anna dobrze znająca 
funkcję biblioteki w lokalnej spo-

łeczności, bo sama kiedyś tak pra-
cowała. Przyniosła książki.

W tej podniosłej atmosferze 
premiery, krzątaninie, takiej bi-
bliotecznej, bez zbędnego po-
śpiechu, wśród dobrze zmoty-
wowanych uśmiechów, gwarze 
dzieci i dorosłych, rozmawiamy o 
tym jak powinna wyglądać biblio-
teka XXI wieku. O to jak powinna 
wyglądać ta biblioteka pytano 
mieszkańców i odpowiedzi były 
nadzwyczaj proste. Wziąć i oddać 
książkę, to oczywiste, ale dalej 
żeby się spotkać, porozmawiać, 
przyprowadzić dokądś dzieci.

Nowe Miasto powoli zmienia 
strukturę, bardziej pasuje ta na-
zwa. Robi się młodsze, wracają z 
wielkich miast jego podrośnięte 
dzieci i z nimi troska o duszę i du-
sze.

Wałbrzych
Stadion w budowie
Trwa remont stadionu przy uli-
cy Kusocińskiego na Piaskowej 
Górze. Prace rozłożone w cza-
sie mają zakończyć się prawdo-
podobnie jeszcze w tym roku. 
Przypominamy, że stadion 
rewitalizowany jest w ramach 
budżetu obywatelskiego. Pro-
jekt zakłada wymianę starej 
nawierzchni bieżni szutrowej 
na nową oraz odbudowanie 
murka oporowego wokół niej. 
W dalszej części prac nastąpi 
wymiana nawierzchni asfalto-
wej na ciągach komunikacyj-
nych. W celu unowocześnienia 
obiektu zakupione zostaną 
wiaty piłkarskie. Każda z nich 
będzie posiadała 13 plastiko-
wych siedzisk.

Świebodzice
Śmieci do góry
Świebodziczanie nie ustrzegą 
się przed podwyżką cen wy-
wozu śmieci. Otóż 25 sierpnia 
przyjęto uchwałę Rady Mia-
sta w sprawie zmiany stawek 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Od 1 
października opłata za wywóz 
śmieci będzie wynosiła 31 zł 
miesięcznie za każdego miesz-
kańca. Natomiast w przypadku 
niewywiązania się z obowiąz-
ku segregowania odpadów, 
opłata wynosić będzie 62 zł 
za osobę. 6 radnych było za, 4 
przeciw, 4 wstrzymało się.

Wałbrzych
WOK tańczył z ogniem
Zwieńczeniem tegorocznego 
Dolnośląskiego Festiwalu Og-
nia był widowiskowy konkurs 
fireshow, w którym zmagali się 
soliści i grupy ogniowe. Pula 
nagród w zawodach opiewała 
na kwotę 3 tysięcy złotych. W 
trakcie wydarzenia zaprezen-
towali się artyści kuglarze z 
nowoczesną formą tańca po-
łączonego z etiudą teatralną. 
Do stworzenia widowiska jako 
główny rekwizyt, wykorzysty-
wany jest ogień. Wariacje róż-
norakich wzorów, jakie tworzy 
się podczas ruchów uczestni-
ków, sprawiają, że każdy pokaz 
jest wyjątkowy.

Region
Sprawna łapanka
Policjanci z Wałbrzycha oraz 
powiatu wałbrzyskiego w 
poprzedni weekend prze-
prowadzili szeroko zakrojone 
działania poszukiwawcze ma-
jące na celu zatrzymanie osób 
poszukiwanych na naszym 
terenie. Tylko w piątek i sobo-
tę funkcjonariusze zatrzymali 
łącznie 13 osób. Funkcjona-
riusze dodatkowo ustalili, że 
jeden z poszukiwanych męż-
czyzn, będąc pracownikiem 
firmy kurierskiej, w lipcu tego 
roku przywłaszczył sobie dwa 
skanery oraz gotówkę pobra-
ną od klientów z rozwożonych 
paczek, gdzie straty oszacowa-
ne zostały na ponad 12 tysięcy 
złotych.

Biuro Wałbrzych
Podzamcze
ul. Kasztelańska 5d
tel: 530 003 837
Biuro Wałbrzych
Biały Kamień
ul. Andersa 162
tel.:693 501 464

Biuro Świdnica 
ul. Zamenhofa 46 (I piętro)
tel.: 530 981 981
Biuro Świdnica (Stokrotka)
ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel.: 511 214 688
Biuro Środa Śląska 
ul. Legnicka 25
tel.: 795 708 799

Biuro Bolków
ul. Rynek 23
tel.: 530 255 703
Biuro Jawor
ul. Gagarina 3C
tel.: 530 367 377
Biuro Nowa Ruda
ul Kłodzka 9A
tel.: 728 460 077

Biuro Jawor
ul. Lubińska 8
530 367 377
Biuro Bielawa
ul Wolności 149
tel.:728 460 077
Biuro Lubawka
ul. Kombatantów 3
tel.:576 345 473
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Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem w Wałbrzychu

z gitarzystą, wokalistą i twórcą muzycznym rozmawiał Paweł Szpur

z Piotrem Woźniakiem

Oglądnij pełen wywiad
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Kiedy zaczęła się Twoja 
przygoda z gitarą?

Tak się u mnie w domu 
składało, że te gitary same 
prosiły się o pochwycenie ze 
ściany bo tam wisiały. Któraś 
z nich może rzadziej używa-
na przez ojca – nie było prob-
lemu, żebym sobie ją podjął i 
próbował coś tam brzdąkać. 
Natomiast przez 10 lat by-
łem wiolonczelistą. Tak pew-
nie moi rodzice planowali 
moją przyszłość. Natomiast 
jakoś tam przekornie, właś-
nie nie na przekór, zacząłem 
układać nieśmiało piosenki i 
próbować je śpiewać. A więc 
bardzo wcześnie zacząłem 
śpiewać, myślę, że miałem 
wówczas około 17 lat. Kilka 
lat potrwało zanim pojawiła 
się propozycja wykonawcza, 
która pozwoliła mi wyjść na 
scenę i zaistnieć.

Kiedy jest wena twórcza i 
motywacja, by coś napisać? 
Jak powstają teksty?

Nieoczekiwanie zazwy-
czaj, ale ta praca trwa bez 
przerwy po czym pojawia się 
jakiś zaśpiew czy kilka słów, 
które.... I to się pojawia cał-
kiem znienacka i wtedy trze-
ba być przygotowanym. Na 
szczęście mamy już wszyscy 
teraz dyktafony w telefonach 
i są też notatniki. To nie jest 
tak jak wtedy, kiedy zaczy-
nałem, że szukało się kartki, 
albo powtarzało się jakąś fra-
zę w nieskończoność, żeby 
ją zapamiętać. Teraz jest ła-
two, ponieważ ta wena, jak 
mówisz, to coś nieprzewidy-
walnego, nie da się tego za-
programować w godzinach 
pracy, które też są swoją dro-
gą pewnego rodzaju rutyną, 
pracą nad sobą. Ale jeśli cho-
dzi o nowe piosenki to nigdy 
nie wiadomo.

Jak łączy się nuty i sło-
wa? Czy to jest trudne?

Tak - to jest trudne i do tej 
pory nie wiem, która z tych 
dróg jest mi najbliższa. To 
znaczy, czy najpierw słowo, 
a potem muzyka czy odwrot-
nie. Czy jednocześnie. Myślę, 
że najszczęśliwsze, co może 
się wydarzyć to pojawienie 
się jakiegoś zaśpiewu wraz ze 
słowami - wtedy mam wra-
żenie, że sytuacja jest najbar-
dziej naturalna i prawdziwa.

Czy ktoś prosił kiedyś o 
napisanie tekstu lub od-
wrotnie - o napisanie mu-
zyki?

Tak - zdarzyło się, ale ja 
mam chyba taką cechę, że 
trochę za bardzo kombinuję. 
W związku z tym rzeczy są 
najbardziej dla mnie... myślę, 
że tych propozycji nie było 
tak dużo, dlatego, że one są 
gdzieś sklejone bardzo ze 
mną.

Porozmawiajmy chwilę 
o pierwszej płycie „Dom 
na dachu”. O czym jest i co 
mogą znaleźć na niej słu-
chacze?

Właśnie - jeśli będziemy 
rozmawiać o płycie drugiej 
„Tata Adama”, to miałbym o 
wiele więcej do powiedze-
nia, dlatego, że ona powstała 
stosunkowo szybko, te pio-
senki były szybko napisane, 
w przeciągu może półtorej 
roku. Natomiast płyta „Dom 
na dachu” jest owocem mo-
ich kompozytorskich zmagań 
z kilkunastu lat. Dlatego są 
tam tak różne rzeczy, że trud-
no było to posklejać. Jaka ona 
jest? Właśnie już powiedzia-
łem, pewnie jest przekrojem 
Piotra Woźniaka, jako człowie-
ka i twórcy z kilkunastu lat.

Zatem przejdźmy do dru-
giej płyty. Kiedy powstawa-
ły teksty i jak długo?

Bardzo owocnie i szyb-
ko nam się pracowało z Ag-
nieszką Łomnicką, która jest 
autorką mniej więcej połowy 
tekstów na tej płycie. Tak się 
jakoś wzajemnie inspirowali-
śmy, że to był bardzo, bardzo 
fajny czas w moim życiu. My-
ślę, że bardzo solidny rezultat 
osiągnęliśmy w tej współpra-
cy kompozytorsko-autorskiej. 
Bardzo szybko.

Czy podczas lockdownu 
ciężko było nie spotykać 
się na koncertach z fanami? 
Czy raczej był to okres pracy 
twórczej?

Ja z biegiem lat coraz bar-
dziej preferuję spotkania z 
publicznością, przedkładam 
je nad pracę studyjną. To jest 
dla mnie w zasadzie sedno, to 
jest "clou" mojej pracy. Może 
inaczej, może ja po prostu naj-
bardziej to lubię – spotykać 
się z ludźmi. Mamy tu grupę 
słuchaczy, którzy są świeżo 

po koncercie i współtworzyli 
ze mną ten moment. To jest, 
czasem nadużywa się tego 
określenia, coś magicznego. 
To spotkanie i to, co z niego 
wynika, to jest nowa wartość, 
która się nigdy nie powtarza.

Dziękuję za rozmowę,

W dalszej części wywiadu 
Piotr Woźniak opowiada o 
tym czym różni się projekt trio 
od pracy solo. Zeskanuj kod 
QR i oglądaj pełen wywiad.
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Suzuki Superpuchar Polski koszykarzy.
Inauguracja sezonu w Wałbrzychu w kompleksie Aqua-Zdrój 

Fotorelacja Bartłomiej Nowak

Zeskanuj kod QR i oglądaj więcej zdjęć 
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Pieniądze futbolu nie zepsu-
ją!
Dobiegło końca kolejne okno 
transferowe. Zapamiętamy 
je na długo, przede wszyst-
kim z powodu historyczne-
go przejścia Leo Messiego z 
Barcelony do PSG. Było także 
kilka innych spektakularnych 
transferów a kolejne, któ-
re mogły sprawić, że „świat 
zatrzęsie się w posadach”, 
póki co nie doszły do skutku 
ale to tylko kwestia czasu. 
No i tradycyjnie przy oka-
zji milionowych przelewów 
za piłkarzy i na ich konta po 
raz kolejny rozpoczęła się 
zaciekła dyskusja o „końcu 
świata” a nawet powolnym 
końcu futbolu. Ja tak czarno 
absolutnie tego nie widzę a 
współczesna piłka bardzo mi 
się podoba! I mówię to jako 
osoba podpisująca się jedno-
cześnie pod hasłem „Against 
modern football” (nieformal-
ny ruch sprzeciwiający się 
dzisiejszemu skomercjalizo-
wanemu futbolowi, promują-
cy m.in. tzw. groundhopping 
czyli odwiedzanie stadionów 
i oglądanie meczów w niż-
szych, amatorskich ligach). 
W tym miejscu każdy zarzuci 
mi sprzeczność w moim po-
stępowaniu ale ja absolutnie 
jej nie widzę. Mam wielki 
sentyment do piłki z lat 80-
tych i początków 90-tych, 
kiedy to obracano w niej zu-
pełnie innymi pieniędzmi. 
Lubię rozgrywki A, B Klasy, 
okręgówki itp. Kibicuję klu-
bom zagranicznym, o któ-
rych większość przeciętnych 
kibiców nigdy nie słyszała 
...ale z wielkim entuzja-
zmem czekam na ten sezon, 
żeby oglądać PSG, Ronaldo 
w Manchesterze United, z 
niecierpliwością czekam kie-
dy mój Real zasili w końcu 
Mbappe. Ekscytuje mnie za 
ile milionów i do jakiego klu-
bu odejdzie Halland. I jestem 
przekonany, że takich jak ja 
są miliony. Tacy którzy pój-
dą na mecz LZS-u w swojej 
miejscowości czy potyczkę w 
Sunday League a wieczorem 
obejrzą pojedynek Premier 
League z udziałem gwiazd 
zarabiających miliony i obie 
te rzeczy będą dla nich wiel-
ką przyjemnością. W piłkar-
skim świecie jest miejsce na 
wszystko.  
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Po raz pierwszy w historii Wałbrzych będzie gościć uczestników Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w boksie. Na tę im-
prezę przyjdzie nam trochę poczekać, a tymczasem od środy w Staszowie koło Kielc rozgrywane są Mistrzostwa Polski junio-
rów, w których barw Imperium Boxing Wałbrzych broni dwóch zawodników. 

Wałbrzych gospodarzem Mistrzostw Polski w boksie

Początek tygodnia przyniósł 
potwierdzenie informacji, któ-
rą nieoficjalnie przekazaliśmy 
kilka tygodni temu, a którą 
dziś możemy formalnie opub-
likować na naszych łamach. 
Mowa o Mistrzostwach Polski 
seniorów i seniorek w boksie, 
które w dniach 14 – 19 listo-
pada odbędą się w hali Aqua-
-Zdroju. - Jestem niezwykle 
podekscytowany faktem, iż po 
raz pierwszy Wałbrzych będzie 

gospodarzem Mistrzostw Pol-
ski, bo tworzymy historię boksu 
w naszym mieście. Mamy duże 
wsparcie Miasta, sponsorów, 
jak i Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki, dlatego liczę na wspa-
niałe zawody i widowisko. Co 
prawda są obawy, że covid-19 
wpłynie na nasze plany, ale 
mam nadzieję, że nawet jeśli 
będą obostrzenia, to uda się 
rozegrać turniej w reżimie sani-
tarnym - powiedział Krzysztof 

Sadłoń, przedstawiciel Impe-
rium Boxing Wałbrzych, głów-
nego organizatora mistrzostw. 

Zanim najlepsi polscy bok-
serzy zjadą pod Chełmiec, 
wcześniej czeka nas kilka im-
prez na najwyższym poziomie 
z udziałem reprezentantów 
klubu z ulicy Pługa. Chodzi 
między innymi o zbliżające się 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Śląska kobiet, Mistrzostwa Pol-
ski młodzików oraz Młodzieżo-
we Mistrzostwa Polski kobiet i 
mężczyzn, do których dojdzie 
w październiku. 

Stawką medale Mistrzostw 
Polski juniorów

Tymczasem przed dwoma 
dniami w Staszowie koło Kielc 
rozpoczęły się Mistrzostwa 

Polski juniorów, w których nie 
brakuje podopiecznych trenera 
Sadłonia oraz Mariusza Burzyń-
skiego. Naszych barw bronią 
bowiem Kuba Krzpiet (51 kg) 
oraz Dawid Obstarczyk (63.5 
kg). Z wałbrzyskiej dwójki fawo-
rytem do złota jest Kuba, który 
postara się powtórzyć sukces 
sprzed roku, kiedy to sięgnął po 
końcowy triumf w kategorii 49 
kg. - Nieco trudniejsze zadanie, 
również ze względu na niezbyt 
szczęśliwe losowanie, czeka 
Dawida, ale wierzę, że drugi 
z naszych może pokusić się o 
miłą niespodziankę w pojedyn-
ku z faworyzowanym rywalem 
- zakończył szkoleniowiec wał-
brzyszan.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Czarni bliżej medalu
Piłkarze Czarnych Lwów Wałbrzych są coraz bliżej osiągnięcia historycznego sukcesu, czy-

li wywalczenia medalu Mistrzostw Polski Retro Ligi. W niezwykle istotnym dla układu tabeli 
spotkaniu Rafał Lewandowski i spółka wygrali na wyjeździe z Hakoach Będzin 3:2, dzięki cze-
mu na dwie kolejki przed końcem rozgrywek plasują się na 2. miejscu klasyfikacji rozgrywek. 

Wynik niedawnej konfron-
tacji w Będzinie nie odda-
je dramatyzmu spotkania, 
które rozpoczęło się od 
błyskawicznie zdobytych 
przez przyjezdnych dwóch 
bramek. W roli głównej wy-
stąpili Damian Wiśniewski 
oraz Rafał Pietrzak, któ-
rzy skutecznie wykończyli 
precyzyjne dogrania Ra-

fała Koszyki. Do przerwy 
nasi mogli prowadzić 3:0, 
jednak kolejna ładna akcja 
wałbrzyszan zakończyła 
się na poprzeczce bramki 
miejscowych.

Wydawało się, iż wałbrzy-
szanie są na najlepszej 
drodze po 2 punkty, które 
przyznawane są za wygra-

ną w Retro Lidze, gdy tuż 
po zmianie stron sytuacja 
gości zaczęła się mocno 
komplikować. Najpierw 
bowiem pechowym golem 
samobójczym „popisał 
się” Piotr Stawiany, a w 55 
minucie do remisu dopro-
wadził Łukasz Osadziński. 
Wraz z upływem czasu gra 
stawała się coraz ostrzej-
sza, a niemal każdą akcję 
przerywał okrzyk bólu 
poszkodowanego zawod-
nika. Na szczęście, mimo 
rosnącej przewagi Hako-
ach, końcówka należała do 
naszej ekipy, a konkretnie 
Koszyki. W 86 minucie 
najskuteczniejszy gracz 
Czarnych zdołał przechylić 
szalę zwycięstwa na stronę 
gości i w rezultacie kolejny 
komplet punktów pojechał 
do Wałbrzycha.  

Przed naszymi dwa ostat-
nie mecze ligi, w tym naj-
ważniejszy mecz sezonu, w 
którym za tydzień zmierzy-
my się u siebie z WKS-em 
37 PP Kutno, a więc czwar-
tą ekipą tabeli. Jeśli wy-
gramy, to bez względu na 
ostatni mecz ligi z niepo-
konanym Strzelcem Cho-
roszcz Białystok zapewni-
my sobie medal Mistrzostw 
Polski. Zapraszamy zatem 
na stadion Gwarka przy uli-
cy Jagiellońskiej, gdzie 11 
września o godzinie 15 po-
dejmiemy zespół z Kutna. 

V kolejka Retro Ligi
Hakoach Będzin – Czarni 
Lwów Wałbrzych 2:3 (0:2)
Bramki: 0:1 Damian Wiś-
niewski (1), 0:2 Rafał Pie-
trzak (10), 1:2 Piotr Sta-
wiany (53 – br.sam.), 2:2 
Łukasz Osadziński (55), 2:3 
Rafał Koszyka (86)

Następny mecz
Sobota – 11 września, 
godz. 15:
Czarni Lwów Wałbrzych – 
WKS 37 PP Kutno

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Tomasz  
Nazwisko: Poros 
Data urodzenia: 21 stycznia 1975 roku
Pseudonim sportowy: brak
Klub: UKS „Dziewiątka” Wałbrzych (piłka nożna, akrobatyka)
Największy dotychczasowy sukces?
Ponad 30 lat temu wywalczyłem brązowy medal Mi-
strzostw Polski w Pucharze Michałowicza w piłce noż-
nej. Występowałem jako reprezentant dawnego woje-
wództwa wałbrzyskiego, gdy trenerem był Zbyszek Górecki, a ja otrzymałem tytuł 
najlepszego obrońcy turnieju. Obecnie wspólnie z Tomaszem Wepą realizujemy 
projekt UKS „Dziewiątka” Wałbrzych.W skład klubu wchodzą: Szkoła Piłki Nożnej 
9, Szkoła Akrobatyki Sportowej 9 oraz Mecenas Sportu 9. Piłka nożna była naszym 
oczywistym wyborem, chcieliśmy ją jednak robić trochę inaczej, ale życie nas zwe-
ryfikowało. W piłce liczy się niestety tu i teraz, nieważne ile masz lat i czy potrafisz 
biegać. Mam nadzieję że jeszcze wrócimy do naszych podstawowych i najważniej-
szych celów. Szkoła Akrobatki sportowej 9 powstała 3 lata temu i w pierwszym 
rozdaniu miała na celu poprawę sprawności dzieci i młodzieży oraz przygoto-
wanie ich do uprawiania innych dyscyplin sportu. Liczba dzieci oraz charakter i 
chęć ciężkiej pracy sprawiły, że wystartowaliśmy w jednych zawodach, później 
kolejnych i tak jest do dzisiaj. Sporym osiągnięciem była również organizacja 
Pierwszych Spotkań Akrobatycznych Wałbrzych w roku 2019, które były próbą 
generalną przed tym, co chcemy zrobić w nadchodzącym czasie. Mam na myśli 
zawody, które zorganizujemy we współpracy z Miastem oraz Polskim Związkiem 
Gimnastycznym, a które odbędą się w dniach 22-24 października tego roku w hali 
Aqua-Zdroju pod patronatem firmy Mando Polska.
Kto jest twoim idolem sportowym?
Trenerem, którego najbardziej ceniłem był Józef Kampa. Był asystentem Antonie-
go Brzeżańczyka w Zagłębiu Wałbrzych. To on mnie ukształtował piłkarsko i jego 
wspominam najlepiej, choć prowadził bardzo wymagające treningi, zarówno pod 
względem fizycznym jak i mentalnym.  

część 1
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Dla mnie bohaterowie
Oglądam teraz Paraigrzyska 
Olimpijskie w Tokio i oczom 
nie wierzę jak można być 
sprawnym, będąc niepełno-
sprawnym. To niesamowi-
te, że nie mając ręki, nogi, 
a czasem mieć tylko jedną 
nogę, można bić rekordy 
świata! Niemal każdego 
dnia mówimy o rekordach 
poszczególnych zawodni-
ków. Mówimy o wysiłku, 
który muszą włożyć w efekt 
końcowy. Podziwiamy trud 
z jakim się mierzą. Tylko jak 
mamy ocenić wysiłek osób 
niepełnosprawnych? 

Pchnięcie kulą, w którym 
Polka walczyła o medal, 
gdzie ona sama sparaliżo-
wana od pasa w dół z tylko 
jedną ręką w pełni sprawną 
już w pierwszej próbie bije 
rekord świata. Później go 
poprawia. Uśmiecha się. Ka-
mera robi zbliżenie. Myślę 
sobie: Piękna dziewczyna. 
Komentator dodaje wzru-
szony, że jest szczęśliwa. 

Wrażenie robił nie tylko 
sam wynik, ale też sposób 
przygotowań do rzutu. Przy-
pinanie pasami do specjal-
nego krzesła i to spojrzenie 
w oczach samej zawodnicz-
ki. Ona skupiona była tylko 
na starcie. Ja patrzyłem na 
wszystko. Jej pewność sie-
bie sprawiła, też, że sam po-
czułem się jakby to właśnie 
ona była bardziej sprawna 
ode mnie. 

Później przełączyłem się na 
tenis stołowy, było też pły-
wanie, kolarstwo, biegi, ko-
szykówka na wózkach. Nie-
samowite wrażenie zrobiła 
na mnie rywalizacja w piłce 
nożnej. Bramkarze widzieli, 
ale zawodnicy z pola już nie. 
To co jednak robili z piłką 
sprawiło, że według mnie 
Messi czy Ronaldo, powinni 
im czyścić buty. 

Fantastyczna rywalizacja na 
arenach Igrzysk sprawia, że z 
zapartym tchem oglądam to 
co wyprawiają na nich spor-
towcy. Zazdroszczę im też 
hartu ducha, sprawności fi-
zycznej, a może nawet tego, 
że pomimo niepełnospraw-
ności z takim urokiem speł-
niają swoje marzenia.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Wałbrzyszanie najlepsi w międzynarodowej stawce
W Międzynarodowym Turnieju Siatkówki na zakończenie wakacji, wałbrzyscy juniorzy okazali się najlepsi w dwóch kate-

goriach wiekowych.

- Przed rozpoczęciem ofi-
cjalnych gier dla wszyst-
kich uczestników tur-
nieju zorganizowaliśmy 
szkolenie z udziałem tre-
nera przygotowania moto-
rycznego młodzieżowych 
Reprezentacji Polski – Ada-
ma Mazurkiewicza. Ponad 
100 uczestników mogło 
przekonać się na własnej 
skórze jak wygląda profe-
sjonalna rozgrzewka czy 
prewencja urazowa. Zna-
leźliśmy również czas, aby 
zadać pytania nurtujące 
w procesie szkolenia mło-
dych siatkarzy – wiedzy 

nigdy mało, cieszymy się, 
że turniej spotkał się takim 
dużym zainteresowaniem 
również ze strony kibiców, 
którzy licznie zgromadzeni 
w hali Aqua-Zdrój głośno 
dopingowali swoich ulu-
bieńców – cieszą się orga-
nizatorzy.
W starszej kategorii wie-
kowej w rywalizacji wzięły 
udział trzy zespoły. Dru-
żyny zagrały w systemie 
każdy z każdym. Wałbrzy-
szanie okazali się w tej 
stawce drużyną, która za-
chowała najwięcej sił i zim-
nej krwi w trudnych sytua-

cjach. Najlepsi okazali się 
również juniorzy młodsi 
Chełmca, którym udało się 
zwyciężyć we wszystkich 
spotkaniach.
Indywidualnymi nagro-
dami wyróżnieni zostali 
(junior) Bartosz Ćmikie-
wicz z Chełmca Wałbrzych, 
Jakub Podlipni ze Slavii 
Hradec Kralove oraz An-
drzej Kwapiński z Gwardii 
Wrocław. W grupie junio-
ra młodszego nagrody 
indywidualne trafiły do 
Jana Filipowicza i Łukasza 
Tyneckiego z Wrocławia, 
Grzegorza Tchorowskiego 

z Wałbrzycha oraz Ondreja 
Arabasza z Czech.

Klasyfikacja końcowa w 
kategorii junior:
1. Chełmiec Wałbrzych
2. Slavia Hradec Kralove
3. Gwardia Wrocław

Klasyfikacja końcowa w 
kategorii junior młodszy:
1. Chełmiec Wałbrzych
2. Gwardia Wrocław
3. Koral Wrocław
4. Slavia Hradec Kralove.

JZ 

- Pogoń przyjechała jednak 
do Szczawna-Zdroju jedynie 
w 11-osobowym składzie, co 
mogło stwarzać wrażenie, że 
będzie to dla MKS-u łatwy 
mecz. Nic bardziej mylnego, 
bowiem Pogoń prezentowała 
się na tyle dobrze, że gospo-
darze choć w zdecydowanej 
przewadze w pierwszej po-
łowie, dopiero w 32 minucie 
wyszli na jednobramkowe 
prowadzenie, po strzale Woj-
ciecha Pydy, który wykorzy-
stał doskonałe dośrodkowa-
nie z rzutu rożnego Tomka 

Czechury. Takim wynikiem za-
kończyła się pierwsza połowa, 
co zwiastowało kolejne emo-
cje w drugiej odsłonie – mówi 
Paweł Danielak.

W drugiej odsłonie mecz 
w dalszym ciągu był bardzo 
wyrównany. Obie drużyny 
stwarzały sytuacje, po których 
piłka mogła znaleźć drogę do 
bramki.

- Po przerwie nieco spuś-
ciliśmy z tonu, co skrzętnie 
wykorzystał zespół z Pieszyc. 

Po jednej z akcji, arbiter po-
dyktował rzut karny. Goście 
wyrównali, ale my przyśpie-
szyliśmy swoją grę, dodatko-
wo w 70 minucie za drugą żół-
tą kartkę jeden z zawodników 
gości wyleciał z boiska. Szyb-
ko też strzeliliśmy drugiego 
gola – dodaje prezes MKSu.

Pod koniec meczu gospo-
darzom nie udało się wyko-
rzystać rzutu karnego. Zmar-
nowana szansa nie odbiła się 
jednak na wyniku i komplet 

punktów został w Szczawnie 
Zdroju. Zwycięstwa pierwszej 
drużynie pozazdrościły także 
rezerwy MKS-u, które w ra-
mach 3 kolejki Wałbrzyskiej 
Serie A zwyciężyły w Strzego-
miu 5:1.

MKS Szczawno Zdrój – Po-
goń Pieszyce 2:1 (1:0)

32’ Pyda, 71’ Zawadzki – 
60’ Drąg (k)

JZ / zdjęcia Bartek Nowak

Kolarze Górnika zakończyli 
zmagania w Górskich Szoso-
wych Mistrzostwach Polski z 
dwoma medalami. Najlepszą 
w kraju w kategorii juniora 
młodszego została Karolina 
Chojnacka, która rywalizowa-
ła na dystansie 50 km. Prze-
ciętna prędkość wyścigu 
wynosiła 29 km/h. Mistrzyni 
kraju w porywach jechała jed-
nak nawet z prędkością znacz-
nie przekraczającą średnią.

 

Na trzecim miejscu podium 
wśród młodzików zmagania 
ukończył Jakub Abramek. 
Młody kolarz wałbrzyskiej 
drużyny rywalizował na dy-
stansie 25 km. Młodzicy je-
chali z przeciętną prędkością 
31 km/h.

 
Osiągnięte wyniki sprawi-

ły jednak, że nasi sportowcy 
z wielką przyjemnością będą 
wracać do rozegranych w 
dniach 28-29 sierpnia w Łu-
kowicy Mistrzostw Polski.

 
Szczegółowe wyniki:
Kategoria Młodzik, dystans 

25 km przeciętna prędkość 
wyścigu – 31,239 km/h

I miejsce - Mikołaj Dziadura 
- LKK Zakł. Mięsne „Warmia”

II miejsce - Aleksander Kas-
prowicz - ALKS Stal Grudziądz 
UKS „Ori”

III miejsce - Jakub Abramek 
- LKKS Górnik Wałbrzych DZT 
SE

 

Kategoria Juniorka Młod-
sza, dystans 50 km przeciętna 
prędkość wyścigu – 29,211 
km/h

I miejsce - Karolina Chojna-
cka - LKKS Górnik Wałbrzych 
DZT SE

II miejsce - Kinga Tyszkie-
wicz - MKS Środa Wielkopol-
ska

III miejsce - Barbara Cywiń-
ska - Mayday Team

JZ

Mineralni wygrywają z Pogonią

Złota Chojnacka, srebrny Abramek!

Trudny mecz podopiecznych trenera Rafała Siczka ze spadkowiczem z IV ligi pokazał jednak, że drużyna Mineralnych jest 
bardzo dobrze przygotowana do sezonu.

Sukces poparty ciężką pracą cieszy podwójnie. Do takich przyzwyczajają nas ostatnio wałbrzyscy kolarze, którzy coraz 
częściej wracają z zawodów z medalami, tytułami i rekordami. Tym razem z sukcesów cieszą się cykliści Ludowego Kolarskie-
go Klubu Kolarskiego Górnik Wałbrzych.
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5 września 2021 roku (niedziela) Stara 
Kopalnia zaprasza na Piknik Rodzinny 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna 
Autostrada 2021”. Kampania organizowana 
jest przez Compensa Towarzystwo Ubez-
pieczeń S.A. i Centrum Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w Łodzi.

Piknik Rodzinny odbędzie się w godz. 
10-17 i w programie przewidziane są m.in.: 
pokazy pierwszej pomocy i użycia AED, 
możliwość sprawdzenia refleksu, stre-
fa edukacyjna (zabawowa) z zakresu brd 
i pierwszej pomocy dla dzieci, aktywny 
wypoczynek na dedykowanych sprzętach 

(specjalistyczny masaż relaksacyjny), ska-
ner wzroku (testy ostrości wzroku, postrze-
gania kolorów, odporność na olśnienie), 
możliwość skorzystania z podstawowych 
badań jak pomiar ciśnienia, tętna, satura-
cja, poziom cukru.
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Co ćwierka w sieci...

Michał Dworczyk

InValbrzych

WałbrzychMojeMiasto @michaldworczyk

@InValbrzych

@WalbrzychMM

9:40 AM · 1 wrz 2021

1:20 PM · 31 sie 2021

6:24 AM · 31 sie 2021

Dziś 82. rocznica niemieckiej agresji na Polskę, która zapoczątkowała II Wojnę 
światową. Obchodzimy również Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP. Odda-
jąc hołd ofiarom pamiętajmy szczególnie o tysiącach bezimiennych Bohaterów, 
którzy poświęcili życie za naszą wolność.

Przetarg, który odbył się w Głuszycy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Cena 
zakupu wyniosła trzykrotność ceny wywoławczej. https://bip.gluszyca.pl/sprze-
daz-i-najem-dzialek-lokali-uzytkowych-i-mieszkalnych/5655 Dla zainteresowa-
nych mamy dobrą wiadomość: niedługo będzie można kupić działki budowlane 
przy ul. Polnej. Szczegóły wkrótce!

Prawie 1.3 mln zł kosztowała budowa nowej filii Biblioteki pod Atlantami na No-
wym Mieście. Ponad milion złotych do tej inwestycji dołożyła Unia Europejska. 
Jest wygodnie, nowocześnie i pięknie! #Wałbrzych @EUinPL @EUinWroclaw
@RomanSzelemej

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
@DAWGspzoo

9:47 AM · 1 wrz 2021

SINDEX to wiodące szwajcarskie targi automatyki przemysłowej - najważniej-
sze miejsce spotkań tej branży w DAWG był tam reprezentowany przez Prezesa 
Michała Rado, który spotkał się także z Ambasadorem oraz przedsiębiorcami z 
Saksonii 

Parlament Europejski w Polsce
@Europarl_PL

1:00 PM · 31 sie 2021

31 sierpnia obchodzimy 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Dla 
upamiętnienia tych wydarzeń i zapewnienia im miejsca w zbiorowej pamięci Eu-
ropy, Parlament Europejski zdecydował o ustanowieniu dnia 31 sierpnia Dniem 
Wolności i Solidarności.

dolnośląska Policja
@DPolicja

1:56 PM · 31 sie 2021

Przesiedli się w trakcie jazdy. Oboje mieli wydane sądowe zakazy kierowania. 
Ona posiadała narkotyki, a on ostatecznie doprowadził do wypadku drogowego.

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

10:09 AM · 1 wrz 2021

Drodzy Uczniowie! Dziś rozpoczynacie nowy rok szkolny. Ten poprzedni nie był 
dla Was łatwy – na dłuższy czas musieliście opuścić kolegów i szkolne ławki na 
rzecz nauki w domu. 
Życzę Wam samych sukcesów i dużo satysfakcji oraz radości. Powodzenia!

Dolny Śląsk Wspólna Sprawa
@DSWspolnaSprawa

9:41 PM · 30 sie 2021

„Kolejna klęska rządu to stan służby zdrowia oraz – co ważniejsze – stan naszego 
zdrowia. Polska ma najmniej lekarzy na tysiąc mieszkańców wśród wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej.” - mówił @RomanSzelemej, Prezydent Wałbrzycha
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Jeśli wrzesień - to powrót 
do szkoły. Jeśli nasze pocie-
chy edukują się, to powinni-
śmy być żywo zainteresowa-
ni tym czego i jak dzieci się 
uczą. Gdy nie mamy dzieci, 
to moim zdaniem dobrze jest 
interesować się tym także. W 
końcu edukacja ma ogromny 
wpływ na to jakie mamy spo-
łeczeństwo.

Od chwili, kiedy pojawił 
się koronawirus, szkoły – na-
zywajmy rzeczy po imieniu 
– zaczęły działać w totalnym 
chaosie, w warunkach, które 
ani nie sprzyjają edukacji, ani 
nie gwarantują rozwoju mło-
dym ludziom. Po tych wielu 
miesiącach nauki zdalnej 
dzieci i młodzież są zmęczeni 
psychicznie, a i kondycja fi-
zyczna na tym ucierpiała.

Jeszcze przed pandemią 
sposób i program nauczania 
w polskich szkołach pozosta-
wiał wiele do życzenia. Teraz, 
gdy i tak jest trudno prze-
widzieć jak będą wyglądały 
kolejne miesiące, czy nie po-
wtórzymy scenariusza z po-
przedniego roku: wrzesień w 
szkołach, w październiku dra-
styczny wzrost zachorowań, 
minister edukacji proponuje 
zmiany w programie naucza-
nia.

Nie chcę rozwodzić się nad 
tymi propozycjami. Chcę po-
wiedzieć, że edukacja nauk 
przyrodniczych, ścisłych oraz 
rozwój umiejętności ucz-
niów i uczennic są na samym, 
szarym, mizernym końcu 
tego, co zastaniemy w pol-
skiej szkole. Ostatnim, czego 
dzieci mogą się nauczyć jest 
myślenie przyczynowo-skut-
kowe, logika a tzw. wiedza 
ogólna dotycząca współczes-
ności staje w drzwiach szkoły 
i zawraca na pięcie, bo nie ma 
na nią miejsca. Oczywiście 
edukacja ekologiczna to je-
dynie frazes, który wypełnia 
przestrzenie konspektów 
lekcyjnych. Mówię o tym nie 
tylko z perspektywy obser-
watorki ale i praktyczki. Takie 
będą rzeczypospolite jakie 
ich młodzieży chowanie… 
szkoda, że dorośli nie biorą 
sobie tego do serca.

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy 
i ich opiekunów w pary. Nie gwa-
rantujemy pełnego sukcesu, wszak 
miłość jest ślepa, ale zawsze to do-
bry początek. 

Ten pies jest dla Ciebie, jeśli masz 
wokoło ciszę i spokój, bo to jeden z 
tych, którzy mocno byli przywiązani 
do człowieka, a jego zapach nagle 
znika na zawsze, umiera. Stąd bał 
się podchodzących obcych, ale jak 
zawsze wszystko leczy czas. Trochę 

uwagi, poznania się i radośnie zamer-
da ogonkiem.

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schroni-
sko dla zwierząt, Łokietka 7, Wał-
brzych-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
fot z materiałów schroniska 

30 minut w kinie: "Lassie, wróć!"

Wielki powrót „na deski”

Przygody psa Lassie star-
szej części czytelników są 
zapewne znane z dwóch 
źródeł: bestsellerowej po-
wieści autorstwa Erica 
Knight z 1940 roku oraz z 
jej filmowej adaptacji - tele-
wizyjnego serialu produkcji 
amerykańskiej z 1943 roku. 
Obecnie w kinach możemy 
oglądać wersję niemiecką 
tej pięknej i wzruszającej 
historii przyjaźni. Reży-
serem obrazu jest Hanno 
Olderdissen zaś w rolach 
głównych występują: Nico 
Marischka jako Florian, Se-
bastian Bezzel (ojciec Flo), 
Anna Maria Mühe (mama 
Flo), Bella Bading (Priscilla 
von Sprengel), Matthias Ha-
bich (Hrabia von Sprengel, 
dziadek Priscilli), Johann 
von Bülow (Sebastian von 
Sprengel, ojciec Priscilli).

A wszystko zaczyna się tak: 
gdy ojciec Flo, na skutek ban-

kructwa fabryki prowadzonej 
przez hrabiego von Sprengel, 
traci pracę, ich ukochana suczka 
Lassie musi zostać oddana do 
innego domu, ponieważ właści-
cielka wynajmowanego rodzinie 
chłopca mieszkania nie akceptu-
je zwierząt. Lassie trafia do Pana 
von Sprengel, który godzi się na 
pewien czas zaopiekować pupi-
lem swego byłego pracownika. 
Ze zwierzakiem zaprzyjaźnia się 
również Priscilla - wnuczka hra-
biego. Sprawa jednak kompli-
kuje się w momencie, w którym 
okazuje się, że nowi opiekuno-
wie Lassie muszą na parę dni wy-
jechać. Lassie postanawia uciec, 
by odnaleźć Flo. Od tej chwili 
rozpoczyna się dramatyczna 
wędrówka w poszukiwaniu za-
ginionego czworonoga. Wyru-
sza w nią i Flo, i Priscilla. W tle 
mamy jeszcze rodzinny konflikt, 
trudne relacje na linii dziecko-
-rodzic, śmierć bliskich osób. Nie 
sposób nie uronić łzy. "Lassie, 
wróć!" bawi, przypomina o tym, 

co w życiu najważniejsze, zwra-
ca uwagę na takie wartości jak: 
przyjaźń, miłość i prawda. I czyni 
to w piękny sposób. Za dodatko-
wy atut filmu należy uznać mu-
zykę. Po prostu "majstersztyk". 
Jak się wszystko zakończy? Jak 
zwykle - nie zdradzimy...

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: multikino.pl

Stęskniliście się za wał-
brzyskim Teatrem Drama-
tycznym? Stałych bywalców 
teatru nie musimy nawet 
pytać. Nie tylko chodzi 
przecież o przerwę waka-
cyjną, ale również wcześ-
niejszy lockdown, który po-
zamykał kulturę na cztery 
spusty. Jednak wałbrzyski 
Teatr Dramatyczny powraca 
po wakacjach spektaklem o 
powrotach.
Wspólnie z widzami aktorzy 

przeniosą się do Kingsajzu; do 
przyjaciół, do lat młodości, do 
dawnych marzeń i podjętych 
decyzji. W spektaklu gościnny 
udział bierze Renata Dance-
wicz, która powraca po latach 
do Wałbrzycha, miasta jej tea-
tralnych debiutów. KING’S SIZE 
inspirowany historią z filmu 
Machulskiego z 1987 roku staje 
się okazją do rozliczeń z prze-

szłością, zweryfikowania planów 
i dawnych postanowień. Na sce-
nie zobaczymy aktorów, którzy 
znają się od lat i niejedno o sobie 
wzajemnie wiedzą. Czy ta wie-
dza im pomoże, czy przeszkodzi? 
Dowiedzcie się w ten weekend!

Red./PAS
Fot. TD

KING'S SIZE
Tekst i reż.: Kuba Zubrzycki

Scenografia i kostiumy: Anna 
Dobrowodzka
Muzyka: Albert Pyśk
Obsada: Renata Dancewicz [g], 
Piotr Tokarz, Ryszard Węgrzyn.
Gramy:
piątek / 3.09. / 19:00 / Scena Ka-
meralna
sobota / 4.09. / 19:00 / Scena Ka-
meralna
niedziela / 5.09. / 18:00 / Scena 
Kameralna

sekund
BWA
Wałbrzych
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
oraz Zamek Książ w Wałbrzy-
chu zapraszają w wizualną po-
dróż do duchowego serca Ru-
munii. Jej narratorką jest córka 
ostatniego króla tego kraju, 
księżniczka Sophie Rumuńska. 
Wystawę wysmakowanych 
portretów, pejzaży i scen ro-
dzajowych będzie można oglą-
dać w Książu od 4 września. Jej 
Królewska Wysokość weźmie 
udział w wernisażu, a także 
spotka się z młodzieżą z wał-
brzyskich szkół. Miejsce wysta-
wy: Zamek Książ w Wałbrzychu, 
ul. Piastów Śl. 1. Data wystawy: 
04-09-2021– 30-09-2021 Data 
wernisażu: 04-09-2021

WOK
Wałbrzych
Rusza nabór na warsztaty or-
ganizowane w ramach progra-
mu Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne 2021, „Zaprojektuj 
kulturę z WOK!” Inicjatywa „Po-
zytywnie i kulturalnie hulamy 
z Piaskową Górą” Mai Sawickiej 
z grupy „Odważne Kobiety”. 11 
września ruszą z kolei warszta-
ty „Podróż w głąb siebie” – od-
dechowe. To głębszy poziom 
rozluźnienia, bardzo pożądany 
przez nasze ciało i umysł, nie-
zbędny do prawidłowego ich 
funkcjonowania. Korzyści pły-
nące z takiej sesji oddechowej 
to: integracja ciała, umysłu i 
ducha, dzięki którym zaczyna-
my funkcjonować jako pełnia. 
Więcej na wok.walbrzych.pl.

Teatr Lalki i Aktora
Wałbrzych
Rusza Festiwal Małych Prapre-
mier. Tegoroczna edycja po-
łączona będzie z jubileuszem 
75-lecia Teatru Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu. Warto pamiętać, 
że V edycja Festiwalu Małych 
Prapremier odbędzie się w 
dniach 12 – 17 września 2021 
roku. Festiwal oferuje widzowi 
nie tylko obejrzenie wyjątko-
wych realizacji teatralnych, ale 
także interaktywny udział w 
performatywnych czytaniach 
najnowszej dramaturgii dla 
dzieci i młodzieży, rozmowach 
pospektaklowych, dyskusjach 
z twórcami przedstawień, kry-
tykami i pedagogami teatru.

ŚOK
Świdnica
Do sprzedaży trafiła dodatko-
wa pula biletów na sobotni 
koncert Natalii Widuto, który 
tak jak poprzednie wyprzeda-
ne wydarzenia prezentujące 
świdnickich artystów, cieszy 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Wstęp do sali teatral-
nej ŚOK już od 19:30 a start o 
godzinie 20:10 (opóźniony 10 
minut ze względu na zmianę 
miejsca). Obowiązują miejsca 
siedzące nienumerowane. Bi-
lety w cenie 10 i 15 zł (przed-
sprzedaż /w dniu koncertu) 
dostępne są w kasach ŚOK oraz 
na stronie https://bilety.sok.
com.pl/.
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Długie rzęsy
Która z kobiet nie marzy o 

pięknych i długich rzęsach? 
Dla spełnienia tego marzenia 
panie bardzo często decydu-
ją się na zabiegi przedłuża-
nia rzęs w gabinecie kosme-
tycznym. Przyznam, że sama 
nie jestem zwolenniczką tej 
metody. Głównie przez klej, 
który aplikowany w celu do-
klejenia sztucznej rzęsy nisz-
czy i osłabia nasze naturalne. 
Poza tym utrudniona pielęg-
nacja. Przez co demakijaż jest 
niepełny i skóra niewłaściwie 
oczyszczona. W niektórych 
przypadkach doprowadza to 
do wyhodowania larw nużeń-
ca. W gęstych, przedłużonych 
kępkach, które nie są myte ani 
moczone, nużeńce mają ide-
alne warunki rozwoju. Co za-
miast klejenia rzęs? Ogromną 
popularnością cieszą się od-
żywki. Wzmacniające, regene-
rujące, wydłużające rzęsy. Te 
ostatnie są najbardziej poszu-
kiwane przez konsumentów. 
Co kryje się w ich składach? 
Zacznę od tego, że wybie-
rając idealną odżywkę lub 
serum do rzęs powinnyśmy 
zwracać uwagę na ich skład. 
Każdy produkt, który apliku-
jemy w okolicy oka musi być 
dla niego bezpieczny. Rzęsy, 
prócz walorów estetycznych, 
odgrywają również bardzo 
ważną funkcję ochronną oka. 
Chronią przed zanieczysz-
czeniami, kurzem, drobno-
ustrojami, owadami. Dlatego 
musimy o nie dbać. Wracając 
do odżywek wydłużających 
rzęsy, jedną z najczęściej wy-
stępujących substancji w tego 
typu produktach jest bima-
toprost lub jego pochodne. 
Substancja ta występuje także 
w leku na jaskrę. Stąd odkry-
to jego uboczne działania w 
formie długich rzęs. Niestety, 
ale prócz wysokiej skutecz-
ności w ,,przedłużaniu” rzęs, 
składnik ten może powodo-
wać podrażnienia w miejscu 
aplikacji, odbarwienia skóry, 
nieprawidłowy wzrost rzęs, 
który może skończyć się na-
wet stanem zapalnym. Dlate-
go stosując te produkty, kura-
cje powinnyśmy ograniczyć w 
czasie, preparat aplikować raz 
dziennie i kontrolować ilość 
jaką nakładamy na linię rzęs.

Primer - gwarancja nieskazitelnego makijażu!

Zadbaj o kondycję ciała 

W swojej kosmetyczce mamy 
zazwyczaj podkłady, pudry i 
korektory. Mniej natomiast w 

codziennym makijażu zwraca-
my uwagę na primery - produk-
ty, które na pokazach mody i 

wśród make-upistów stanowią 
podstawę idealnego look’u. Bez 
tych baz możemy zapomnieć o 
idealnie gładkiej cerze. Primery 
pomagają bowiem ukryć niedo-
skonałości, rozświetlić, nawilżyć, 
zmatowić, zniwelować widocz-
ność rozszerzonych porów. I to 
na długi czas. Wybierz zatem od-
powiedni dla siebie rodzaj tego 
czarodziejskiego kosmetyku i 
ciesz się nieskazitelnym wyglą-
dem. Aplikuj go zaraz po nałoże-
niu kremu. Wystarczy niewielka 
ilość produktu, by uzyskać pożą-
dany efekt. Warto więc zainwe-
stować w takie cudo.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Choć lato się kończy, dbanie 
o ciało i o zachowanie szczupłej 
sylwetki wciąż pozostaje priory-
tetem dla wielu z nas. Podpowia-

damy zatem jakich użyć kosme-
tyków, by wspomóc ten proces. 
Zbawienne powinny okazać się 
produkty zawierające kofeinę. 

Substancja ta poprawia mikro-
krążenie, hamuje powstawanie 
nowych komórek tłuszczowych i 
redukuje objętość tych już istnie-
jących. Idealnie sprawdzi się tak-
że lipout - kompleks antycell8u-
litowy, otrzymywany z mikroalg, 
zwiększający jędrność i elastycz-
ność skóry a zmniejszający ilość 
centymetrów w pasie. Stosujmy 
również peelingi wygładzające, 
np. cukrowy z lawą wulkaniczną, 
która świetnie nawilża i wygła-
dza oraz balsamy z ekstratem 
z arbuza, guarany, czy słodkich 
migdałów.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

KAROLINA TOMZA 

Koniec lata, a właściwie 
pogodowe, bardzo jesienne 
psikusy przywodzą na myśl 
pachnące słońcem dni, nie-
zapomniane momenty i w 
końcu uśmiech nieograniczo-
ny maską ;) Przed wakacjami 
miałam jedno postanowienie 
– nie postanawiać! By sobie 
nie narzucać, nie pędzić za 
planem na lato 2021 i nie stre-
sować, gdy coś idzie nie tak. 
Postawiłam na luz i wyszłam 
na tym lepiej niż kiedykolwiek 
z terminarzem w ręku. Z takim 
samym podejściem wchodzę 
w sezon jesień / zima, tym 
bardziej, że odkąd Nela jest 
przedszkolakiem, choróbska 
nie omijają naszego domu 
szerokim łukiem i nie pomaga 
w tym nawet półlitrowy kubek 
herbaty z miodem, imbirem 
i cytryną ani inne mniej lub 
bardziej naturalne specyfiki. 
To też skłania mnie do tego, 
by nie patrzeć do przodu z 
dużym wyprzedzeniem. Jak 
nie będzie katarzyć to w so-
botę weźmiemy udział w Dniu 
Zdrowia w Szczawnie-Zdroju. 
Może same zasięgniemy po-
rad, co zrobić, by jeszcze lepiej 
budować odporność. Na Sło-
necznej Polanie pogramy w 
piłkę, pobawimy się na placu 
zabaw, może też pójdziemy 
na basen na bezpłatne zaję-
cia nauki pływania. Wam jako 
przedstawiciel szczawieńskie-
go MOSiRu polecam sobotę 
w uzdrowisku. Mam nadzieję, 
że złapiecie bakcyla i pomy-
ślicie, że już dziś, nie jutro, 
przed świętami, przed sylwe-
strem warto o siebie zadbać. 
Na Słonecznej Polanie po-
mogą Wam w tym konsulta-
cje z osteopatą, dietetykiem, 
trenerami fitness, na basenie 
– ćwiczenia w wodzie. Może 
to dobra okazja, by nauczyć 
się prawidłowego korzystania 
z siłowni pod chmurką? Albo 
spróbować leczniczych wód 
zdrojowych i przerzucić się z 
coli na to, co gasi pragnienie 
i pomaga na różnego rodzaju 
dolegliwości? Jeśli potrzebu-
jecie bodźców do zmian - oto 
i on! Pretekst szyty na mia-
rę! Po zdrowie zapraszam do 
Szczawna-Zdroju ;)
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Od 20 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 R0407/21 REKLAMA R0408/21

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników 
do opieki osób starszych w Polsce 
i w Niemczech. Kontakt 602 784 629 
, e-mail: serene27@wp.pl

Dodatkowa praca dla kelnerki,kelnera. 
Obsługa przyjęć okolicznościowych. 
Kontakt 790542123

Naklejanie etykiet dla osób niepełno-
sprawnych, praca siedząca, 606 829 
141

USŁUGI

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-

NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

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

PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

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

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

Usługi budowlane: malowanie, tyn-
kowanie, panele, płytkowanie, łazien-
ki itp. Tel. 660 201 604

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

508 431 520
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