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Sprawa dotyczy rozpatrze-
nia skargi Pani Sandry, mamy 
dwójki dzieci, na dyrektora 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie Panią Beatę 
Galewską w powiecie świdni-
ckim, którego skarżąca była 
mieszkanką. Podczas sesji 
Rady Powiatu radni pozy-
tywnie zaopiniowali skargę, 
uznając ją za zasadną.

Skarga wpłynęła na początku 
lipca tego roku uprzednio do Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Powiatu w Świdnicy, która 
jednogłośnie uznała skargę Pani 
Sandry za zasadną. Pani Sandra z 
powodu trudnego okresu w życiu 
i przebywaniu na leczeniu została 
pozbawiona opieki nad dwójką 
swoich dzieci. Obie dziewczynki 
trafiły w konsekwencji do pieczy 
zastępczej. Po odbyciu leczenia, 
Pani Sandra chciała z powrotem 
nawiązać kontakt ze swoimi córka-
mi. Niestety kontakt ten był noto-
rycznie ograniczany jak twierdziła 
Pani Sandra. I to niezgodnie z pra-
wem, gdyż kodeks rodzinny i opie-
kuńczy wskazuje, że niezależnie 
od władzy rodzicielskiej, rodzice i 
ich dzieci mają prawo i obowiązek 
utrzymywania ze sobą kontaktów. 
Od 18 grudnia 2019 roku do 6 mar-
ca 2020 roku dzieci przebywały 
w pieczy zastępczej bez żadnego 
tytułu prawnego, co podkreślała 
skażąca. Kolejnym bulwersującym 
faktem w oczach Pani Sandry było 
publikowanie na portalach spo-
łecznościowych wizerunku córki 

Ines na stronie „Profesjonalnie z 
sercem”, administrowanym przez 
PCPR w Świdnicy. Kontynuacją 
wydarzeń było wszczęcie kontroli 
w PCPR w Świdnicy przez inspek-
torów z Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Dolnośląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu 
z upoważnienia Wojewody Dolno-
śląskiego. W toku kontroli stwier-
dzono uchybienia dotyczące 
przekraczania kompetencji przez 
pracowników przez organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w od-
niesieniu do zapisów art. 76 usta-
wy 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej. Również Pani dyrektor Beata 
Galewska nie podjęła przez długi 
czas żadnej merytorycznej rozmo-
wy ze skarżącą i jej pełnomocni-

kiem, zasłaniając się brakiem cza-
su bądź zwolnieniem lekarskim. 
Warto również dodać, że w przed-
miotowej sprawie Prokurator Pro-
kuratury Rejonowej w Świdnicy 
wydał postanowienie o wszczęciu 
śledztwa w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez pracowników 
PCPR w Świdnicy. Obecnie matka, 
Pani Sandra, sprawuje opiekę nad 
dwójką swoich dzieci. Zwrócili-
śmy się do Starosty Powiatowego 
w Świdnicy z zapytaniem o dalsze 
losy Pani dyrektor Galewskiej, jed-
nak do czasu zamknięcia wydania 
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. O 
sprawie będziemy na bieżąco in-
formować. 

PAS 
Fot. PCPR
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kalendarium

WRZESIEŃ

10
PIĄTEK

Imieniny:
Bernarda, Roksany

Dzień Walki z Wypale-
niem Zawodowym

WRZESIEŃ

14
WTOREK

Imieniny:
Mikołaja, Sebastiana, Łukasza
Światowy
Dzień Zapobiegania
Samobójstwom

 Imieniny:
Dagny, Jacka, Prota

Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

WRZESIEŃ

15
ŚRODA

WRZESIEŃ

16
CZWARTEK

„Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”.
Benjamin Franklin

WRZESIEŃ

11
SOBOTA

Imieniny:
Albina, Rolanda, Nikodema

Dzień Olewania Systemu

Imieniny:
Kornela, Kamili, Edyty

Dzień Maszynisty

Imieniny:
Marii, Mai, Gwidona

Dzień Brukarza

WRZESIEŃ

12
NIEDZIELA

11:00 Festiwal MIODU (Centrum Kulturalno-Biblio-
teczne Gminy Bolków).
11:00 Europejskie Dni Dziedzictwa (Muzeum Daw-
nego Kupiectwa, Świdnica).
12:00 Dni Otwarte na Winnicy Świdnickiej 2021.
14:00 Rodzinny Finał Wakacji - Boguszów-Gorce 
(Osir Boguszów-Gorce).
18:00 Koncert Kameralny-Fryderyk Chopin Homo 
Artifex (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,RZYWOT część pierwsza: rozpada-
jąca się biografia” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
19:00 Polska Noc Kabaretowa 2021 Hala Widowi-
skowo-Sportowa Aqua-Zdrój.

10:00 Victoria Cup 3X3 - Otwarte Mistrzostwa Wał-
brzycha w Koszykówce 3X3 (Galeria Victoria).
18:00 VII Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tyl-
ko gospel!” (Mieroszowskie Centrum Kultury).
19:00 Koncert Symfoniczny- Inauguracja 44. sezonu 
artystycznego (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
19:00 Spektakl ,,Pani Bovary” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

9:00-13:00 zajęcia “Wielokulturowość od kuchni” 
(Europejskie dni dziedzictwa- „SZCZYPTA KULTUR 
W STAREJ KOPALNI”).
9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00,12:00,13:30,18:30-V FESTIWAL MAŁYCH PRA-
PREMIER (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu).
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).

9:00,11:00,17:00- V FESTIWAL MAŁYCH PRAPREMIER 
(Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu).
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).
20:00 Nocne Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzy-
chu.

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00,12:00,18:00- V FESTIWAL MAŁYCH PRAPRE-
MIER (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu).
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
20:00 Katarzyna Piasecka stand-up comedy „MOJE 
TABU” (Hotel & Restauracja Maria).

12:30 Spektakl ,,ATLAS NIEBA” (Teatr Lalki i Aktora 
Wałbrzych).
15:00 Europejskie Dni Dziedzictwa (Muzeum Dawne-
go Kupiectwa, Świdnica).
18:00 Spektakl ,,RZYWOT część pierwsza: rozpadają-
ca się biografia” (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
18:00 Inauguracja V Festiwalu małych Prapremier | 
Jubileusz 75-lecia TLiA | ATLAS NIEBA |
20:00 Spektakl ,,Pani Bovary” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).

Imieniny:
Jana Chryzostoma, Filipa

Dzień Całowania
Chłopaków w Usta

WRZESIEŃ

13
PONIEDZIAŁEK

9:00-13:00 zajęcia “Kopalnia niejeden ma smak” 
(Europejskie dni dziedzictwa- „SZCZYPTA KULTUR 
W STAREJ KOPALNI”).
11:00,15:30,17:00- V FESTIWAL MAŁYCH PRAPRE-
MIER (Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu).
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

REKLAMA R0413/21

Co ciekawego czeka ucz-
niów w nowym roku szkol-
nym? Czy planowane są 
projekty, wycieczki, zaję-
cia dodatkowe bądź inte-
grujące grupę?

Aktywnie wkraczamy w 
nowy rok szkolny. Chcemy, 
żeby było kolorowo, ciekawie 
i interesująco, dlatego pla-
nujemy kilka własnych pro-
jektów, ale też włączamy się 
w projekty np. ministerialne. 
By wesprzeć aktywność na-
szych uczniów skorzystamy 
z projektu MEiN WF z AWF, 
czyli aktywny powrót ucz-
niów do szkoły czy „Poznaj 
Polskę”, którego celem jest 
zapoznanie uczniów z waż-
nymi miejscami dla naszej 
historii i kultury poprzez wy-
cieczki edukacyjne. Wyciecz-
ki zawsze cieszą się dużym 
zainteresowaniem, zwłasz-
cza, że w ostatnich latach ze 
względu na pandemię nie 
było ich prawie wcale. Za-
pewnimy też zajęcia wspo-
magające uzupełnienie wie-
dzy i zajęcia sportowe. Nasza 
szkoła zawsze stawiała na 
sport, a zajęcia np. z siatków-
ki cieszą się wśród uczniów 
ogromną popularnością. W 
ofercie zajęć dodatkowych 
znajdą się nie tylko zajęcia 
wyrównawcze, ale również 
rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia np. koło tea-
tralne, nauka zumby, koło re-
dakcyjne, szachowe. W dal-
szym ciągu kontynuujemy 
zajęcia w ramach projektu 
unijnego „Szczęsliwa 13” w 
klasach 4-8. Jestem pewna, 
że w naszej ofercie nie za-
braknie również projektów 

ekologicznych, prozdrowot-
nych i patriotycznych.

Nowością będzie również 
projekt realizowany przez 
cały rok w naszej placówce 
związany z 75-leciem szko-
ły, który zakończy się pod-
sumowaniem 6 maja 2022 
roku na uroczystej akademii, 
na którą już serdecznie dzi-
siaj zapraszam.

Szkoła, poza funkcją 
edukacyjną, pełni również 
funkcję wychowawczą. Ja-
kie  działania w tym roku 
szkolnym będą podejmo-
wane w tym zakresie?

Z pewnością taką funkcję 
będą spełniać wycieczki do 
ważnych miejsc związanych 
z naszą kulturą i dziedzi-
ctwem narodowym w ra-
mach projektu „Poznaj Pol-
skę".

Będziemy też realizować 
całoroczny projekt „Kultu-
ra na co dzień”. Celem jest 
przypomnienie, utrwalenie 
dobrych manier, czyli zasad 
savoir-vivru, serdeczność, 
uprzejmość i życzliwość dla 
innych - nie tylko od święta.

Planujemy też wrócić do 
dobrych praktyk integracji 
poprzez festyny i pikniki z 
rodzicami. Już we wrześniu 
planujemy piknik „Pieczone-
go ziemniaka” z rodzicami, 
wychowawcami i uczniami 
naszych najmłodszych ucz-
niów, potem "Święto Rodzi-
ny" w klasach 1-3 i festyn ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka.

Chcemy również uczest-
niczyć w życiu społecznym 
miasta, angażować się w 
uroczystości, festyny, impre-
zy kulturalne.

Nie zabraknie również 
warsztatów dla uczniów i ich 
rodziców, których tematyka 
pozwoli na zaspokajanie po-
trzeb rozwojowych ucznia i 
rozwijanie jego osobowości. 
Stawiamy na kształtowanie 
postawy obywatelskiej, po-
stawy poszanowania tradycji 
i kultury w pełni tego słowa 
znaczeniu.

Dziękujemy za rozmowę.
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Jaworzyna Śląska
Zebrali kasę
Pierwszy piknik rodzinny, zor-
ganizowany przez lokalną 
Fundację Jaworzyńska Pozy-
tywka już za nami. Przy dobrej 
zabawie w Jaworzynie Śląskiej 
szczodrych serc nie brakowało, 
dzięki czemu udało się pozy-
skać 5 200 złotych, które zasilą 
akcje charytatywne. Podczas 
imprezy odbyły się spotkania z 
żołnierzami, sportowcami czy 
muzykami. Zebrane środki fun-
dacja przeznaczy na akcje na 
rzecz dzieci z Kliniki Kardiologii 
Centrum Zdrowia Matki Polski 
w Łodzi oraz na przygotowa-
nie paczek dla podopiecznych 
Domu Wsparcia dla Powstań-
ców Warszawskich.

Świdnica
Modelarskie szaleństwo
W niedzielę nastąpiło zakoń-
czenie Świdnickiego Biennale 
Modelarskiego 2021, podczas 
którego wręczono nagrody, 
medale i wyróżnienia. Najlep-
szy model wystawowy otrzymał 
statuetkę Prezydenta Świdnicy, 
a najlepszy model samolotu 
z czasów I wojny światowej – 
Richthofen Trophy. W tegorocz-
nym Świdnickim Biennale Mo-
delarskim w sumie wzięło 155 
osób, uczestnicy przygotowali 
łącznie aż 657 modeli. Okazu-
je się, że tworzeniem miniatur 
pałają się nie tylko dzieci i mło-
dzież, ale również dorośli.

Czarny Bór
Zdrowie psychiczne
Samorząd Województwa Dol-
nośląskiego we współpracy z 
Dziennym Ośrodkiem Psychia-
trii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i 
Młodzieży oraz Zakładem Lecz-
nictwa Odwykowego dla osób 
Uzależnionych od Alkoholu w 
Czarnym Borze podjął działania 
mające na celu poprawę i pro-
mocję zdrowia psychicznego 
wśród nastolatków uczących 
się w dolnośląskich szkołach. 
Oba podmioty lecznicze za-
angażowane w program za-
pewniają profesjonalna kadrę 
przygotowaną do wdrażania 
programu – lekarzy psychiatrii 
dziecięcej, psychologów, psy-
choterapeutów, pedagogów i 
terapeutów uzależnień.

Jedlina-Zdrój
Dni miejscowości
Podczas Dni Jedliny-Zdroju 
(28/29.08) nie zabrakło trady-
cyjnego powitania nowych 
mieszkańców miasta. Urodzeni 
w 2020 i 2021 roku otrzymali 
od Przewodniczącej Rady Mia-
sta Mai Drapich oraz Burmistrza 
Leszka Orpla specjalne certy-
fikaty i upominki. Dni Jedliny-
-Zdroju odbywały się na terenie 
Kompleksu Sportowo-Rekrea-
cyjnego „Active Jedlina” przy ul. 
Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju. Or-
ganizację imprezy wsparli: Ze-
spół Pałacowo-Hotelowy „Jed-
linka”, bistro „zWolna”, Fundusz 
Regionu Wałbrzyskiego oraz 
Fundacja Edukacji Europejskiej.

Szczawno-Zdrój
Stawia na ruch
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Szczawnie-Zdroju w 
związku z łaskawymi prognoza-
mi pogody na kolejne wrześnio-
we tygodnie i Waszymi chęcia-
mi, by nadal aktywnie spędzać 
czas w Uzdrowiskowej Gminie 
Szczawno-Zdrój, zajęcia prze-
dłuża do końca miesiąca! Cie-
kawe aktywności odbędą się w 
ostatnich tygodniach września, 
czyli: 25.09. (sobota) o godz. 
9:00 - joga w Parku Szwedzkim, 
28.09. (wtorek) o godz. 18:00 - 
nordic walking na Słonecznej 
Polanie, 29.09. (środa) o godz. 
18:30 - zajęcia ogólnorozwojo-
we na boisku lekkoatletycznym 
przy ul. Słonecznej 1A.

Jedlina-Zdrój
Rajdowy wypadek
Przypominamy, że ponad 60 
teamów zgłosiło się do niedziel-
nego rajdu 3. TurboJulita Rally 
2021 odbywającego się na te-
renie Jedliny-Zdroju 5września. 
Niestety kierowca jednej z załóg 
wypadł z drogi i uderzył w drze-
wo. Pilota trzeba było z wozu 
wycinać przy pomocy sprzętu 
hydraulicznego. Zdarzenie mia-
ło miejsce przed godziną 18:00. 
Wbudowana w pojeździe „klat-
ka” uratowała biorących udział 
w wypadku zawodników, a 
jeśli nie uratowała im życia, to 
z pewnością uratowała ich od 
poważnych obrażeń. Po wydo-
byciu mężczyzny z wraku, prze-
kazano go zespołowi karetki 
pogotowia.

Wałbrzych
Kasa ZDKiUM
Nowy punkt sprzedaży biletów 
przez Zarząd Dróg Komunikacji 
i Utrzymania Miasta w Wałbrzy-
chu. Kasa zostanie posadowiona 
w dzielnicy Podzamcze tuż przy 
ulicy Grodzkiej. Punkt będzie 
działał w okresie nauki szkol-
nej - od poniedziałku do piątku 
– a także przez część wakacji. 
Nieczynny będzie natomiast w 
weekendy, święta. Trwają pra-
ce instalacyjne i montażowe, 
których celem jest podłączenie 
energii elektrycznej oraz inter-
netu. Punkt z pewnością ułatwi 
doładowania e-kart przejazdo-
wych mieszkańcom największej 
dzielnicy Wałbrzycha.

Głuszyca
Czytali razem
Jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Narodowego Czytania zagości-
ła także na scenie głuszyckiego 
Centrum Kultury-Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Prezentację 
obszernych fragmentów “Mo-
ralności Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej przedstawiła Głuszy-
cka Grupa Teatralna “Po Godzi-
nach”. Do sali widowiskowej CK-
-MBP zaproszono najstarszych 
uczniów głuszyckich szkół pod-
stawowych. Widzowie wzięli 
udział w nietypowej prezentacji 
łączącej ze sobą formę czytaną 
z elementami inscenizacji oraz 
prelekcji odnoszącej się do sa-
mego utworu.

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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Humanoidalne roboty
Świat, który nas otacza, zaczyna szybko doganiać ten, który najczęściej poznajemy w 

książkach i filmach science fiction. Internet oraz jego rozwój, zarówno pod względem 
technicznym, jak i zawartości (w tym social media), spowodował, że „Wielki Brat” to stan-
dard dzisiejszych czasów. Jednym z elementów, który powoli zaczyna wkraczać w nasze 
życie, są humanoidalne roboty. Jeszcze kilkadziesiąt miesięcy, a być może spotkanie z 
„Terminatorem” stanie się faktem.

Zdjęcie tygodnia Mikołajki - Mazury

REKLAMA R0416/21

Co to jest?
Choć temat długi jak rzeka, 

to warto choć trochę go "liznąć". 
Otóż, tłumacząc z języka angiel-
skiego, robot humanoidalny to ro-
bot o kształcie ciała zbudowanym 
tak, aby przypominał ludzkie cia-

ło. Najważniejszy jednak jest fakt, 
że projekt takiego robota może 
służyć do celów funkcjonalnych 
(takich jak interakcja z ludzkimi na-
rzędziami i środowiskiem), jak rów-
nież do celów eksperymentalnych 
(np. badanie ruchu dwunożnego). 

Robot humanoidalny niewątpliwie 
łączy się ze sztuczną inteligencją, 
należy do najbardziej popularnej 
jej formy.

Ciekawa historia
Jeden z najwcześniejszych pra-

-modeli tego typu został zapro-

jektowany około 1495 roku przez 
Leonarda da Vinci. Miał to być ro-
dzaj pancernej zbroi, poruszającej 
się tak, jakby był w niej prawdziwy 
człowiek, który siada, stoi czy cho-
dzi. Nie wiadomo jednak, czy pro-
jekt został kiedykolwiek wykonany. 
Wśród pierwszych pełnowymiaro-
wych humanoidalnych konstrukcji 
w czasach współczesnych pojawia 
się WABOT-1, stworzony w 1973 r. 
przez Tokijski Uniwersytet Waseda. 
Od tamtego czasu roboty huma-
noidalne przebyły długą drogę, ale 
wciąż nie dotarły do poziomu, któ-
ry opisują literatura i film S-F.

Jak to działa?
Oprócz sztucznej inteligencji 

jako elementu programowego, ro-
bot to maszyna. Roboty humanoi-
dalne używają akcelerometrów do 
pomiaru przyspieszenia, czujników 
pochylenia do pomiaru nachyle-
nia, czujników siły umieszczonych 
w dłoniach i stopach do pomiaru 
siły kontaktu z otoczeniem, czuj-
ników położenia, które wskazują 
rzeczywistą pozycję robota lub 
nawet czujników prędkości. Robo-
ty mogą wykorzystywać siłowniki 
elektryczne, pneumatyczne, hy-
drauliczne, piezoelektryczne lub 
ultradźwiękowe. Pierwsze trzy ro-
dzaje są bardziej znane i zapewne 
każdy widział je w działaniu.

Robot z obywatelstwem
Istnieje kategoria robotów 

humanoidalnych, które nie mają 
już charakteru "komiksowego". 
Ich twórcy chcą, jak w przypadku 
Mesmera, upodobnić je maksy-
malnie do ludzi, czemu służy zwy-

kle pieczołowitość w odtwarza-
niu oblicza. Niektóre najbardziej 
atrakcyjne "robotki" stały się wręcz 
celebrytkami. Na przykład Sophia 
- pierwszy na świecie robot z oby-
watelstwem - została przedstawio-
na na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych 11 października 
2017 roku. Otrzymała również 
obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. 
Jak zapewniają jej twórcy, specjali-
ści z firmy Hanson Robotics, jest w 
stanie wygenerować do pięćdzie-
sięciu wyrazów twarzy i w równym 
stopniu okazywać uczucia.

Elon Musk buduje humanoidy
Elon Musk podczas Dnia Sztucz-

nej Inteligencji ogłosił, że nieba-
wem zajmie się komercyjną pro-
dukcją humanoidalnych robotów. 
Jego maszyna o nazwie "Tesla Bot" 
ma być androidem o wzroście od 5 
do 8 stóp (ok. 1,5 m do 2,2 m) i wa-
dze 57 kg. Informacje o procesach 
zachodzących w maszynie będą 
wyświetlane przez ekran umiej-
scowiony na jego twarzy. Według 
Elona Muska humanoidalny robot 
byłby zdolny do podniesienia w 
miejscu ok. 70 kg i noszenia ok. 21 
kg, a poruszałby się z prędkością 
ok. 8 km/h.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

businessinsider.com.pl
www.purepc.pl

mlodytechnik.pl
www.forbes.pl

neorobot.pl
wnp.pl
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Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem w Wałbrzychu

z artystą ceramikiem, rozmawiał Paweł Szpur 

z Ryszardem Klimasem 

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0418/21

Kiedy ceramika pojawiła się 
w Twoim życiu i dlaczego zają-
łeś się właśnie nią?

Ceramika w moim życiu poja-
wiła się w 72 roku jak zacząłem 
zdawać egzamin do Technikum 
Ceramicznego. To jeszcze nie był 
ten etap, że będę tworzył w cera-
mice. Poszedłem do szkoły cera-
micznej, bo tam był taki kierunek 
jak malarstwo. Mnie to fascyno-
wało od małego, zawsze coś tam 
robiłem – malowałem. Próbowa-
łem zdać do technikum w Jeleniej 
Górze – Rzemiosł Artystycznych, 
ale tak się złożyło, że trafiłem do 
Szczawna-Zdroju na kierunek ma-
larstwo. Tam docelowo był kieru-
nek Technologia Ceramiki. 

Co cię przekonało do tego, że 
właśnie ceramika to jest to, co 
chcesz robić?

To, co mnie przekonało, to 
może to, że odbywały się wów-
czas sympozja "Ceramika inaczej". 
W Zakładach Porcelany Pani Ania 
Malicka-Zamorska, ceniona cera-
miczka na świecie i w Polsce,  pro-
wadziła te sympozja. Do fabryk 
przyjeżdżały osoby z całego kraju 
i miały okazję popracować właś-
nie w fabryce. Pierwszy raz spot-
kaliśmy się z Anią w Porcelanie 
Wałbrzych, która nie istnieje. Póź-

niej przeniosłem się do Porcelany 
w Jedlinie-Zdroju, gdzie spotka-
łem Anię. Poszliśmy do prezesa 
i zostałem opiekunem artystów 
ceramiki w zakładzie. Na drugim 
roku Ania powiedziała: "usiądź 
z nami i rób". I tak piętnaście lat 
temu wszystko się zaczęło. Zaczą-
łem "podglądać" wysokiej klasy 
artystów zagranicznych i sam 
od 2007 roku zacząłem tworzyć 
razem z nimi i wystawiać razem 
z nimi. "Wsiąkłem" w to miejsce 
dzięki Ani Zamorskiej, która otwo-
rzyła mi świat.

Jak powstają dzieła cera-
miczne? Czy jest to trudne?

Dla mnie jako ceramika to już 
w tym momencie nie, ale patrząc 
jak tworzyli pozostali artyści... Dla 
człowieka porcelana to jest: talerz, 
waza, filiżanka, a takie rzeczy (po-
piersie) to trudno się tworzy. To 
jest spotkanie czterech żywiołów. 
Mamy ziemię, czyli glinę, mamy 
wodę, mamy wiatr - żeby osuszyć, 
mamy ogień, czyli mamy żywioły. 
To jest pracochłonne i uczy dużo 
pokory i cierpliwości. Na każdym 
etapie tworzenia z masą cera-
miczną trzeba poczekać, żeby wy-
schło, poczekać żeby wykończyć. 
Pośpieszy człowiek się troszeczkę 
i już jest coś innego. Tu nie ma 

pośpiechu. Pokora, cierpliwość i 
jeszcze raz cierpliwość. 

Przepraszam, że Ci przerwę, 
ale tu nasuwa się pytanie: skąd 
czerpiesz inspiracje?

To jest w otoczeniu. Dzisiejszy 
spacer, znalazłem korzeń i zrobi-
łem zdjęcie. Nieraz ktoś podrzuci 
temat lub powie coś w żartach, 
zaraz później coś "świtało". Ja 
mam od piętnastu lat kamienie z 
plaży zebrane w Anglii. Obieca-
łem córce, że zrobię lampę z tych 
kamieni. Już mam naszkicowane, 
przygotowane, ale tej lampy jesz-
cze nie zrobiłem. 

Nasunęło mi się kolejne py-
tanie. Kiedy tworzysz? Jak od-
bywa się ten proces? 

Dla mnie tworzenie w ceramice 
to jest przyjemność – zaspokoje-
nie swojego czasu. Ja pół roku po-
trafię nie tworzyć – autentycznie 
nic. Jak przychodzą pomysły po-
trafię siedzieć tygodniami i robić 
rzeczy, które są zaległe i te, które 
są świeże. Czasem są trzy rzeczy, 
które wychodzą. Trudno powie-
dzieć, to przychodzi z czasem, z 
momentem, z osobą. 

Twoja twórczość pokazywa-
na jest na wystawach autor-
skich i współwystawach. Jak 

długo przygotowuje się ekspo-
zycję, czy takie wydarzenie?

To zależy jaki mam pomysł. Na 
przykład wystawa w Art Cafe "Pod 
Pretekstem" pod nazwą „Wizeru-
nek Wielokrotny”... tytuł skopio-
wałem od Pablo Picasso. Gdzieś 
zobaczyłem twarz, gdzieś zoba-
czyłem rozmazany wizerunek na 
szybie. Tak mi w głowie zostało i 
zrobiłem sobie model, później po-
wtarzałem ten model w różnych 
konfiguracjach, zestawieniach, 
tworzywach. I ta wystawa powsta-
ła szybko. Z kolei „Stworzeni z gli-
ny” to wystawa, która była konty-
nuacją wystawy z 2011 roku, którą 
stworzyłem z okazji urodzin mojej 
małżonki pod nazwą „Naprawdę 
jaka jesteś nie wie nikt”. To konty-

nuacja, do której wróciłem po 7 la-
tach. Przygotowanie tej wystawy 
trwało półtorej roku. 

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o swoim członko-
stwie w stowarzyszeniach arty-
stów, a także o społecznym dzia-
łaniu. Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad.  

www.jmmazur.comNISSAN 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
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25 lat Enitry
3 września 2021 roku 

odbyły się obchody 25-le-
cia firmy Enitra w Wałbrzy-
chu. - Proszę Państwa za-
czynamy od dzisiaj myśleć 
o nowych 25 latach, z któ-
rych ja prawdopodobnie 
nie będę mógł w pełni 
korzystać. Tak rozpoczął 
przemówienie Tadeusz 
Ratajczyk, Prezes Zarządu 
Enitra sp. z o.o. - W pierw-
szych słowach chciałem 
powitać jedyną oficjalną 
osobę w naszej firmie na 
święcie 25-lecia - to jest 
Pan dr Roman Szełemej, 
Prezydent Miasta Wał-
brzycha - kontynuował Ra-
tajczyk. 

Sama uroczystość oprawio-
na była muzyką graną przez 

grupę kwintetu z Filharmonii 
Sudeckiej. Natomiast na pra-
cowników czekały upominki 
za staż pracy, a także specjalnie 
przygotowany z tej okazji tort. 

Prezes Tadeusz Ratajczyk 
w swoim przemówieniu przy-
pomniał historię powstania 
firmy. - Trochę refleksji z mo-
jej strony. 1996 rok, drugi lub 
trzeci maja, bardzo trudny czas 
dla Wałbrzycha, podkreślam 96 
rok. Zacząłem irytować się, po-
nieważ moi koledzy urbaniści 
mówili mi o Strefie Ekonomicz-
nej, pokazywali mi plany, po-
działy działek w tym miejscu, 
w którym jest dzisiaj Strefa. 
Ponieważ wcześniej pracowa-
łem na rzecz firm, koncernów 
szwajcarskiego i niemieckiego, 
namawiałem ich żeby zainwe-
stowali w Polsce - opowiadał 

Prezes. - Trwało to dosyć długo, 
prosiłem, namawiałem, tłu-
maczyłem. Powiedzieli, że nie, 
ponieważ Polska jest krajem, 
w którym nie opłaca im się in-
westować. Oni mają fabryki 
na całym świecie i wolą przez 
spedycję dostarczać produkty, 
którymi się zajmujemy. Pew-
nego razu skończyłem rozmo-
wy, delikatnie mówię: "nie, to 
nie”. I w 96 roku namówiłem co 
prawda z większymi trudnoś-
ciami trzy osoby w moim domu 
przy moim stole do tego, by 
zbudować fajną, nowoczesną, 
prężną i inteligentną firmę. Wy-
raz "inteligentną" odnosi się do 
ludzi, bo mury nie są inteligen-
tne. Udało się. 20 czerwca 1996 
roku, czyli ćwierć wieku temu, 

została powołana i założona 
spółka prawa handlowego, 
w Polsce spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością o nazwie 
Enitra. Enitra to jest nic inne-
go jak elementy, pierwsza lite-
ra wyrazu elementy, napędu 
i transportu - spuentował Ta-
deusz Ratajczyk. 

Prezydent miasta Wał-
brzycha dr Roman Szełemej 
pogratulował jubileuszu. - Gra-
tuluję 25 lat szwajcarskiego, 
cierpliwego, mądrego wzrostu. 
Gratuluję siedziby firmy, jako-
ści, spokoju i rozwoju. Życzę 
wszystkiego dobrego, zdrowia 
całej załodze, prezesowi, za-
rządowi i zdobywania nowych, 

stałych klientów. Gratuluję 
i dziękuję!

To nie wszystko. Jak przysta-
ło na tak znamienite obchody, 
odsłonięto pamiątkowy posa-
dowiony przed wejściem do 
siedziby, który symbolizuje 25 
działalności Enitry, obelisk. 

Jednak najważniejszym ot-
warciem nowego rozdziału 
firmy okazał się fakt wręczenia 
przedstawicielom handlowym, 
technikom pracującym na tere-
nie całego kraju nowoczesnych 
samochodów hybrydowych 
Suzuki - jak na najbardziej eko-
logiczną firmę w Wałbrzychu 
przystało. 
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Robot - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza urządzenie zastępu-
jące człowieka przy wykony-
waniu niektórych czynności, 
ewentualnie jest to robot 
kuchenny, czyli urządzenie o 
napędzie elektrycznym wyko-
nujące czynności pomocnicze 
podczas przygotowywania 
posiłków. Z pewnością ostat-
ni przykład w pełni zadowoli 
gospodynie domowe, jednak 
aby troszeczkę szerzej „liznąć” 
tematu należy zajrzeć do En-
cyklopedii PWN. Otóż według 
podanej tam definicji robot 
jest to cybernetyczna – stero-
wana maszyna lokomocyjno-
-manipulacyjna przeznaczona 
do wspomagania lub realiza-
cji czynności energetyczno-
-ruchowych, sensualnych i 
intelektualnych człowieka. 
A całość określana jest mia-
nem robotyki. Warto również 
wspomnieć, że termin „robot” 
został wprowadzony w 1920 
przez K. Čapka w sztuce RUR 
na określenie maszyny o wy-
glądzie ludzkim, mającej pew-
ne właściwości intelektualne, 
wolnej od wszelkich uczuć i 
zdolnej do podejmowania sa-
modzielnych decyzji. Z kolei 
pojęcie „robotyka” pojawiło się 
za sprawą literatury. Isaac Asi-
mov umieścił je w swoim opo-
wiadaniu „Zabawa w berka” w 
1942 roku. Ponadto Asimov 
jest też autorem trzech praw 
robotyki, które mówią, że: ro-
bot nie może skrzywdzić czło-
wieka, ani przez zaniechanie 
działania dopuścić, aby czło-
wiek doznał krzywdy. Robot 
musi być posłuszny rozkazom 
człowieka, chyba że stoją one 
w sprzeczności z Pierwszym 
Prawem. Robot musi chronić 
sam siebie, jeśli tylko nie stoi 
to w sprzeczności z Pierwszym 
lub Drugim Prawem. Czas 
biegnie nieubłaganie i dziś nie 
wyobrażamy sobie pracy bez 
użycia robotów. W szczegól-
ności w halach produkcyjnych, 
logistycznych, czy w rolni-
ctwie. Ale już za chwilę okaże 
się, że roboty będą potrzebne 
nam w domach. Pomogą nie 
tylko w pracy, ale i w życiu co-
dziennym. Tylko obyśmy nie 
przesadzili z tym nadmiernie, 
bo może nas spotkać los ni-
czym z sagi o Terminatorze. 
Hasta la vista! 

Redaktor Naczelny

sekund
Wałbrzych
Atak na straż
Dzielnicowi otrzymali infor-
mację o tym, że mężczyzna 
podczas podjętych przez straż-
ników przy ul. Słowackiego w 
Wałbrzychu czynności służ-
bowych m.in. zwyzywał ich, 
naruszył nietykalność cielesną 
jednego z nich oraz uszkodził 
radiowóz, kopiąc w jego drzwi. 
Na szczęście nikomu nic się 
nie stało. Sprawca uciekł, ale 
chwilę później sam zgłosił się 
do siedziby Straży Miejskiej. 
Zatrzymany ostatecznie przez 
dzielnicowych drugiego komi-
sariatu 28-letni wałbrzyszanin 
za popełnione przestępstwa 
odpowie przed sądem.

Jedlina-Zdrój
Nowa radna
Wybory uzupełniające do Rady 
Miasta Jedlina-Zdrój za nami. 
W ich wyniku do Rady Miasta 
Jedlina-Zdrój, które zostały za-
rządzone przez Komisarz Wy-
borczego na dzień 8 sierpnia 
2021 roku mandat radnego w 
okręgu nr 11 otrzymała Pani 
Anna Regmunt Sobieszczańska. 
Warto jednak podkreślić, że z 
uwagi na fakt, iż zarejestrowana 
została tylko jedna kandydatka 
wybory odbyły się bez głoso-
wania. Przypominamy, że Pani 
Anna objęła mandat po zmar-
łym w dniu 30 kwietnia br. rad-
nym Zygmuncie Żyłaku.

Powiat Wałbrzyski
Będzie nagroda
Starosta wałbrzyski zachęca do 
składania wniosków o nagrodę 
starosty wałbrzyskiego indywi-
dualną lub zespołową, za osiąg-
nięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury. Nagrody 
mogą być przyznane osobom 
fizycznym stale mieszkającym 
na terenie powiatu wałbrzy-
skiego oraz osobom prawnym 
i innym podmiotom mającym 
siedzibę na terenie powiatu 
wałbrzyskiego. Wysokość na-
grody indywidualnej wynosi do 
kwoty 3000 zł, nagrody zespo-
łowej do kwoty 5000 zł. Termin 
składania wniosków: 30 wrześ-
nia 2021 roku.

Boguszów-Gorce
Sprawne negocjacje
Zaniepokojeni sąsiedzi zgłosili 
dyżurnemu policji, że mężczy-
zna w jednym z budynków w 
Boguszowie-Gorcach biega po 
klatce schodowej z nożem w 
ręku i deklaruje chęć odebrania 
sobie życia. Dwaj policjanci nie-
zwłocznie pojechali na miejsce 
zgłoszenia. Ustalili, że 62-latek 
chwilę wcześniej udał się do 
łazienki w swoim mieszkaniu i 
krzyczy z niej, aby nikt do nie-
go nie wchodził, bo się zabije. 
Negocjacje trwały łącznie kil-
kadziesiąt minut. Po tym czasie 
mężczyzna ostatecznie uspo-
koił się i odłożył nóż na stojącą 
obok pralkę. Okazało się, że był 
nietrzeźwy.

Uciekł po potrąceniu 8-latki
Do zdarzenia doszło na 

ulicy 1-go Maja, w okolicach 
stacji benzynowej. Dziew-
czynka na szczęście nie od-
niosła większych obrażeń.

Ciężko powiedzieć czy przy-
czyną tak częstych, podobnych 
zdarzeń, jest brak doświadczenia 
i brawura charakterystyczna dla 
młodych kierowców, czy men-
talna obcość materii przejścia 
dla pieszych, o przejazdach dla 
rowerów nie wspominając. Krót-
ko po incydencie sprawca został 

zatrzymany i tłumaczył się oba-
wą przed konsekwencjami. Te 
na pewno go teraz spotkają, a 
według prawa „za spowodowa-
nie zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i jazdę bez 
uprawnień 20-latkowi grożą trzy 
lata za kratami więzienia, a także 
wieloletni zakaz kierowania po-
jazdami”, pisze podkom. Marcin 
Świeży, Oficer Prasowy KMP w 
Wałbrzychu.

Skoro materia, jak wspomnia-
no, przejścia dla pieszych, w tym 
jeszcze przejazdy rowerowe, na 

których sam często, jako rowe-
rzysta, doświadczam wysokich 
emocji, jest tak obca, to warto 
ściszyć radio i przyjrzeć się prob-
lemowi zza szyby samochodo-
wej z większą uwagą. A jazdę bez 
prawa jazdy, czy inny nielegalny 
sport mogący narazić bezpie-
czeństwo innych, gruntownie 
jednak przemyśleć.

Klasyczna modlitwa młodego 
kierowcy „nic się przecież nie sta-
nie”, jak widać, nie działa.

PL

Ruszyło głosowanie – projekty budżetu obywatelskiego
Czas mamy do 30 wrześ-

nia, a o wadze możliwości 
decydowania o tym, który 
z projektów zostanie dofi-
nansowany lub sfinansowa-
ny z miejskiej kasy, nie trze-
ba przekonywać.

Zasady głosowania:
- głosowanie przeprowadza 

się w formie elektronicznej na 
stronie internetowej wbo.wal-
brzych.eu,

- uprawniony do udziału w 
głosowaniu jest każdy mieszka-

niec miasta Wałbrzycha, który 
najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 14 lat,

- każdy mieszkaniec Wałbrzy-
cha ma jeden głos, który może 
oddać tylko na jeden projekt.

Rozpiętość kosztorysów to od 
90 000 do granicznych 745 000 
złotych, ogólna kwota Wałbrzy-
skiego Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2022 wynosi 3 725 000 
złotych, a pomysły to między in-
nymi mobilna scena, bezpieczne 
podwórka, place zabaw, pojaz-
dy specjalne dla ochotniczych 

służb: górskiej i pożarnej czy 
skateparki.

W ubiegłym roku wygrało 5 
projektów: FlowPark - odnowie-
nie stadionu dla wałbrzyszan, 
mobilne centrum poszukiwań 
OSP GPR "Wałbrzych", tężnia so-
lankowa, Bio10 Pasieki Zielony 
Wałbrzych i ściany wspinaczko-
we bulderingowe dla dzieci i do-
rosłych oraz kompleks rekreacyj-
no-sportowy.

PL

Fundusz Toyoty 2022 wystartował 
Fundusz Toyoty stworzo-

ny przez fabrykę Toyoty w 
Wałbrzychu i Jelczu-Lasko-
wicach co roku wspiera ory-
ginalne i ciekawe projekty 
organizacji non-profit, któ-
re realizowane są w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej lub po-
wiecie oławskim, zakładają 
trwałą zmianę w otoczeniu 
i związane są z obszarami 
priorytetowymi firmy, do 
których należą: ekologia, 
edukacja techniczna, sport, 
bezpieczeństwo na drogach 
oraz poprawa mobilności/
swoboda poruszania się.
 
6 września ruszyła kolejna 

edycja konkursu grantowego 
Fundusz Toyoty - „Dobre pomy-
sły zmieniają nasz świat” w Aglo-
meracji Wałbrzyskiej i powiecie 
oławskim. Fundusz Toyoty to 
partnerstwo czterech podmio-
tów. W przygotowaniu i reali-
zacji projektów organizacjom 
pomagają uczniowie technikum 
architektury krajobrazu Zespo-
łu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz 
uczniowie kierunku informatyka 
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowi-
cza w Jelczu-Laskowicach. Fun-
dacja Edukacji Europejskiej peł-
ni rolę koordynatora Funduszu 
a fabryka Toyoty w Wałbrzychu 
i Jelczu-Laskowicach finansuje 
najlepsze pomysły. 

W konkursie mogą wystar-
tować organizacje non-profit, 

czyli jednostki nie nastawione 
na osiąganie zysku takie jak fun-
dacje, stowarzyszenia, szkoły, 
wyższe uczelnie, kluby sporto-
we, wspólnoty samorządowe.  
Maksymalna kwota wsparcia 
projektu wynosi 20.000 zł, nato-
miast całkowita pula środków do 
rozdysponowania to aż 100.000 
zł dla projektów realizowanych 
w aglomeracji wałbrzyskiej oraz 
60.000 zł dla projektów z powia-
tu oławskiego. Łączna pula gran-
tów to 160 tys. złotych. Wszyst-
kie zaplanowane działania w 
ramach projektów powinny być 
zrealizowane pomiędzy kwiet-
niem a październikiem 2022. 
Część z nich powstanie dzięki 
dodatkowemu wsparciu ze stro-
ny partnerów – firm, które w za-
mian za możliwość poznania uni-
kalnego systemu produkcyjnego 
Toyoty przekazują środki na cele 
funduszu. Po przerwie spowodo-
wanej pandemią koronawirusa 
we wrześniu Toyota wznowiła 
powiązany z działalnością fun-

duszu program wizyt dla firm. „W 
tej edycji od wyników głosowa-
nia lokalnej społeczności będzie  
głównie zależeć to, które pro-
jekty finalnie uzyskają wsparcie 
funduszu” – podkreśla Manager  
General Affairs, Grzegorz Górski. 

We wtorek 14 września o 
godz. 12:00 w siedzibie Zespołu 
Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej w 
Wałbrzychu odbędzie się spot-
kanie dla organizacji zaintereso-
wanych składaniem wniosku do 
Funduszu Toyoty. Podczas spot-
kania uczestnicy zapoznają się z 
zasadami ubiegania się o dotację 
oraz projektami zrealizowanymi 
w poprzednich edycjach kon-
kursu grantowego. Szczegółowe 
informacje dotyczące Funduszu 
Toyoty znajdują się na dedyko-
wanej stronie funduszu https://
fundusztoyoty.pl/. Wniosek onli-
ne należy złożyć najpóźniej do 3 
grudnia. 

Red./FT 
Fot fundusztoyoty.pl
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Piłkarz lojalny, piłkarz nielo-
jany...
W dzisiejszym tekście nawią-
żę trochę do mojego zeszłoty-
godniowego wpisu, w którym 
przedstawiłem swoje stanowi-
sko i starałem się udowodnić, 
że pieniądze jakimi obraca się 
we współczesnym futbolu wca-
le go nie zabijają jak potocz-
nie twierdzi większość. Jest to 
tylko powtarzanie sloganów, 
podobnie jak to - temat moje-
go dzisiejszego felietonu, że 
piłkarz powinien być dozgon-
nie wierny swojemu klubowi, 
zwłaszcza takiemu, który go 
wyszkolił czy, w którym wypły-
nął na szerokie wody a przej-
ście do innego klubu, czy to dla 
większych pieniędzy czy np. do 
odwiecznego rywala zawsze 
musi być zdradą i powodem do 
hańby. Oczywiście niektóre ta-
kie przypadki (ale można je tak 
naprawdę policzyć na palcach 
dwóch rąk) były kontrowersyj-
ne i niepotrzebne bo podsy-
cały i tak już wrogą atmosferę 
między klubami i chodziło 
przy okazji takich transferów 
o „dokopanie” rywalom poza 
boiskiem. Osobiście uważam, 
że transfery, pozyskiwanie 
zawodników w celu budowy 
potęgi własnego klubu, prze-
konywanie ich do przejścia 
lepszym kontraktem itp. są po 
prostu nierozerwalnymi ele-
mentami tej piłkarskiej zaba-
wy. Czy potępiać zawodników 
będących symbolami klubu, że 
nagle decydują się na transfer 
czy to dla pieniędzy czy np. aby 
mieć szansę wygrać jakieś tro-
feum? Absolutnie tak nie uwa-
żam. Oczywiście inaczej jest 
też z zawodnikami topowymi 
zarabiającymi miliony (choć 
ja jestem ostatnią osobą, któ-
ra powie komuś, że zarobił już 
tyle, że teraz powinien grać/
pracować dla idei) a inaczej 
z mniej znanymi, dla których 
transfer i lepszy kontrakt może 
być życiową szansą ale nikogo 
za to nie potępiam. Oczywiście 
- SUPER, że swoje piękne histo-
rie zapisali Totti, Maldini i paru 
innych (Totti kosztem 14 mln 
euro za sezon w Realu i szan-
sy wygrania Ligi Mistrzów) ale 
czy można powiedzieć, że np. 
Robert Lewandowski zdradził 
Borussię, która zrobiła z niego 
gwiazdę, na rzecz największe-
go obok Schalke rywala, czyli 
Bayernu? Uważam, że nie tak 
należy w piłce postrzegać lo-
jalność. Lojalnym trzeba być 
w trakcie obowiązywania kon-
traktu - trenować ciężko albo 
jeszcze mocniej i dawać 110% 
w każdym meczu!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

W poniedziałek klub Imperium Boxing Wałbrzych świętował 6 rocznicę powstania. Jak powiedział Krzysztof Sadłoń, zało-
życiel klubu, lepszego prezentu aniżeli tytułu Mistrza Polski Kuby Krzpieta nie można było sobie wyobrazić. 

Kolekcjoner tytułów, czyli Krzpiet w akcji 

Za nami tak udane dla klu-
bu z ulicy Pługa Mistrzostwa 
Polski Juniorów w boksie. Mi-
strzostwa, które potwierdziły 
pełną dominację Kuby Krzpie-
ta w kategorii 51 kg. Dość 
napisać, iż nasz pięściarz po 
raz trzeci z rzędu wywalczył 
złoty medal Mistrzostw Polski 
broniąc tym samym tytułu we 
wspomnianej wadze sprzed 
roku. - Kuba wyszedł na ring 
i zrobił swoje, udowadniając, 

iż w tej kategorii nie ma so-
bie równych. Nieco żartując 
mogę powiedzieć, iż jedyne 
problemy, jakie napotkał, to 
te związane ze wcześniejszym 
zbijaniem wagi -, powiedział 
trener Sadłoń. 

W Staszowie koło Kielc, 
które gościły uczestników 
mistrzostw, wystąpił również 
drugi z przedstawicieli Impe-
rium Boxing. Chodzi o Dawida 

Obstarczyka, który niestety 
już w I rundzie trafił na Oli-
wiera Szota, a więc zdecydo-
wanego faworyta kategorii 
63,5 kg i późniejszego trium-
fatora zawodów. - Porażka nie 
może dziwić, jeśli weźmiemy 
pod uwagę chociażby fakt, iż 
Dawid ma na swym koncie 5, 
6 walk, podczas gdy rywal po-
nad 80. Mimo to przegrał dość 
pechowo, dlatego wydaje się, 
że gdyby nie kiepskie losowa-
nie, miałby szanse na „pudło” 
-, tłumaczył Sadłoń. 

Mistrzostwa Polski Junio-
rów przeszły do chlubnej hi-
storii klubu Imperium Boxing, 
który choć istnieje zaledwie 
6 lat, to wysiłkiem trenerów 
Sadłonia i Mariusza Burzyń-
skiego, oraz licznej grupy 

przyjaciół i sponsorów, wyrósł 
na czołowy ośrodek bokserski 
w naszym kraju. Na potwier-
dzenie tych słów wystarczy 
podać, iż w Gliwicach trwają 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Śląska Kobiet. Zawody mają 
doskonałą obsadę, dlatego 
tym bardziej cieszą świetne 
występy sióstr Angeliki oraz 
Kingi Mięgoć, które po inau-
guracyjnych wygranych z sil-
nymi rywalkami awansowały 
do półfinałów zawodów. Ich 
kolejne występy zakończyły 
się już zamknięciu obecnego 
wydania, dlatego do tematu 
powrócimy za tydzień.  

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Odliczając dni do nowego sezonu
Trwają przygotowania siatkarzy KPS-u Chełmiec Wałbrzych do zbliżającej się inauguracji II ligi. Za podopiecznymi trenerów 

Kurzawińskiego oraz Ignaczaka udany start w silnie obsadzonym turnieju za południową granicą, w którym uplasowali się na 
2. miejscu w gronie czterech drużyn. 

Dwie wygrane i jedna, mi-
nimalna porażka, to bilans 
wałbrzyszan w Międzyna-
rodowym Turnieju Siat-
kówki, który przed kilkoma 
dniami rozegrano w Hradcu 
Králové. Swój udział w im-
prezie Karol Szczygielski i 
spółka rozpoczęli od pew-
nej wygranej z VK Lvi Pra-
ga 3:0, aby w następnym 
meczu pokonać miejsco-
wą ekipę – TJ Slavia Hra-
dec Králové 2:1. Dopiero 
w trzecim, decydującym o 
końcowym układzie tabe-
li pojedynku, nasi nie dali 
rady rywalowi z Czeskich 
Budziejowic, choć zacięta 
walka trwała do ostatnich 
minut, o czym najlepiej 
świadczy fakt, iż w trzeciej 
partii przeciwnik zwyciężył 
na przewagi do 24. - Dzięki 
udziałowi w turnieju prze-
testowaliśmy wszystkie 
warianty taktyczne, dodat-

kowo wszyscy zawodnicy 
otrzymali szanse gry, cie-
sząc się jednocześnie do-
brym zdrowiem -, podkre-
ślił trener Kurzawiński. 

Inauguracja z podtekstami
Już jutro przed Chełmcem 
kolejny ważny sprawdzian. 
Tym razem wałbrzysza-
nie udadzą się do Żagania, 
gdzie w towarzyskim tur-
nieju zagrają z Orłem Mię-
dzyrzecz oraz Sobieskim 
Areną Żagań. Tydzień zaś 
później nasi będą gospo-
darzem zawodów z udzia-
łem Bielawianki Bester 
Bielawa oraz Sobieskiego 
Areny Żagań. To będzie 
ostatni test ekipy Kurza-
wińskiego oraz Ignaczaka 
przed rozpoczęciem nowe-
go sezonu II ligi, do którego 
dojdzie 25 września. Warto 
dodać, iż już w pierwszej 
kolejce dojdzie do rywa-

lizacji z podtekstami, bo-
wiem w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów zamelduje się 
zespół IM Faurecia Volley 
Jelcz-Laskowice, którego 
szkoleniowcem jest dosko-
nale znany, bo pochodzący 
z Wałbrzycha – Krzysztof 
Janczak. Początek spotka-
nia o godzinie 18. 

Międzynarodowy Turniej 
Siatkówki -  Hradec Králové
Wyniki Chełmca Wał-
brzych:
Chełmiec – VK Lvi Praga 
3:0 (25:22, 25:18, 26:24), 
Chełmiec TJ Slavia Hradec 
Králové 2:1 (25:18, 27:25, 

22:25), Chełmiec – VK 
Jihostroj České Budějovice 
1:2 (22:25, 25:19, 24:26)
Chełmiec: Karol Szczy-
gielski, Sebastian Zieliń-
ski, Marcin Dereń, Piotr 
Trzeciak, Adam Michalski, 
Artur Sławnikowski, Domi-
nik Płużka, Bartłomiej Na-
ckowski, Błażej Dudzik, Da-
wid Szymków, Przemysław 
Sypko, Miłosz Baran, Kac-
per Laskowski, Wojciech 
Stawiany
Sztab szkoleniowy: Fabian 
Kurzawiński, Janusz Igna-
czak, Maciej Byra oraz Kon-
rad Ciniecki

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)

Dlaczego piłka nożna i akrobatyka?
Za czasów mojej młodości piłkę nożną kopali wszyscy. Początkowo 
poszedłem do Zagłębia Wałbrzych, do trenera Franciszka Molendy, 
jednak byłem za słaby i za mały. Po roku jednak dopiąłem swego i tak 
znalazłem się pod skrzydłami trenera Kampy. Na akrobatykę zdecydo-
waliśmy się dość przypadkowo. Jeśli chodzi o akrobatykę, to tak jak 
wspomniałem wcześniej. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć?
Planów jest sporo. Obecnie przystosowujemy zakupiony od Miasta 
obiekt do celów sportów gimnastycznych, zarówno dzieci, jak i doro-
słych oraz seniorów. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, to chcemy, aby 
nasze dzieci regularnie rywalizowały w zawodach ogólnopolskich, 
dlatego w przyszłym roku zorganizujemy międzynarodowy turniej 
akrobatyczny. Naszym celem jest również prowadzenie międzynaro-
dowych wymian sportowych, w których uczestniczyć będą nie tylko 
dzieci uzdolnione sportowo. Zależy nam bowiem na tym, aby poprzez 
sport nasi podopieczni poznawali ludzi i świat.  
fot. użyczone

część 2
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Nasz futbol…
...postrzegany jest przez 
pryzmat jednego gracza. Na 
boisku gra i biega ich jednak 
jedenastu. Czasami zasta-
nawiam się, czy… a może 
kiedy… nie. Ja po prostu 
chcę w to wierzyć. Robię tak 
od lat. Jeszcze za czasów 
kiedy karierę kończył Bo-
niek, polskich barw bronili 
tacy zawodnicy jak Wdow-
czyk, Tarasiewicz, Matysik, 
Szewczyk, Bako, Kosecki, 
panowie Robert i Krzysztof 
Warzycha, łudziłem się, że 
jesteśmy o krok od czołów-
ki.
Utwierdzili mnie w tym 
przekonaniu Juskowiak, Ko-
walczyk, Brzęczek, Jałocha, 
Koźmiński, Adamczuk i resz-
ta kadry Wójcika. Srebro na 
IO Barcelona 92 okazało się 
jednak pyrrusowym suk-
cesem. Ostatnim jakie pa-
miętam. Dzisiaj cieszę się z 
awansu na turniej rangi mi-
strzowskiej, a grę w ćwierć-
finale traktuję jak coś wiel-
kiego. Coraz częściej mam 
wrażenie, że niesłusznie, bo 
nie każdy dobry wynik po-
winno się tak wynosić ponad 
chmury.
Porównujemy się do turnieju 
Euro 2016 i widzimy, że na-
wet ten poziom jest teraz po-
nad nasze możliwości. Chce-
my pokonać Anglików, którzy 
notabene żadnej wielkiej 
piłki nie grają, ale mają te 
detale, dojrzałość piłkarską 
i chyba po prostu są pewni 
siebie. Osobiście uważam, 
że dumnych synów Albionu 
można ograć, że ich atuty 
mogą okazać się ich zgubą. 
Tylko jak tego dokonać skoro 
gołym okiem widać, że w ka-
drze często gramy bez bram-
karza, jakość daje nam tylko 
jeden zawodnik.
Jesteśmy tak bardzo rozpo-
znawalni, że nawet nasz se-
lekcjoner między wierszami 
śmieje się, że w kadrze w pił-
kę gra tylko Robert Lewan-
dowski. Swoją drogą, tak jak 
lubię filozofię gry jaką chce 
wprowadzić Sousa, to przy 
takim nastawieniu, chyba 
powinien sobie darować pra-
cę z naszą kadrą. I jeszcze La 
Gazetta Dello Sport pomyli-
ło Adama z Adrianem Buksą, 
przypisując młodszemu z 
braci zasługi starszego. No 
po prostu boki zrywać.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Herbapol robi swoje
Po porażce z Górnikiem Nowe Miasto byliśmy ciekawi 

dyspozycji zespołu ze Stanowic. Zieloni Mrowiny w 2021 
roku na własnym stadionie jeszcze nie przegrali. Popularna 
Herbata zdała jednak egzamin, wygrywając na bardzo trud-
nym terenie.

- W niedzielne popołudnie 
udaliśmy się do Mrowin, by 
tam rozegrać kolejne spot-
kanie, które rozgrywaliśmy 
w obliczu kontuzji i absen-
cji kilku zawodników. Tre-
ner postawił więc na mło-
dzież. Ta za to w tym dniu 
na murawie pokazała, że 
można na nich liczyć w dal-
szej części sezonu. Cieszy, 
że każdy z nich jest wartoś-
cią dodaną dla drużyny – 
chwalą przedstawiciele 
klubu ze Stanowic.

Sam mecz mógł się podo-
bać. Szybkie tempo roz-
grywania akcji sprawiło, że 
piłkarze obu drużyn dość 
często gościli pod bramką 

przeciwnika. Kluczem do 
sukcesu okazało się do-
świadczenie, które wbrew 
średniej wieku zespołu, 
stanęło po stronie Herba-
polu. Gospodarze starali 
się narzucić swój styl gry, 
zabrakło im jednak spokoju 
w kluczowych momentach 
spotkania. Trzy zdobyte 
gole muszą cieszyć, kłopot 
stanowi za to dziurawa de-
fensywa. Hattrickiem popi-
sał się Marcin Stolarz. Dwa 
trafienia dla Herbapolu za-
liczył też Damian Januszek.

- Mecz z popularnymi Her-
baciarzami nie ułożył się 
dla nas od samego począt-
ku. Zła gra i błędy naszych 

piłkarzy skutkowały, że w 
28’ min było już 0:4 dla 
przyjezdnych. W 42 minu-
cie łapiemy kontakt z ry-
walem. Rzut wolny na gola 
zamienia precyzyjnym 
strzałem Mario – tłumaczą 
grę gospodarzy działacze 
Zielonych.

- Nie ustrzegliśmy się błę-
dów co spowodowało, że 
w pierwszej połowie stra-
ciliśmy bramkę. W drugiej 
po naszych błędach straci-
liśmy jeszcze dwie bramki, 
ale na szczęście wygry-

wamy to spotkanie i trzy 
punkty jadą do Stanowic.

Już w następnej kolejce 
Herbapol na własnym boi-
sku podejmować będzie 
drużynę z Walimia. Zieloni 
powalczą o punkty na Are-
nie Dąbrowskiego, gdzie 
zmierzą się z Zagłębiem 
Wałbrzych.

Zieloni Mrowiny – Herba-
pol Stanowice 3:5 (1:4)

JZ 

- Przy pięknej sobotniej 
pogodzie, na boiskach przy 

Szkole Podstawowej nr 26 w 
Wałbrzychu odbyło się siat-

karskie zakończenie wakacji - 
rozegraliśmy rodzinny turniej 
dwójek. Było dużo dobrej za-
bawy i sportowej rywalizacji – 
cieszą się trenerzy Chełmca.

Rozgrywki toczyły się w 
dwóch kategoriach. Drużyny 
stanęły do walki o laur zwycię-
stwa w grupach Family i Open. 
Zacięte zmagania toczyły się 
niemal przez cały dzień. Każ-
dy chciał wygrać. Każdy starał 
się dawać z siebie wszystko. 
Każdemu zawodnikowi towa-
rzyszył jednak uśmiech.

Klasyfikacja końcowa kat. 
FAMILY

1. Mazur
2. Bober
3. Gawlik
4. Górscy
5. Lange
6. Olczyk
7. Sajewicz
8. Chmara

Klasyfikacja końcowa kat. 
OPEN

1. Olejniczak / Jesiołowski
2. Wojnowska / Kledzik
3. Nowacka / Mrowiec
4. Rejdak / Piwko
5. Radoch / Nicgorska

Zadanie sfinansowane zo-
stało ze środków Gminy Wał-
brzych w ramach programu 
przeciwdziałania uzależnie-
niom i patologiom społecz-
nym.

JZ 

Świetny mecz rozegrał bra-
zylijski napastnik, który raz po 
raz zagrażał bramce miejsco-
wej drużyny. Szybkie tempo i 
dynamika prowadzonych akcji 
pozwoliła Mendesowi być w 
centrum niemal każdego za-
grania. Dzięki takiej postawie 
trudny teren został zdobyty w 
wielkim stylu.

- Z Walimia przywozimy 
komplet punktów, wygraliśmy 
z miejscowym KS Walim 5:0. 
Można powiedzieć, że dziś to 
była brazylijska samba. Cztery 
z pięciu bramek zdobył Pa-

trick Rangel Mendes – cieszą 
się w Głuszycy.

Ciężki mecz z bolesnym za-
kończeniem odcisnął piętno 
na drużynie z Walimia.

- Niestety niedzielne popo-
łudnie w Górach Sowich nie 
skończyło się pomyślnie dla 
naszej drużyny. Mecz z Włók-
niarzem zakończył się wy-
sokim zwycięstwem go-
ści. Mieliśmy dużo sytuacji w 
pierwszej części spotkania, 
ale zabrakło skuteczności i 
szczęścia przy oddawanych 
strzałach na bramkę rywala. 
W drugiej połowie rywale do-

minowali na placu gry. Dzię-
kujemy naszym kibicom za 
obecność i doping – mówią 
przedstawiciele KS Walim.

KS Walim – Włókniarz Głu-
szyca 0:5

JZ

Wakacje zakończone!

Gladiatorska samba w Walimiu

Mistrzowska forma wałbrzyskich siatkarek rośnie z dnia na dzień. Sztab szkoleniowy 
dba o rozwój sportowy swoich podopiecznych, ale treningi to nie wszystko. Zdarzają się 
takie chwile kiedy zabawa ma wymiar jeszcze większy niż wylewane poty na sali gimna-
stycznej. Tym razem MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych zorganizował turniej z okazji za-
kończenia wakacji.

Kilka trudnych spotkań, jakie obie drużyny dotychczas rozegrały, sugerowały ostrożność w ocenach przedmeczowych. 
Okazało się jednak, że demony przeszłości rozwiała samba rodem z Copacabany.
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trening mentalny
i duchowy

JUSTYNA OLEKSY 
TRENER I PSYCHOLOG SPORTU

Ile razy ktoś Ci mówił: „uwa-
żaj!” ? Albo: „uwaga!”… Ile razy 
usłyszałeś/aś: „bądź uważny”, 
„bądź uważna”. ? Ile razy poczu-
łeś/aś zimny dreszcz na plecach 
tylko po usłyszeniu tych słów ? 
Ile razu pomyślałeś/ałaś: „co 
tym razem”?

Zazwyczaj słowa związane 
z uwagą kojarzą nam się jako 
alarm, jako napięcie całego na-
szego ciała a co za tym idzie – 
innych części nas samych… A 
tam – gdzie pojawia się takie 
mocne odczucie – trudno do-
strzec coś więcej, co wykracza 
poza nasze potrzeby i zamiary.

A gdyby spojrzeć na „UWA-
GA” z perspektywy podpo-
wiedzi na „BĄDŹ UWAŻNY” ?. 
Co oznacza „być uważnym” ?. 
Kiedy wiem i czuję, że jestem 
uważny, jestem uważna – a 
kiedy dokładnie wiem, co od-
czuwam, jak uważności mi 
brak. Bo uważność to przecież 
Przytomność. A przytomność 
to przecież Obecność. Jeżeli nie 
jestem obecna/y w danej chwili 
– to jak mogę ją w ogóle zoba-
czyć, odczuwać, cieszyć się nią 
? Jeżeli nie jestem przytomna/y 
, to trochę tak – jakby mnie w 
ogóle nie było. Jeżeli ciało daje 
mi jakiś wyraźny sygnał, że jest 
mocno zmęczone, a ja pomimo 
tego, że to odczuwam i mam 
myśl: „że może dziś jeden tre-
ning odpuszczę, żeby się zrege-
nerować” – idę w to, to trudno 
potem się dziwić, że jestem 
zaskoczona, kiedy za chwilę 
muszę się położyć na dłużej – 
bo z przemęczenia się rozcho-
rowałam. 

Kiedy nie jestem uważna 
– potem i tak w jakiś sposób 
„zapłacę” za brak swojej uważ-
ności. Kiedy tłumaczę zawod-
nikom, że bycie uważnym w 
danej chwili jest kluczowe, bo 
tylko wtedy mogę podejmo-
wać właściwe decyzje. A decy-
zje zawsze są właściwe, kiedy 
są zintegrowane z naszym cia-
łem i naszym sercem. To wtedy 
umysł jest pomocny i filtruje 
najlepszą dla mnie opcję. Wte-
dy wiem, że jestem w zgodzie 
ze sobą, a nie z własnym emo-
cjonalnym programem…

Podopieczni trenera Woj-
ciecha Błażyńskiego lepiej 
wytrzymali presję i szybciej 
opanowali nerwy. Dokładność 
w grze pozwoliła na większe 
pole manewru, co gospoda-
rze wykorzystali bez żadnych 
skrupułów. Bramki dla Nowe-

go Miasta zdobywali Rosiński, 
Wroczyński i dwukrotnie Jan-
kowski.

**

Zdrój Jedlina Zdrój po swo-
je punkty pojechał do Mok-

rzeszowa. Mecz z drużyną o 
wielkich możliwościach na 
wyjątkowo trudnym terenie 
okazał się sporym wyzwa-
niem. Podopieczni trenera 
Kamila Jasińskiego wznieśli 
się jednak na wyżyny swoich 
umiejętności.

- Odnosimy czwarte zwy-
cięstwo w czwartym meczu 
z rzędu. Bramki dla Zielono-
-Czerwonych zdobyli Maciej 
Piwoński, który po podaniu 
Piotra Kmery popisał się cel-
nym strzałem z okolic szesna-
stego metra oraz Rafał Lipiń-
ski, który po dośrodkowaniu 
z prawej strony pola karnego 
strzałem głową umieścił pił-
kę w siatce – piszą na swojej 

stronie internetowej przed-
stawiciele klubu z Uzdrowi-
ska.

Dzięki zwycięstwom obie 
drużyny wciąż mają sta-
tus niepokonanych, a już w 
najbliższą sobotę powalczą 
w bezpośrednim starciu o fo-
tel lidera rozgrywek Wałbrzy-
skiej Serie A. Mecz będą mogli 
państwo zobaczyć na kanale 
Sportowy Wałbrzych TV.

Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych – Zagłębie Wałbrzych 
4:0

Zieloni Mokrzeszów - Zdrój 
Jedlina Zdrój 0:2l

JZ

Nówka i Zdrój bez problemu
Derbowe pojedynki zawsze rządzą się swoimi prawami, są zacięte i dostarczają dużo emocji. Ostatnie spotkanie Górnika 

Nowe Miasto było zacięte, sytuacji bramkowych nie brakowało, ale gole strzelała tylko jedna drużyna.

Hit w Jedlinie
Za nami cztery kolejki ligowe Wałbrzyskiej Serie A. Dość 

szybko wykrystalizowała nam się czołówka, do której porów-
nujemy pozostałe drużyny. Szybko też trafił nam się mecz na 
szczycie ligowej tabeli. W pojedynku o fotel lider zmierzą się 
pierwszy Zdrój z drugim Górnikiem Nowe Miasto.
11.09 |g.15:00| Zdrój Jed-
lina Zdrój – Górnik Nowe 
Miasto
Oba zespoły  w dotychcza-
sowych meczach wywalczy-
ły komplet punktów, ale co 
ważne nie straciły też gola. 
Zdrój przewodzi stawce 
wyłącznie dzięki lepszemu 
bilansowi bramkowemu. 
Podopieczni trenera Kamila 
Jasińskiego w 4 kolejkach 
zdobyli 22 gole. Wałbrzy-
szanie piłkę w bramce rywa-
li umieszczali 17 razy. 
Trudno jednoznacznie 
stwierdzić czy fakt, że go-
spodarze najbliższego po-
jedynku na własnym stadio-
nie rozegrali zaledwie jedno 
spotkanie, będzie miało w 
tym przypadku jakieś zna-
czenie. Obie ekipy grają bar-
dzo dobrze i obie lubią grać 
na dobrze przygotowanej 
nawierzchni. Oznacza to, że 
czeka nas szybkie spotkanie 
z dużą liczbą sytuacji bram-
kowych. 
Nasz typ: remis

12.09 |g.11:00| Błękitni 
Owiesno – MKS II Szczawno 
Zdrój
Kompletem zwycięstw po-
chwalić się mogą też rezer-
wy MKSu Szczawno Zdrój. 
Mineralni starają się dotrzy-
mywać kroku faworytom 
tegorocznych rozgrywek. W 
dotychczasowych grach pił-
karze z uzdrowiska zdobyli 
13 bramek, 5 stracili. W nie-
dziele MKS II grać będzie w 
Owieśnie. Mało znany nam 

zespół z Owiesna z 3 punk-
tami zajmuje obecnie 13 
miejsce w tabeli.
Nasz typ: wygrana MKS II

11.09 |g.15:00| Herbapol 
Stanowice – KS Walim 
Mecze pomiędzy tymi ze-
społami zawsze były bardzo 
zacięte i dostarczały kibi-
com wiele emocji. Herbata 
po porażce z Nowym Mia-
stem zwyciężyła w kolejnym 
spotkaniu z Mrowinami, ale 
wygrana przyszła z trudem. 
Walimianie zostali zaś rozbi-
ci przez Włókniarza i zapew-
ne będą chcieli się odegrać. 
Kłopot w tym, że trafiają na 
dobrze funkcjonujący me-
chanizm, który w 4 meczach 
wywalczył 9 punktów i na 
własnym terenie przegry-
wa niezwykle rzadko. Jeśli 
wierzyć liczbom, to kolejna 
porażka Walimia w Stano-
wicach wydaje się bardzo 
realna.
Nasz typ: wygrana Herbapol

11.09 |g.16:00| Włókniarz 
Głuszyca – Górnik Bogu-
szów Gorce
W poprzedniej kolejce ligo-
wej brazylijska samba roz-
biła KS Walim aż 5:0. Tym 
razem popularni Gladiato-
rzy zmierzą się z Górnikiem 
Boguszów Gorce. Dodatko-
wym atutem przemawiają-
cym na korzyść Włókniarza 
jest fakt, że mecz rozegrany 
zostanie na stadionie w Głu-
szycy. Dobrze poukładana 
gra z bardzo szybkim Men-

desem z przodu powoduje, 
że większość zespołów ligo-
wych obawia się rywaliza-
cji z Włókniarzem. Czy tym 
razem ekipa trenera Jawor-
skiego wywalczy punkty na 
trudnym terenie? Zobaczy-
my już w sobotę wieczorem.
Nasz typ: wygrana Włóknia-
rza

11.09|g.16:00| Iskra Wit-
ków Śląski – Unia Bogaczo-
wice
Po nieoczekiwanym awansie 
i doskonałym starcie, dru-
żyna z Witkowa jest przez 
wielu postrzegana jako nie-
zwykle niebezpieczna. Tym 
bardziej, że w jej szeregach 
szaleje super strzelec Bar-
tosz Ogrodnik. Mecz z Unią 
powinien przysporzyć kibi-
com sporą dawkę emocji. 
Wydaje się jednak, że fawo-
rytem w tej parze będą go-
spodarze, którzy dotychczas 
zanotowali 3 wygrane i 1 
porażkę.
Nasz typ: wygrana Iskra.

12.09 |g.11:00| AKS II Strze-
gom – Czarni Wałbrzych
Mecze z rezerwami zespo-
łów z wyższych lig zawsze są 
pewnego rodzaju niewiado-
mą. Trudno jest przewidzieć 
ilu zawodników trenerzy 
pierwszych zespołów prze-
suną do gry w rezerwach. 
Kiedy dodamy do tego fakt, 
że w tym konkretnym przy-
padku AKS II jest zapleczem 
IV-ligowej drużyny, bezpo-
średnie starcia z nią mogą 
być niezwykle ciekawe. Z 
drugiej jednak strony Czar-
ni zanotowali dobry start. 
Ostatnie dwa spotkania wy-
grali. Sama gra wygląda na 
poukładaną więc i o wynik 
powinno być łatwiej.
Nasz typ: remis, wygrana 
Czarni.

11.09 |g.17:00| Zagłębie 
Wałbrzych – Zieloni Mrowi-
ny
Historia pojedynków tych 
drużyn jest bardzo burzli-
wa. Niejednokrotnie wyżej 
notowana ekipa przegrywa-
ła w bezpośrednim starciu. 
Biorąc pod uwagę obecną 
dyspozycję obu drużyn, nie 
można jednoznacznie wska-
zać w jedną bądź drugą stro-
nę. Zagłębie boryka się jed-
nak z brakami kadrowymi na 
newralgicznych pozycjach, 
co bardzo utrudnia opty-
malne zestawienie składu 
na poszczególne spotkania. 
Jeśli to weźmie górę w tym 
meczu, Mrowiny wrócą do 
domu z punktami.
Nasz typ: remis, wygrana 
Mrowiny.

11.09 |g.16:00| Sudety 
Dziećmorowice – Zieloni 
Mokrzeszów
Na przestrzeni ostatnich se-
zonów punkty w Dziećmo-
rowicach gubili już najwięk-
si. Przegrywali tu piłkarze 
Górnika, Nowego Miasta, 
Włókniarza, Zagłębia itd. 
Kłopot w tym, że nie działo 
się to cyklicznie, co spra-
wiało, że niemożliwe było 
przełożenie pojedynczych 
sukcesów na konkretny wy-
nik w tabeli. Do gry wrócił 
już Michał Wądołowski, a to 
zawsze olbrzymie wzmoc-
nienie. Udowodnił to w 
meczu przeciwko Zagłębiu 
(5:1 dla Sudetów). Zieloni 
w poprzednim sezonie jako 
beniaminek grali wyśmie-
nicie. Teraz już tak łatwo 
nie będzie. Zaledwie punkt 
i 14 miejsce mówi nam jak 
trudny to będzie sezon dla 
zespołu.
Nasz typ: wygrana Sudety.

JZ 
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Co ćwierka w sieci...

Michał Pol

PAP

WałbrzychMojeMiasto @Polsport

@PAPinformacje

@WalbrzychMM

8 :14 AM · 7 wrz 2021

8:01 AM · 7 wrz 2021

3:21 PM · 2 wrz 202

Piękne, że paraolimpijczycy po powrocie do domu są witani tak jak jak na to zasłu-
żyli. Tu srebrna w #Tokyo2020 Lucyna Kornobys przez władze Jeleniej Góry

Znany na całym świecie z hodowli koni arabskich Janów Podlaski został podzie-
lony przez granicę stanu wyjątkowego. Wyszło tak śmiesznie, nikt z nami tego nie 
konsultował – mówi PAP wójt gminy Janów Podlaski Leszek Chwedczuk.
#PAPInformajce

Decyzją Rady Miejskiej rok 2021, to Rok Kobiet w Wałbrzychu. W piątek 17.09 za-
praszamy na wyjątkowy koncert - #GirlPOWER. Wystąpią: Rosalie., Mery Spolsky i 
Natalia Nykiel! Plac po dawnej zajezdni MPK (ul. Armii Krajowej). Otwarcie bram 
o godzinie 17:15 #Wałbrzych

Kancelaria Premiera
@PremierRP

4:28 PM · 6 wrz 2021

Premier @MorawieckiM w #KPRM o sytuacji na granicy: Chciałem podziękować 
wszystkim funkcjonariuszom, którzy wypełniają swoje obowiązki wzorcowo. To 
znakomita współpraca między funkcjonariuszami 
@Straz_Graniczna  i żołnierzami Wojska Polskiego.

Roman Szełemej
@RomanSzelemej

1:27 PM · 6 wrz 2021

Dzisiaj wizyta w Domu Seniora ul. Andersa w @WalbrzychMM
 . Wspaniała atmosfera, świetne warunki, zadowoleni mieszkańcy. Dzięki 
@RegioPoland
 @EUinPL

Nostalgia
@lata8290

3:35 PM · 6 wrz 2021

Smutna informacja... W wieku 78 lat zmarł Tomasz Knapik. Legenda mikrofonu 
oraz polskiego dubbingu...

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

1 2:16 AM · 5 wrz 2021

Kolejne 3 punkty naszych zawodników stały się faktem. Tym razem na wyjeździe 
pokonujemy Viktorię Świebodzice 1:0. W tym sezonie nie zaznaliśmy jeszcze po-
rażki

KPN
@Karkonoski_PN

8:15 AM · 7 wrz 2021

Ostatni fragment śniegu z poprzedniej zimy w Karkonoszach zniknął w tym roku 
19 lipca. Było to w Śnieżnych Kotłach. Ostatni sezon, kiedy śnieg przetrwał w gó-
rach do następnej zimy był w 1956 roku. Wcześniej takie zimy zdarzały się całkiem 
często. Zdjęcie ilustracyjne z końca maja
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Jeden z ostatnich „newsów”, 
jaki obiegł media społecznoś-
ciowe opowiada o wójcie Nada-
rzyna, który kupił fotopułapki. Te 
nagrywają ludzi, którzy wywożą 
śmieci do lasu. Gmina karze ich 
finansowo, a kasę przeznacza na 
kolejne fotopułapki. Sam wójt 
w mediach społecznościowych 
komentuje tak sytuację: „1. 500 
złotych to maksymalny mandat 
jaki może nałożyć Gmina i Straż 
Gminna na takiego delikwenta. 
Może skierować sprawę do sądu, 
jednak zdarzało się iż sąd ulegał 
sugestiom takiego osobnika i da-
wał mu 300 złotych grzywny bo 
biedny i zadłużony. dlatego sto-
sujemy najwyższy mandat (choć 
jest dużo za niski!!!!!!!!) i za te pie-
niądze kupujemy kolejne kamery. 
2. SG nakazuje także uprzątnięcie 
śmieci, wywóz na PSZOK co jest 
sprawdzane przez SG. 3. Gmina 
i SG nie może nakazać prac spo-
łecznych za taki czyn ... a SZKO-
DA!!!! 4. Nie możemy niestety 
prezentować w mediach spo-
łecznościowych wizerunku takiej 
osoby oraz tablic rejestracyjnych 
pojazdu RODO .... a SZKODA!!!! 5. 
Zgadzam się, że kary są za niskie, 
powinny być przynajmniej dwa 
razy wyższe niż koszt kontenera 
na śmieci czyli około 2500 zło-
tych, obecne to KPINA !!!”

Moim zdaniem wybór spo-
sobu na ograniczenie śmieci w 
lesie może okazać się skuteczny. 
W naszych okolicach też mogła-
bym wskazać co najmniej kilka 
miejsc, gdzie właśnie śmieci – 
nie same – gromadzą się. A tak 
przy okazji dzików w mieście, 
mają one także kontekst „odpa-
dowy”. Okazało się, że ktoś na 
Podzamczu wyrzuca duże ilości 
jedzenia tak po prostu, na traw-
nik… i dziwić się, ze zwierzęta 
korzystają z okazji, czują się nie-
mal zaproszone do odwiedzin.

Czy kamery, monitoring, 
fotopułapki ograniczają naszą 
wolność? Na pewno, ale musi 
być „ale”. Dobrze byłoby, aby w 
naszej świadomości zanieczysz-
czanie, dewastacja przyrody 
były równoznaczne z innymi 
przestępstwami, którym właś-
nie chcemy zapobiegać przez 
utrwalanie obrazów. Sytuacja 
z Nadarzyna może być pewną 
osłodą rzeczywistości dla tych 
społeczników, którzy w ramach 
sprzątania świata czy innych 
akcji non profit oczyszczają lasy 
i parki po takich, co podrzucają 
odpady. I czasami naprawdę nie 
mogę zrozumieć, czym trzeba 
się kierować, żeby starą lodówkę 
przytransportować w jakiś odle-
gły zakątek lasu, kiedy prościej i 
szybciej jest do PSZOK?

sekund
Wałbrzych
Łapią dealerów
Pięć osób zostało zatrzymanych 
przez policjantów z Wałbrzycha 
w miniony weekend za posia-
danie różnego rodzaju środków 
psychotropowych w postaci 
marihuany oraz środków odu-
rzających w postaci amfetami-
ny. Teraz wszyscy podejrzani 
staną przed sądem. Grozi im 
kara pozbawienia wolności do 
lat 3. Policjanci zapowiadają 
dalsze działania mające na celu 
walkę z przestępczością narko-
tykową. Najmłodszy z podejrza-
nych miał 20 lat, a najstarszy 38.

Powiat Wałbrzyski
PSL ma szefa
Zarząd Powiatowy PSL w Wał-
brzychu, decyzją delegatów 
zjazdu, stworzonych z przedsta-
wicieli gmin i kół działających 
na terenie Wałbrzycha i powia-
tu wałbrzyskiego wybrał Pawła 
Mazura na przewodniczącego 
w regionie. Gościem zjazdu był 
prezes Zarządu Wojewódzkie-
go PSL Paweł Gancarz. Paweł 
Mazur to rolnik, przedsiębiorca, 
producent żywności, działacz 
społeczny ziemi walimskiej, 
radny gminy Walim, członek 
zarządu Dolnośląskiej Izby Rol-
niczej. W miejscowości Zagórze 
Śląskie w powiecie wałbrzyskim 
prowadzi 70- hektarowe gospo-
darstwo rolne specjalizujące się 
w hodowli bydła.

Burkatów
Pirat drogowy
W dniu 6 września funkcjona-
riusze świdnickiej „drogówki” 
w ramach weryfikacji zgłoszeń, 
około godziny 9:30 w miejsco-
wości Burkatów zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego 
pojazdem marki Audi, który na 
„pięćdziesiątce” pędził z pręd-
kością 106 km/h. Za przekro-
czenie dozwolonej prędkości 
w obszarze zabudowanym 
23-letniemu mieszkańcowi po-
wiatu świdnickiego policjanci 
zatrzymali prawo jazdy na okres 
3 miesięcy oraz ukarali manda-
tem karnym w kwocie 500 zł. 
Policja apeluje o bezpieczną 
jazdę, rozsądek i rozwagę za 
kierownicą oraz „zdjęcie nogi z 
gazu”.

Świebodzice
Skuterowi pomagacze
1 września dla dziewczynki w 
kolejną podróż ruszyło trzech 
mieszkańców Świebodzic. Na 
skuterach przejadą 2000 kilo-
metrów i po drodze będą zbie-
rać datki, a także promować 
zbiórkę na skarbonkasiepo-
maga.pl. Wszystko to dla małej 
Amelki ze Strzegomia, by za-
trzymać postępujące wiotcze-
nie mięśni. Podróż ma na celu 
wspomóc zbiórkę na najdroż-
szą terapię na świecie. Mimo 
ogromnego zaangażowania 
społeczności lokalnej, a także 
wielu tysiącom wpłat, wciąż 
brakuje blisko 5,5 miliona zło-
tych.  

Wielka Sowa remontowa
Kto nie był na wieży, musi 

czekać do 2023 roku. Od 24 
sierpnia zaczął się planowa-
ny i wyczekiwany remont 
wieży widokowej na Wiel-
kiej Sowie. Na prace prze-
znaczonych zostanie ponad 
800 000 złotych.

Remontowane będą ścia-
ny zewnętrzne, stolarka okienna, 
stropy żelbetowe, przeprowa-
dzona będzie renowacja stolarki 
drzwiowej, stopni betonowych 

i stalowych schodów, instalacji 
oświetleniowej i odgromowej 
oraz wykonanie tynków we-
wnętrznych.

„Dodatkowym kosztem będą 
późniejsze prace związane z re-
montem małej infrastruktury 
turystycznej zlokalizowanej na 
polanie szczytowej wokół wieży” 
dodaje burmistrz Pieszyc, Doro-
ta Konieczna Enozel.

Punkt gastronomiczny na 
szczycie, szlaki na Wielką Sowę i 

otoczenie wieży, jak i lasy pań-
stwowe, czyli nasze, pozostają 
oczywiście otwarte. Nic nie stoi 
na przeszkodzie przygodzie. 
„Gotowe wycieczki” można zna-
leźć na stronie internetowej gmi-
ny: pieszyce.pl.

PL

1200 km charytatywnego marszu i Andrzejówka
Ponad 32 000 złotych ze-

brał podróżnik, autor bloga 
„Szybkie Podróże” - Rafał 
„Szybki” Plantos, podczas 
wyprawy charytatywnej dla 
Oliwki.
Założenia marszu były pro-

ste: dotrzeć z Ukrainy do Nie-
miec, meta na sudeckim trójsty-
ku (punkt zetknięcia się granic 
Czech, Polski i Niemiec), a z każ-
dym kilometrem partnerzy mar-
szu, w tym Decathlon Szczawno 
Zdrój, wpłacają od 1-2 zł na le-
czenie Oliwki.

Okazało się, że to tylko zało-
żenia i jeśli oczekują Państwo 
teraz sensacji, to taka właśnie 
nastąpi i nie jest z tych o wyco-

fujących się sponsorach. Jest o 
przypadkowych bohaterach: o 
fanach „Szybkiego” wspierają-
cych go wiktem, opierunkiem, 
dobrym słowem, ciastkiem na 
drogę i wpłatami bezpośrednimi 
w postaci gotówki do ręki oraz 
o tych, którzy na inne sposoby 
dowiadywali się o akcji, spotyka-
jąc Rafała w drodze. Jak lokalna 
grupka spod sklepu, w trakcie 
degustacji małpek.

Całość historii można prze-
czytać na facebookowych stro-
nach „Szybkich Podróży”. Tam 
też nadal znajdą Państwo infor-
macje gdzie i jak można doko-
nywać wpłat. Ta przygoda Rafała 
się kończy, Oliwki nadal trwa.

Co ma do tego Andrzejówka? 
Tam będą Państwo mogli pew-
nie usłyszeć tę historię z pierw-
szej ręki już niebawem, na I Zlo-
cie Szybkich Podróżników, 2 i 3 
października.

PL
Fot. Szybkie Podróże
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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. 

Wreszcie pies, z którym nie trzeba 
biegać, nie trzeba specjalnie czesać, 
ani pilnować, że z nadmiaru energii 
lub innych tęsknot „upiększy” sofę, 
czy ulubione buty. Na strzępy upięk-
szy. No oczywiście karmić trzeba!

Keks to pies domatora, lubiący su-
che kąpiele w kocyku, długie wylegi-

wanie i drapanie za uszami. Jest dość 
nieśmiały, ale znajdziecie wspólny 
język. Ten jest prosty i zazwyczaj od-
bywa się za pośrednictwem żołądka. 
Ma 10 lat i to odpowiedni czas w jego 
życiu, by udać się na Twoją sofę.

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: „Psi Patrol. Film”sekund
Szczawno-Zdrój
Teatr Zdrojowy
Koncert inauguracyjny. 56. 
Międzynarodowy Festiwal H. 
Wieniawskiego rozpocznie się 
09.września o godzinie 19:00. 
Zagrają w nim: Mariusz Patyra – 
skrzypce, Czesław Grabowski – 
dyrygent, Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii Zielonogórskiej, 
prowadzenie koncertu - Marek 
Dyżewski. Program obejmie: S. 
Moniuszko – Uwertura z opery 
„Paria”, H. Wieniawski – Koncert 
skrzypcowy fis-moll op. 14, J. 
Stefani – Tańce z Krakowiaków 
i Górali – Polonez, Krakowiak, 
Oberek, H. Wieniawski – Kon-
cert skrzypcowy d-moll op. 22.

Wałbrzych
BWA
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
przy ulicy Słowackiego 26 w 
Wałbrzychu serdecznie zapra-
sza na wystawę “CZAS FOTO-
GRAFII”. Jej autorem jest Paweł 
Sokołowski, artysta wizualny, 
fotografik i pedagog. Ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w 
Poznaniu, należy do Związku 
Polskich Artystów Fotografi-
ków. Zajmuje się fotografią 
dokumentalną, kreacyjną oraz 
eksperymentalną. Jego ulubio-
ny obszar pracy artystycznej 
to dokument magiczny. Paweł 
Sokołowski wychował się w 
Wałbrzychu, czuje się Dolnoślą-
zakiem, choć obecnie mieszka 
w Berlinie.

Świdnica
Ośrodek Kultury
Świdnicki Ośrodek Kultury za-
prasza na wyjątkowy występ 
Anny Jurksztowicz z udziałem 
Krzysztofa Napiórkowskiego, 
który uświetni Inaugurację Se-
zonu Kulturalnego. Koncert od-
będzie się 16 września. Uroczy-
stość zaplanowano na godzinę 
18.00, natomiast sam występ 
rozpocznie się około godzi-
ny 19.00. Poprzedzony będzie 
krótką, ok. 5-minutową, prze-
rwą pozwalającą wejść do sali 
tym widzom, którzy uczestni-
czyć będą wyłącznie w muzycz-
nej części wydarzenia. Bilety w 
cenie 35 zł do nabycia w Świd-
nickim Ośrodku Kultury i na bi-
lety.sok.com.pl.

Wałbrzych
Filharmonia Sudecka
Już w piątek 10.09.2021 roku o 
godzinie 19:00 w Filharmonii 
Sudeckiej nastąpi inauguracja 
44. sezonu artystycznego. Tra-
dycyjnie będzie miał miejsce 
Koncert symfoniczny, którego 
dyrygentem będzie Bartosz 
Żurakowski, a solistą - Evgeni 
Mikhailov (Rosja) – fortepian. W 
programie koncertu: Sergiusz 
Rachmaninow - II Koncert forte-
pianowy c-moll op. 18, Siergiej 
Prokofiew - VII Symfonia cis-
-moll op. 131. Miejsce: sala kon-
certowa Filharmonii Sudeckiej, 
ul.Słowackiego 4, Wałbrzych.

Na szczęście niemodny wi-
rus, z tych zwykłych, zmiótł 
mnie z powierzchni i dla sko-
łatanej nadmiarem duszy 
przyszedł dobry moment na 
książki ze sterty wstydu - gdy 
jeszcze dało się składać litery, 
filmy klasy B - gdy jeszcze dało 
się rozumieć o co w nich cho-
dzi, aż ostatecznie na filozo-
ficzne odpływy świadomości 
ze wzrokiem wbitym w pęk-
nięcie na suficie, co biegło tak 
od dawna, odkąd amatorski 
remont poniemieckiej chału-
py uskutecznialiśmy z trady-
cyjnym wsparciem morale, 
czyli napojem chmielowym.

Ominęła mnie królowa 
jazzu, wernisaże, koncerty i 
miałem mocną wreszcie wy-
mówkę dla wrodzonego, cho-
rego dla hurra-entuzjastów i 
obcego tzw. „dzisiejszemu na-
stolatkowi”, poczucia wysokiej 
odpowiedzialności za pracę i 
„pracę”. Aż dziwne, że o leże-
niu na grobu krawędzi da się 
tyle napisać. To stąd te ilości 
stron w prasie popularnej?

Próbując zmobilizować 
ciało przed poniedziałkiem i 
uniknąć odleżyn, zmusiłem 
się do przejazdu samocho-
dem na trasie #gdzieśwCze-
chach – dom i pierogów z 
budki na dożynkach. I całe 
szczęście trafiłem na ich ulu-
bioną część – występ gwiazdy 
disco polo. I byłby to pretekst 
do nowego wyżywania się 
nad stanem kultury popular-
nej, umysłu, narodowego po-
czucia estetyki, czy płaczem 
nad tymi pewnie 10 tysiącami 
złotych, wydanymi na przy-
pakowanego artystę udające-
go, że śpiewa u boku artysty 
udającego, że gra, gdyby nie 
nagły atak zrozumienia. To 
ludziom potrzebne. Na przy-
kład żeby nie było wojen, bo 
emocje uchodzą. Codzienna 
potrzeba. Tylko czy życie to 
nieustanna toaleta? Miałem 
już wtedy gorączkę.

---
Startuje Millenium Docs 

Against Gravity i związało się 
z nim ponownie nasze kino 
Apollo. Dla przemęczonych 
natłokiem, melancholijnych 
dusz, idealne miejsce.  

--

Przygody sympatycz-
nych piesków z Zatoki Przy-
gód znane są małej części 
publiczności z kanału dla 
dzieci Nick Jr. Zwierzęcy 
bohaterowie dzięki animo-
wanej bajce stali się tak po-
pularni, że ich wizerunki za-
częły pojawiać się wszędzie: 
na szkolnych przyborach, 
na ubraniach, na pościeli 
czy na sztućcach. 
Również sklepy z zabawkami 

zapełniły się regałami z maskot-
kami, puzzlami i figurkami ekipy 
Rydera. Choć w Polsce familijny 
hit oficjalnie pojawił się na ekra-
nach 3 września, w weekendy 
w wałbrzyskim i świdnickim ki-
nie - ku uciesze najmłodszych 

- można już było oglądać przed-
premierowe pokazy pełnome-
trażowej produkcji pt. "Psi Patrol. 
Film".

W najnowszej opowieści - 
podobnie jak w serialu - Chase, 
Marshall, Rubble, Skye i Rocky  
muszą ratować kogoś z opresji, 
a za całe zło i kłopoty odpowie-
dzialny jest ich odwieczny wróg 
- burmistrz Humdinger, który 
tym razem pragnie zawładnąć 
nie tylko miejską metropolią, ale 
i pogodą. W wyniku jego pychy 
i głupoty, mieszkańców Miasta 
Przygód czekają niezłe tarapaty. 
Na szczęście w pobliżu będzie 
Liberty, dzielna suczka i fanka 
Psiego Patrolu...Więcej szczegó-
łów nie zdradzimy. Seans idealny 

na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Brawo dla twórców!

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: Filmweb

Rusza V Festiwal małych Prapremier
Po długim czasie oczeki-

wania i nieobecności spowo-
dowanej pandemią wreszcie 
teatry wkraczają na scenę. 
Między 12 a 17 września do 
wałbrzyskiego Teatru Lalki i 
Aktora przyjadą najsłynniej-
si twórcy i teatry lalkowe z 
całej Polski, by zaprezento-
wać się podczas V Festiwalu 
małych Prapremier.

Ideą biennale FmP jest 
prezentacja najciekawszych 

prapremier teatrów lalkowych, a 
wraz z nimi różnorodnych form 
i technik animacyjnych. Podczas 
tegorocznej edycji zobaczymy 
między innymi spektakle z Lubli-
na, Łodzi, Wrocławia, Bielska-Bia-
łej czy Poznania. To pięciodniowe 
spotkanie daje możliwość nie 
tylko obejrzenia wyjątkowych 
realizacji teatralnych, ale także 
interaktywny udział w performa-
tywnych czytaniach najnowszej 
dramaturgii dla dzieci i mło-
dzieży, rozmowach pospekta-
klowych, dyskusjach z twórcami 
spektakli czy krytykami i pedago-
gami teatru.

W środowisku teatralnym 
FmP funkcjonuje jako ważne 

dla polskiej sceny lalkowej i jej 
publiczności forum wymiany do-
świadczeń i myśli twórczej, moty-
wującej do interesujących poszu-
kiwań repertuarowych oraz form 
inscenizacyjnych. V edycja FmP 
połączona będzie z jubileuszem 
75-lecia Teatru Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu.

Festiwal małych Prapremier 
2021 dedykowany jest widzom w 
wieku od 3+ do 100 lat. V Festiwal 
małych Prapremier dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury oraz Gminy Wał-
brzych. Organizatorem FmP jest 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
PROGRAM
NIEDZIELA 12.09
18:00 | Inauguracja V Festiwalu 
małych Prapremier | OBCHODY 
JUBILEUSZU 75-LECIA TLiA | AT-
LAS NIEBA | prapremiera Teatru 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu | 
spektakl pozakonkursowy | TLiA 
DS
PONIEDZIAŁEK 13.09
11:00 - OJEJA! ALBO O DZIEW-
CZYNCE, KTÓRA NIE ZNAŁA 
WŁASNEGO IMIENIA 

15:30  -  Konferencja Dyrektorów 
Teatrów 
17:00 -  BEZIMIENNY/ NIEZNANY 
WTOREK 14.09
10:00  - WĘDRÓWKA NABU 
12:00 - SŁOWIK I BABKA NATURA 
13:30 - CHODŹ TERAZ IDŹ 
18:30 - USZY? OCZY? OGON?
ŚRODA 15.09
9:00 - RUTKA 
11:00  -  RUTKA 
17:00 - KONCERT APSIK! 
CZWARTEK 16.09
10:00 - PLANETA EINSTEINA
12:00 -  WIELKI BUZZ GROW
18:00 - DLACZEGO DZIECKO GO-
TUJE SIĘ W MAMAŁYDZE?
PIĄTEK 17.09
10:00 - TUTU 
11:30 - CO NOWEGO? 
18:00 - CHŁOPCY Z PLACU BRONI 
Zakończenie Festiwalu | ogłosze-
nie werdyktu Jury oraz wręczenie 
nagród.

zeskanuj kod QR
i dowiedz się więcej    
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Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Nużeniec
W ostatnim wydaniu ty-

godnika poruszyłam temat 
rzęs. Tych naturalnych, przez 
wiele kobiet pielęgnowanych 
odżywkami oraz tych sztucz-
nych, doklejanych. Przy tych 
drugich wspomiałam o nu-
żeńcu, roztoczu, które żyje w 
mieszkach włosowych i gru-
czołach łojowych skóry, czo-
ła, policzków i rzęs. Głównie 
znajduje się między brwiami, 
przy nosie, a także w samych 
brwiach oraz rzęsach, dając 
często dolegliwości takie jak 
suchość oka, łuski na brze-
gach powiek, ropną wydzie-
linę myloną z alergicznym 
zapaleniem powierzchni oka. 
Dlaczego wspominam o tym 
pisząc o rzęsach? Nużeńcem 
możemy zarazić się podczas 
bezpośredniego kontaktu. 
Przez używanie czy dotyka-
nie tych samych rzeczy, ale 
również podczas zabiegu do-
klejania rzęs lub ich nieodpo-
wiedniej pielęgnacji.

Jakie są objawy zakażenia?
U niektórych może prze-

biegać bezobjawowo. Nato-
miast u tych, co wywołuje 
objawy może pojawić się za-
czerwienienie, suchość, łusz-
czenie, swędzenie, a nawet 
łaskotanie skóry, wyprysk, 
grudki i krostki przypomina-
jące trądzik. Dlatego często 
bywa mylony - czy to z trądzi-
kiem różowatym czy pospoli-
tym.

Jak możemy wykryć nu-
żeńca?

Do tego potrzebna jest 
zeskrobina ze zmian skór-
nych oraz kilka rzęs lub brwi. 
Pobrany materiał zostaje 
przesłany do badania. Ważne 
jest, aby w dniu badania nie 
oczyszczać ani nie smarować 
skóry żadnymi kosmetyka-
mi. Badanie jest bezbolesne i 
szybkie, a w dodatku niewie-
le kosztuje.

Jak wygląda leczenie?
Lekarz może przepisać 

kremy bądź maści. Natomiast 
ważna jest odpowiednia pie-
lęgnacja skóry przez mycie 
i peelingi. O tym zapewne 
poinformuje nas osoba od-
powiedzialna za pobranie 
materiału.

Drap mnie, drap!

Witamy „Panią Jesień”

Glinka - remedium na skórne problemy

Peelingi do ciała, choć drapią, 
znajdują się wśród top kosme-
tyków. Uwielbiamy je za wielo-

funkcyjność (masują, pobudzają 
krążenie, ujędrniają, wygładza-
ją), konsystencję (galaretka, sól, 

cukier, żel) i boski zapach. My po-
lecamy te owocowe (Ziaja, Ori-
flame, Dr Irena Eris) oraz słodkie 
(Ziaja, Oriflame).

Zebrała: osa

Glinka występuje najczęściej 
w formie maseczki bądź jako 

produkt do oczyszczania. Na 
grupach poświęconych urodzie i 

pielęgnacji problematycznych 
cer bije rekordy popularności. Z 
zieloną pozbędziesz się sebum 
i zaskórników. Czerwona posia-
da właściwości rozświetlające i 
dotleniające. Różowe i białe po-
mogą Ci „wyciszyć” podrażnio-
ną skórę zaś brązowe dostarczą 
cennych składników odżyw-
czych. Znajdziesz je w ofertach 
wielu marek (m.in. AA, Nivea, La-
vido). To obecnie najcenniejsze 
błoto kosmetyczne.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

KAROLINA TOMZA 

Nasze spontany prowadzą 
nas do miejsc mniej lub bardziej 
znanych. W weekend byłyśmy 
z Nelą, jak zapowiadałam, w 
Szczawnie-Zdroju, na Słonecz-
nej Polanie, by wziąć udział 
w Dniu Zdrowia. Sobota pod 
egidą szczawieńskiego MOSi-
Ru zaliczona była do udanych. 
Natomiast w niedzielę wybrały-
śmy się na wałbrzyską starów-
kę, bo jej klimat kochamy, a że 
Nela miała ochotę na harce, to 
przy okazji testowała nowy plac 
zabaw na Rycerskiej. Z pew-
nego rodzaju żalem patrzyłam 
na niewykorzystane szanse 
pod nazwą „do wynajęcia”, „na 
sprzedaż”. Zastanawiam się, ileż 
jeszcze musimy zrewitalizować, 
by w mentalności mieszkań-
ców zaszła zmiana, by nasz ry-
nek choć trochę przypominał 
ten w Świdnicy? Sama, mimo 
ogromnej miłości do Śródmieś-
cia, po oględzinach kilku lokali, 
schowałam swoje marzenia o 
własnym gastrobiznesie do kie-
szeni. I choć zazwyczaj tryskam 
optymizmem, tak pusty rynek i 
uliczki, te urokliwe, malownicze, 
zabytkowe, ale bez ludzi, nie na-
strajają do inwestowania. Skoro 
ja, raczej wulkan energii, nie 
czuję potencjału do budowania 
w śródmiejskich zaułkach marki 
Karoli smakiem, to co dopiero 
ktoś, komu nie jest tak bliskie to 
miasto. Czytam od lat – pocze-
kajmy jeszcze chwilę, coś ruszy. 
Może wraz z nowymi inwesty-
cjami, które zmienią charakter 
mieszkańców starówki, zmieni 
się myślenie o potrzebach tam-
tejszej dzielnicy. Kulturalna ofer-
ta jest tu przecież bardzo bogata 
– Muzeum Porcelany, Teatr Dra-
matyczny, Teatr Lalki i Aktora, 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, 
Filharmonia Sudecka, nieopodal 
Stara Kopalnia - to obiekty, które 
mają wiele do zaproponowania. 
Pandemia zmieniła nasze pre-
ferencje dotyczące turystyki, z 
musu czy z chęci poznania tego, 
co blisko, ruszyliśmy w Polskę. 
Ja sama w tym roku dwukrotnie 
byłam nad polskim morzem, co 
nie byłoby dla mnie takie nor-
malne, gdyby nie te wszystkie 
obostrzenia. Liczę, że i to wpły-
nie na rozwój Starego Miasta. 
Sceptycy już dawno obśmiali 
mój pomysł na restaurację właś-
nie tutaj, zagorzali fani, również 
ci karolowi, chcieliby u mnie ja-
dać, twierdząc, że to zamknięte 
koło, że ludzie tu nie przyjeżdża-
ją, bo nie mają po co, a tak mie-
liby kolejny pretekst, by odwie-
dzić Śródmieście. A Wy w jakim 
celu tutaj zaglądacie? ;)

Jesień to typ urody, w którym 
dominują ciepłe kolory. Barwy 
"Pani Jesieni" pełne są zatem 
odcieni rudego, brązu, żółtego, 
rdzawego, wiążą się z jasną kar-
nacją, drobnymi piegami.

Paleta, która idealnie spraw-
dzi się w tym wypadku obejmie 
zielenie, beże, moccę. Słowem 
- to, co naturalne, kojarzące się 
z liśćmi, spacerami w parku we 
wrześniowe popołudnie, kaszta-
nami.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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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 R0422/21 REKLAMA R0423/21

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

JĘZYK NIEMIECKI - PRZYGOTO-
WANIE DO MATURY, CERTYFI-
KATÓW, ZAJĘCIA ONLINE. TEL. 
515-949-954

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

SPRZEDAM

Sprzedam mercedesa C180 kompre-
sor coupe 2002/ 151 tyś. km, zare-
jestrowany, ubezpieczony. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 603 115 394 po 
17-tej.

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

ANGIELSKI
PROFESJONALNIE
DOŚWIADCZONY

LEKTOR

TELEFON
607 583 907
601 473 993

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

508 431 520

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 10.09.2021 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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www.jmmazur.comNISSAN J.M. MAZUR
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