
IS
SN

: 1
73

00
87

8

BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY
REKLAMA R0442/21

REKLAMA R0444/21

REKLAMA R0443/21

24 WRZEŚNIA 2021, NR 861
WAŁBRZYCH/ŚWIDNICA/ŚWIEBODZICE

N
A

KŁ
A

D
 D

O
 1

6 
00

0 
EG

ZE
M

PL
A

RZ
Y

/Tygodnik30minutwww.30minut.pl        sekretariat@30minut.pl

temat tygodnia str. 4

Laser w telewizorzeLaser w telewizorze

rozmowa str. 6

Studio EspressoStudio Espresso
z Piotrem „M1strzu” Mistrzakiemz Piotrem „M1strzu” Mistrzakiem

Powiat wałbrzyski na drodze
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Włodarze gmin w regionie wał-
brzyskim czy też w samym Wałbrzy-
chu często informują o kolejnych 

inwestycjach drogowych w swoich 
miejscowościach. Mało kto już pa-
mięta czasy, kiedy niegrodzki Wał-

brzych miał czterech zarządców 
dróg, w tym powiat wałbrzyski. 
Wałbrzych jest grodzki i sam zarzą-
dza drogami, co zatem z drogami 
powiatu wałbrzyskiego?

Okazuje się, że zarząd powiatu wał-
brzyskiego zarządza obecnie drogami 
o łącznej długości około 182 kilome-
trów. 

Czytaj więcej strona 3

Paweł Szpur
Fot. PAS
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Wałbrzych maWałbrzych ma
pomnik Ayrtona Sennypomnik Ayrtona Senny

SOWA w Kopalni
20 września to ważna data dla Sta-

rej Kopalni w Wałbrzychu. Wszystko za 
sprawą ogłoszenia wyników inicjaty-
wy SOWA. Czym jest SOWA? To Strefa 
Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, 
która powstanie w budynku dawnej 

elektrowni, a obecnie sali koncerto-
wej w instytucji. Program finansowa-
ny jest przez Ministerstwo Edukacji i 
Nauki, przy wsparciu Centrum Nauki 
Kopernik. Wałbrzych znalazł się wśród 
32 miast w Polsce, w których powsta-

nie sieć lokalnych minicentrów nauki. 
W ramach projektu w Starej Kopalni 
stanie od 15 do 18 urządzeń, a prze-
strzeń będzie podzielona na część 
wystawienniczą -eksperymenty oraz 
majsterownię - zadania do wykona-
nia. SOWA w Starej Kopalni ma funk-
cjonować w czwartym kwartale 2022 
roku.

Red./SK
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PIĄTEK Imieniny:

Marka, Wacława

Światowy Dzień Jabłka

WRZESIEŃ

28
WTOREK

Imieniny:
Gerarda, Teodora

Dzień Stylistów Rzęs

 Imieniny:
Aurelii, Ładysława

Światowy Dzień
Farmaceuty

WRZESIEŃ

29
ŚRODA

WRZESIEŃ

30
CZWARTEK

,,Nie widzimy rzeczy takimi, jakie są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy”.
Anais Nin

WRZESIEŃ

25
SOBOTA

Imieniny:
Michała, Michaliny

Dzień Kuriera i Przewoźnika

Imieniny:
Zofii, Hieronima

Dzień Chłopaka

Imieniny:
Justyny, Cypriana

Światowy Dzień
Antykoncepcji

WRZESIEŃ

26
NIEDZIELA

9:00-19:00 Farma Dyń Palmiarnia Wałbrzych.
10:00 Świebodzickie Święto Zegarów GUSTAVY 
(Miejski Dom Kultury W Świebodzicach).
14:00-18:00 Holi Święto Kolorów w Szczawnie-
-Zdroju (Psia Łączka, Szczawno-Zdrój).
19:00 Spektakl ,,Mensch” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).
20:00 Nocne zwiedzanie-Jesień Średniowiecza w 
Zamku Książ w Wałbrzychu.

18:00-21:00 Spacer z Lampionami. Sudecka Kraina 
(Schronisko PTTK „Andrzejówka”).
18:00 Spektakl ,,Mensch” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).
19:00 Koncert symfoniczny-muzyka Jana Adama 
Maklakiewicza (Filharmonia Sudecka Wałbrzych).
19:30  Spektakl ,,Baba Dziwo” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
20:00 Nocne zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.

11:00 Spektakl ,,Pilnie kupię biografię” (Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).
17:00 Spotkanie autorskie Hannibal Smoke (Filia 
biblioteczka Kasztelańska 7 Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,Pani Moru” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
19:30 Spektakl ,,Pilnie kupię biografię” (Teatr Dra-
matyczny Wałbrzych).

8:30 Śniadanie Biznesowe w Wałbrzychu (Hotel & 
Restauracja Maria).
10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
18:30  Spektakl ,,Kumulacja” (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
20:00 Spektakl ,, Pacjent 0” (Teatr Dramatyczny Wał-
brzych).

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
18:00 Spotkanie autorskie z Agnieszką Dobkiewicz, 
promujące książkę „Dziewczyny z Gross-Rosen” 
(Miejski Dom Kultury W Świebodzicach).
18:00 Spektakl ,,Ancora tu”/ transport: imprezowy 
autobus spod budynku teatru / (Teatr Dramatyczny 
Wałbrzych).
20:30 Spektakl ,,Cudowne i pożyteczne. O seksie” 
(Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

10:00 Otwarta Dolnośląska Liga w zapasach kobiet 
- Boguszów-Gorce 2021 (HEROS Boguszów-Gorce)
12:30 Spektakl ,,Szewczyk Dratewka” (Teatr Lalki i 
Aktora Wałbrzych).
18:00 Spektakl ,,Raj Eskimosów” (Teatr Dramatycz-
ny Wałbrzych).
18:30 Nieme kino z muzyką na żywo (PTTK Harców-
ka Wałbrzych).
20:00 Spektakl ,,Raj Eskimosów” (Teatr Dramatycz-
ny Wałbrzych).

Imieniny:
Kosmy, Damiana

Święto Wojsk Obrony
Terytorialnej

WRZESIEŃ

27
PONIEDZIAŁEK

10:00-18:00 Farma dyń w Palmiarni.
10:00-18:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
12.00–16.00 Zwiedzanie Muzeum Porcelany w Wał-
brzychu.

REKLAMA R0445/21

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
16OC 14OC 13OC 14OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

POSZUKUJEMY WYKONAWCY

Firma Enitra Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy do 
termomodernizacji jednego ze swoich obiektów, 
który znajduję się przy ul. 1 Maja 62 58-300 Wałbrzych. 

Wykonanie prac planowane jest na październik 
2021 roku. Materiał, z którego ma być wykonana 
termomodernizacja to 12 cm styropian.

WSZELKIE OFERTY PROSZĘ KIEROWAĆ
POD NUMER TELEFONU: +48 603 397 988

Górnik wygrał Turniej 
o Puchar Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego. 
Czy to dobry prognostyk 
i sprawdzian przed star-
tem ligi?

We wszystkich meczach 
kontrolnych w okresie 
przygotowawczym spraw-
dzaliśmy różne warianty 
taktyczne oraz funkcjono-
wanie zespołu w różnych 
ustawieniach na boisku. 
Zwycięstwo w turnieju w 
Opolu bardzo cieszy, bo 
potwierdziło, że zmierza-
my we właściwym kierunku 
oraz pokazało, że z każdym 
dniem prezentujemy się co-
raz lepiej.

Rok temu pokazaliście 
wielką klasę i zabrakło 
jednego kroku by prze-
kroczyć "Rubikon Eks-
traklasy". Jak będzie Pan 
motywować zespół, by i w 
tym roku postawić "krop-
kę nad i"?

Poprzedni sezon był bar-
dzo udany w wykonaniu 
naszego klubu, ale my już 
nie myślimy o przeszłości. 
Chcemy zrobić kolejny krok 
do przodu, co wiąże się z 
awansem do Ekstraklasy. 
O motywację jestem spo-
kojny, bo mam bardzo am-
bitnych zawodników, no i 
mam kilka motywacyjnych 
asów w rękawie na specjal-
ne okazje.

Do zespołu wraca po 
2-sezonowej przerwie 
Hubert Kruszyński. Jakie 
czekają go zadania na 
parkiecie? Czego będzie 
Pan od niego wymagać?

Hubert powrócił do Wał-
brzycha, aby odbudować 

się po dwóch słabszych se-
zonach w jego wykonaniu. 
Ciężko pracuje na trenin-
gach, widać postęp w jego 
grze z każdym treningiem. 
Dobra defensywa, impuls 
z ławki, determinacja - to 
będą kluczowe elementy, 
których będą od niego wy-
magał.

Do zespołu dołącza 
Marcin Dymała. Jaka bę-
dzie jego rola?

Bardzo istotna, gdyż w 
meczach finałowych zabra-
kło nam zawodnika, który 
może na różne sposoby 
zdobywać punkty. Marcin, 
oprócz walorów ofensyw-
nych, może być również 
bardzo dobrym obrońcą. 
Cieszę się, że chce się roz-
wijać na każdym treningu i 
wierzę, że  będzie to najlep-
szy sezon w jego karierze.

Co sądzi Pan o zatrud-
nianiu zawodników - ob-
cokrajowców w klubach 
pierwszej ligi? Warto szu-
kać zawodników poza 
Polską czy lepiej stawiać 
na wychowanków klu-
bów?

Kilka lat temu byłem 
przeciwny, aby obcokrajo-
wiec grał w pierwszej lidze. 
Obecnie rynek polskich 
zawodników jest bardzo 
ograniczony, a to powodu-
je obniżenie poziomu roz-
grywek. Wydaje mi się, że 
optymalne rozwiązanie to 
jeden obcokrajowiec plus 
obowiązek przebywania 
na boisku przez cały mecz 
młodzieżowca do 20 roku 
życia. Te dwie zmiany będą 
miały pozytywny wpływ na 
rozwój polskiej koszyków-
ki. 1 liga powinna przede 
wszystkim przygotowywać 
młodych zawodników do 
gry w Ekstraklasie, a obec-
nie tej funkcji nie spełnia.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Fot. Bartłomiej Nowak 
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Telewizor - definicja, któ-
rą odnajdziemy w Słowniku 
Języka Polskiego jest chyba 
tak stara jak samo urządze-
nie. Otóż dowiadujemy się z 
niej, że to aparat służący do 
odbierania obrazów telewi-
zyjnych oraz towarzyszących 
im dziwów. Historia począt-
ków tego urządzenia zaha-
cza bezpośrednio o I Wojnę 
Światową i ciągnie się rów-
nież przez II Wojnę Światową. 
Niemcy chcieli prześcignąć w 
zakresie rozpowszechniania 
transmisji Wielką Brytanię, 
zapowiadającą uruchomie-
nie publicznej telewizji w 
1936 roku! Wyobraźcie sobie, 
że firma Telefunken od 1936 
roku produkowała odbiorni-
ki telewizyjne, które trafiały 
głównie do różnych sal zgro-
madzeń i świetlic ludowych. 
Jednak z technicznego punk-
tu widzenia była to telewizja 
od początku nowoczesna, 
uporczywie bowiem trzyma-
no się rozwiązań opartych na 
elektromechanicznych tar-
czach Nipkowa, uznając inne 
rozwiązania za „niearyjskie”. 
Jedna z moich ulubionych 
postaci historycznych - mi-
nister propagandy III Rzeszy, 
Joseph Goebbels, uważał, 
że propaganda przekazywa-
na drogą telewizyjną będzie 
jeszcze skuteczniejsza. Za 
sprawę rozwoju niemieckiej 
telewizji miał odpowiadać 
Eugen Hadamovsky, z zawo-
du mechanik samochodowy, 
fanatyczny nazista. Podczas 
otwarcia 22 marca 1935 roku 
pierwszego studia telewizyj-
nego w Berlinie powiedział: 
„Gdy tak w tej sali patrzymy i 
słuchamy z zapartym tchem, 
wybija godzina nowego, nie-
pojętego cudu. Po 30 stycz-
nia 1933 roku radio kierowa-
ło do wszystkich uszu słowa 
Führera. Teraz należy wypeł-
nić największą i najświętszą 
misję: zaszczepić na trwałe 
obraz Führera we wszystkich 
niemieckich sercach”. Czy 
wyobrażamy sobie życie bez 
telewizora? Gdyby Goebbels 
dziś żył, byłby niezwykle zdu-
miony jak łatwo ulegamy te-
lewizyjnej propagandzie pod 
każdym względem. Polecam 
Temat Tygodnia.      

Redaktor Naczelny

sekund
Świdnica
Pożar kamienicy 
Do pożaru kamienicy w 
świdnickim rynku doszło w 
minioną sobotę wieczorem 
około godziny 21:30. W jego 
wyniku całkowitemu znisz-
czeniu uległ dach, a także 
poddasze zabytkowej kamie-
nicy oznaczonej Rynek 25, 
która również nazywana jest 
Pałacem Hochbergów. Dzie-
sięciu mieszkańców spędziło 
noc po pożarze w schronisku 
młodzieżowym przy ulicy 
Kanonierskiej. Warto wspo-
mnieć, że inspektor nadzoru 
budowlanego sprawdził stan 
techniczny obiektu. Czynno-
ści przeprowadza również 
prokurator.

Wałbrzych
Dzień Sybiraka
Za nami uroczystości 
17.09.2021 o godzinie 11.45 
roku odbyły się uroczystości 
„Dnia Sybiraka” w Wałbrzychu 
na Piaskowej Górze przy po-
mniku Ofiar Syberyjskiej Gol-
goty znajdującym się obok 
kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP przy ul. Wy-
szyńskiego. Zapalono znicze 
na pomniku Ofiar Syberyjskiej 
Golgoty oraz złożono wień-
ce, a także kwiaty. W imieniu 
Miasta Wałbrzycha kwiaty zło-
żyli Prezydent Miasta Roman 
Szełemej, Senator RP Pani Ag-
nieszka Kołacz-Leszczyńska, 
wałbrzyskie radne.

Świdnica 
Posprzątali z rozmachem
Już wcześniej pisaliśmy o wy-
czynach, których dokonuje 
Waldemar Woźniak. Znany 
jest z tego, że na sprzątanie 
świata poświęca praktycznie 
każdy dzień. Doprowadził do 
wywiezienia na legalne wysy-
piska ponad 170 ton gabary-
towych śmieci, znalezionych 
głównie na terenie powiatu 
świdnickiego. Tym razem w 
ostatnich tygodniach wraz z 
myśliwymi wysprzątał drogę 
ze Świdnicy w kierunku Nie-
goszowic. Okazuje się, że z 
rowów i terenów zielonych 
uzbieranych zostało ponad 
100 opon. 

Wałbrzych
Poważny wypadek
W poprzedni piątek wieczo-
rem na al. Podwale w Wał-
brzychu doszło do kolejnego 
poważnego wypadku drogo-
wego z udziałem niechronio-
nego uczestnika ruchu dro-
gowego. Otóż przed godziną 
20:00, 40-letnia mieszkanka 
Wałbrzycha, w wyniku nie-
udzielenia pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się 
na przejściu dla pieszych, po-
trąciła mężczyznę. Trafił on z 
poważnymi obrażeniami ciała 
do szpitala. Policjanci zatrzy-
mali kierującej prawo jazdy, a 
także dowód rejestracyjny po-
jazdu za uszkodzenia powsta-
łe w wyniku wypadku. 

Powiat wałbrzyski na drodze
Okazuje się, że zarząd 

powiatu wałbrzyskiego za-
rządza obecnie drogami o 
łącznej długości około 182 
kilometrów. Od początku 
2021 roku zostały wyre-
montowane następujące 
odcinki dróg: Unisław Ślą-
ski – Głuszyca o długości 
3 kilometrów jako etap I, 
a koszt remontu to 1 217 
700 złotych. Kolejnym od-
cinkiem jest droga relacji 
Unisław Śląski – Głuszyca 
o długości 2,6 kilometrów 
w miejscowości Grzmiąca 
– etap II, koszt remontu to 
988 288 złotych. 
Na samych remontach dróg 

się nie kończy. Otóż w 2021 roku 
wybudowano 450 m² chodnika 
z kostki betonowej przy drodze 
powiatowej 3464 D w Starych 
Bogaczowicach, którego koszt 
to około 250 000 złotych. Inwe-
stycja realizowana była wspólnie 
z Gminą Stare Bogaczowice, przy 
czym wkład finansowy Powiatu 
to 50 000 złotych. Ponad to od 
początku 2021 roku zbudowa-
no pobocza kostki kamiennej 
przy drodze powiatowej 3379 
D w Łomnicy– wykonano 500 
m² poboczy, gdzie koszt inwe-
stycji wyniósł 100 000 złotych w 
tym wkład finansowy powiatu 
to kwota 50 000 zł, inwestycja 
współ realizowana była z Gmi-
ną Głuszyca. Również pobocza 

powstały na drodze powiatowej 
3464 D Cieszów-Chwaliszów 
191 m², gdzie koszt wyniósł 31 
738 złotych, drodze powiatowej 
3366 D na ulicy Kosynierów i 
ulicy Jasna w Boguszowie-Gor-
cach – 215 m² (koszt 35 893,37 
złotych). Warto również wspo-
mnieć, że od września rozpoczął 
się remont mostu w Strudze na 
ulicy Głównej na drodze powia-
towej 3389 D, gdzie wartość 
inwestycji to 643 407,75 zło-
tych. Natomiast od 16 wrześ-
nia remontowany jest most w 
Boguszowie-Gorcach na ulicy 
Głowackiego na drodze powia-
towej 3366 D. Wartość inwesty-
cji wyniesie 455 379,00 złotych. 
Okazuje się również, że najdroż-
szą inwestycją do tej pory była 
przebudowa drogi powiatowej 
relacji Unisław Śląski – Głuszyca. 
Jednak drogi to nie wszystko. 
Kosztowne jest również utrzy-
manie dróg w okresie zimowym 
w tak górzystym terenie jak po-
wiat wałbrzyski. Dlatego często 
doposaża się sprzęt. Do tej pory 
w roku 2021 powiat na doposa-
żenie bazy sprzętowo-materia-
łowej na potrzeby zarządzania 
kryzysowego Starostwa Powia-
towego i utrzymania dróg prze-
znaczył 423 152,00 zł. To zadanie 
dofinansowane jest ze środków 
Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, z których powiat 
wałbrzyski otrzymał 810 000 zło-

tych. Zakupione zostały dotych-
czas: samochód osobowy Dacia 
Duster, przyczepa ciężarowa, 
ciągnik Deutz Fahr, pług wirniko-
wy, kosiarka bijakowa, kosiarka 
bijakowa tylno-boczna, zestaw 
pilarek zestaw zagęszczarek oraz 
frezarka. Ponadto w samej bazie 
na potrzeby własne sprzętowo-
-materiałowe ze środków po-
chodzących z dofinansowania z 
Funduszy Inwestycji Lokalnych 
wykonano również montaż 
ogrodzenia panelowego wraz z 
bramą przesuwną, utwardzono 
plac składowy, wykonano boksy 
i murki z bloków betonowych, 
zamontowano obiekty gospo-
darcze oraz postawiono konte-
ner socjalny. Łączna wartość po-
wyższych inwestycji wyniosła 82 
633 złotych. Warto wspomnieć, 
że zimowe utrzymanie dróg w 
sezonie 2020/2021 kosztowało 
Powiat Wałbrzyski łącznie 2 222 
370,36 złotych. Co jeszcze przed 
nami? Do końca roku planowa-
ny jest I etap przebudowy dro-
gi powiatowej nr 3383 D – ulica 
Dworcowa w Mieroszowie, a 
także utwardzenie poboczy przy 
drogach powiatowych: 3367D 
Czarny Bór – Jaczków, 3377 D 
Sierpnica – Głuszyca, 3399 D i 
3385 D Mieroszów – Chełmsko 
Śląskie, 3356 D Walim – Rzeczka. 

Paweł Szpur 
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Laser w telewizorze 
Od stworzenia telewizora mija nieco ponad sto lat. To niesamowite, że zaledwie tyle 

czasu wystarczyło, by z wielkiego szkła i lampy kineskopowej, ewoluować w obraz z lasera.

Zdjęcie tygodnia Stary Julianów - droga po remoncie 

REKLAMA R0447/21

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

Nieco historii
Zanim wspomnimy po-

krótce historię powstania te-
lewizora, warto zaznaczyć, że 
sukces w pionierskich latach 
rodzącej się telewizji odniósł 
Polak, Jan Szczepanik. Na 
wystawie światowej w Pary-
żu w 1900 roku, tej samej, dla 
której zbudowana została 
wieża Eiffla - Szczepanik za-
prezentował udoskonaloną 
wersję swojego wynalazku 
pod nazwą telefon, ale nie 
uzyskał oczekiwanego zain-
teresowania publiczności i 
potencjalnych wytwórców. 
Porzucił więc ten temat i 
kierunek badań. Zajął się 
(skutecznie!) innymi swoi-
mi wynalazkami. Natomiast 
"gadżetem", który miał istot-
nie posunąć naprzód rozwój 
telewizji, była wynaleziona w 
1884 roku tzw. tarcza Nipko-
wa. Jak podają źródła, było 
to urządzenie elektromecha-
niczne, które poprzez system 
spiralnie rozmieszczonych 
otworów w urządzeniu na-
dawczym przeprowadza 
skanowanie wysyłanego 
obrazu (odbieranego przez 
fotokomórkę). Po prostu w 
kolejnych chwilach mierzo-
na była jasność kolejnego 
punktu obrazu; sygnał ten 
był wysyłany do odbiorni-
ka – na początku kablem, a 
potem za pomocą fal radio-
wych. Na odbiorczym końcu 
łącza analogiczna wirująca 
tarcza przepuszczała do od-
biorcy światło neonowej 
lampy Moore’a, modulo-

wanej sygnałem z odległej 
fotokomórki. Tam, gdzie 
przesyłany obraz był jaśniej-
szy, odbiorca widział jaśniej 
świecącą neonówkę. Tam, 
gdzie nadawany obraz był 
ciemny, neonówka nie świe-
ciła. W mózgu odbiorcy skła-
dało się to na pełny obraz. 
Obraz przesłany elektrycz-
nie, widziany na odległość. 
Na swoje rozwiązanie Paul 
Nipkow uzyskał w 1884 roku 
patent (o numerze 30105) i 
w ten sposób rozpoczęła się 
kariera, zarówno wynalazku, 
jak i wynalazcy. Przesuwając 
się nieco dalej, nadmieńmy, 
że po stronie odbiorczej w 
1907 roku Rosjanin, Boris 
Rosing wynalazł kineskop – 
urządzenie rysujące obraz 
telewizyjny na ściance lam-
py elektronowej przy użyciu 
sterowanej magnetycznie 
wiązki elektronów. W 1911 
roku inny Rosjanin, Władimir 
Zworykin, połączył oscylator 
Brauna z budowaną przez 
siebie kamerą. Wydawać by 
się mogło, że do nowoczes-
nej telewizji był już tylko 
mały krok. Tyle o początkach.

Ewolucja telewizorów
Urządzenia telewizyjne 

możemy podzielić na nastę-
pujące typy wyświetlaczy. 
CRT, czyli tradycyjne, obraz 
wyświetlany jest za pomocą 
kineskopu. Charakteryzu-
ją się dużą obudową, dużą 
wagą i niskim poborem ener-
gii elektrycznej, „miękkim” 
– wygładzonym obrazem. 

Emitują promieniowanie 
elektromagnetyczne, któ-
re przy dłuższych okresach 
emisji (oglądania telewi-
zji) może być szkodliwe dla 
zdrowia, zwłaszcza małych 
dzieci. DLP – projekcyjne, 
często bardzo duże. Obraz 
wyświetlany jest na tylnej 

powierzchni półprzezroczy-
stej szyby. Bliżej obecnej 
epoki są telewizory LCD, czy-
li ciekłokrystaliczne, płaskie 
(zajmujące mało miejsca „w 
głąb”), lecz mające ograni-
czony rozmiar ekranu. W po-
równaniu z monitorami CRT 
są one „zdrowsze”, gdyż nie 
emitują szkodliwego pro-
mieniowania elektromag-
netycznego. W telewizorach 
LCD podświetlanie ekranu 
może być za pomocą diod 
LED, dzięki którym osiągany 
jest większy kontrast obrazu. 
Z kolei odbiorniki plazmowe 
wyglądają bardzo podobnie 
do LCD i tak jak one nie emi-
tują szkodliwego promienio-
wania elektromagnetyczne-
go oraz są bardziej przyjazne 
dla oczu. Charakteryzują się 
chwilowym większym pobo-
rem mocy. OLED zaś oparte 
są na technologii organicz-
nej, posiadają większą skalę 
barw i jasność oraz nie wy-
magają podświetlenia jak 
wyświetlacze LCD.

Przyszłość już teraz
Laserowy telewizor to 

przyszłość, która już jest. 

Jednak określenie to może 
okazać się mylące dla czę-
ści osób. W rzeczywistości 
bowiem urządzeniu zwa-
nym telewizorem bliżej jest 
do projektora: ekran sam w 
sobie nie wyświetla obra-
zu – ten rzucany jest przez 
tak zwaną konsolę. Jest jed-
nak także co najmniej kilka 
argumentów „za”. Przede 
wszystkim: mamy tu tuner 
TV, więc zdecydowanie jest 
to urządzenie do odbioru te-
lewizji. Po drugie – to nie bez 
znaczenia, na czym będzie 
wyświetlany obraz. Do zesta-
wu dołączony jest konkretny 
ekran, a wiadomo, że projek-
tor bez dobrego ekranu jest 
jak garnek bez ucha.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://techno-senior.com
https://techno-senior.com

https://www.rp.pl
https://www.telepolis.pl
https://www.telepolis.pl

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

z wałbrzyskim raperem rozmawiał Paweł Szpur

z Piotrem „M1strzu” Mistrzakiem

Oglądnij pełen wywiad
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Zaczynałeś w latach dzie-
więćdziesiątych, a dokładniej 
w 1996 roku. Jak narodziła się 
więź między tobą a tego typu 
muzyką, którą tworzysz?

Wiąże się z tym specyficzna 
historia. W 1995 roku wyszedł 
film Mortal Kombat. Do tego 
filmu powstała bardzo ciekawa 
ścieżka dźwiękowa, tylko, że me-
talowa. Bardzo mi się spodobała 
ta płyta. Słuchałem tego namięt-
nie, non-stop. Przyszedł do mnie 
kolega i zapytał: „Co ty słuchasz 
w ogóle? Jakiegoś metalu?" Od-
powiedziałem: "Słucham rapu.” 
Jakiego rapu? Co to jest rap? 
Miałem wtedy 9, może 8 lat. „Słu-
cha się 2PAC, Xzibit-a, tego się 
teraz słucha”. Fajnie, tylko ja nie 
wiem co to jest... Przyniósł mi 
wówczas pierwszą kasetę Xzibit-
-z, masakra! To jest to co, chcę 
robić, to co mi się podoba i tak 
zacząłem słuchać tej muzyki, a 
później ją robić.

A kiedy był ten przełom, 
kiedy pomyślałeś: wezmę 
kartkę i napiszę rymy?

Myślę, że to było około 2000 
roku. Miałem kolegę w klasie, 
którego poniekąd zaraziłem tym 
rapem. Wtedy stał się popularny 
polski rap, ponieważ -  wiadomo, 
że wcześniej słuchało się „Murzy-
nów” z Ameryki. W Polsce byli 
Kaliber 44, Wzgórze Ya-Pa 3, Li-
roy, a później pojawiło się więcej 
zespołów i postanowiliśmy z ko-
legami, że też to będziemy robić.

To nie jest proste... znaleźć 
muzykę i odpowiednio ją pod-
łożyć pod tekst, przygotowany 
dla każdego utworu inaczej... 
Jak powstaje takie połączenie 
słowa i melodii?

Ludzie robią różnie. Ja ma 
taką metodykę, że muszę mieć 
podkład. To dany podkład inspi-
ruje mnie do wymyślenia tekstu. 
Nigdy nie jest na odwrót. Muszę 
mieć podkład, który wzbudza 
we mnie emocje. Kojarzy mi się 
z czymś, melodia jest dla mnie 
najważniejsza. Dla niektórych 
bębny są najważniejsze, rytm. 
Dla mnie najważniejsza jest me-
lodia, która podsuwa mi pomysł.

Współpracujesz z różnymi 
raperami. Jak nawiązuje się 
taką współpracę, żeby wspól-
nie stworzyć utwór?

Teraz generalnie mało współ-
pracuję, co nie zmienia faktu, 
że będę z kimś dalej nagrywał. 
Kiedyś mój kolega powiedział, 
że obsuwa to jest piąty element 
hip hopu. Zawsze są z tym prob-
lemy, ludzie nie mają czasu. Nikt 

z nas na tym nie zarabia. Mają 
pracę, mają dzieci i rodziny, więc 
często trzeba się wręcz prosić, 
żeby ktoś nagrał Ci tę zwrotkę, 
nie mają czasu. Dlatego wolę to 
robić sam od początku do końca.

Często poruszasz w swoich 
tekstach sprawy Wałbrzycha. 
Dlaczego miasto zielonego 
dębu stało się takim twoim 
guru w tekstach?

Bo lubię to miasto, uważam, 
że jest ciekawe i inspirujące, 
które się zmienia - co wszyscy 
widzą. Ale ma również historię i 
mrok, który jest pokazywany w 
wielu filmach. To właśnie pocią-
ga mnie w tym mieście.

W jaki sposób dobierasz 
scenerię do swoich teledy-
sków? Pokazujesz Podzamcze, 
gdzie mieszkasz, czy uciekasz 
również do innych części mia-
sta?

Różnie z tym bywało, teraz 
będę raczej kręcił w swoim re-
jonie, na Podzamczu. W starych 
teledyskach, kiedy miałem ze-
spół, wykorzystywaliśmy w te-
ledyskach znane punkty. Zrobi-
liśmy teledysk na Mauzoleum, 
w Śródmieściu jest dużo cieka-
wych kamienic i widoków. Teraz 
skupiłem się na części leśnej. Już 
zrobiłem drugi teledysk, który 
jest wśród drzew. W sumie zro-
biłem jeden teledysk i uczestni-
czyłem w akcji #hot16challenge 
Z racji tego, że była pandemia 
stwierdziłem, że to był fajny po-
mysł - nagrać zwrotkę w lesie, jak 
lasy są zamknięte.

Piotrze, twoje doświadcze-
nie jest ponad dwudziesto-
letnie. Jak się zmieniał rap na 
przestrzeni lat? Jest różnica 
pomiędzy utworami, które 
tworzyło się w latach dziewięć-
dziesiątych, dwutysięcznych, a 
tymi, które tworzy się dzisiaj?

Moim zdaniem jest ogromna 
różnica. To, co widzimy w tak 
zwanym mainstreamie to jest to 
rap, ale dla mnie jest to odrębny 
gatunek muzyczny. Nie twier-
dzę, że to jest złe, ale po prostu 
jest to znak czasu. Zmienia się 
to, inni ludzie, inne pokolenie, 
inne pomysły i inne problemy. 
Dlatego ten rap tak wygląda jak 
wygląda obecnie. Ja staram się 
to wypośrodkować.

Na czym polega ta zmian? 
Inne teksty, inna muzyka? Czy 
osoba, która nie jest zaintere-
sowana rapem to zauważy?

Na wszystkim. Po pierwsze 
jest inne tempo podkładów mu-

zycznych, które są. Klasyczny 
rap z lat dziewięćdziesiątych ma 
tempo od 80 uderzeń na minutę, 
tak zwanych bipi-emów. Ten no-
woczesny ma 140, więc można 
nawijać szybciej do tych podkła-
dów albo wolniej. Czyli 140 to 
jak 70 kiedyś.

Dziękuje za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o wałbrzy-
skim środowisku raperskim oraz 
o tym, czy wulgaryzmy są czymś 
częstym w utworach i czy on 
sam używa przekleństw. Zeska-
nuj kod QR i oglądaj pełen wy-
wiad.
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sekund
Świdnica 
Endomama działa
18 września Fundacja Endo-
mama zorganizowała kolej-
ne, przedostatnie warsztaty 
programu „Endometrioza - 
przecież kobiecość nie może 
boleć”. Warsztaty i badania 
ginekologiczne prowadzone 
były przez eksperta endome-
triozy dr.n.med.onkologa Fi-
lipa Kubiaczyka z przychodni 
EZ-Medica Centrum Medycz-
ne. Warto dodać, że podzięko-
wania za udział w warsztatach 
przygotował Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Świdnicy. „Pro-
jekt sfinansowany był z bu-
dżetu powiatu świdnickiego 
na rok 2021”.

Wałbrzych
Aqua w ogniu
Do wywołania pożaru w kom-
pleksie Aqua Zdrój w Wał-
brzychu doszło w poprzedni 
piątek około godziny 14.30. 
Okazuje się, że 65-letni męż-
czyzna dolał olejku eterycz-
nego na rozgrzane kamienie, 
a następnie nikomu nic o tym 
nie powiedział i poszedł pod 
prysznic. W efekcie wybuchł 
pożar w jednej z saun. Na 
szczęście dzięki szybkim dzia-
łaniom strażaków nic nie stało 
się dwudziestu ewakuowa-
nym osobom, a jedynie dwie z 
podejrzeniem podtrucia tlen-
kiem węgla trafiły do szpitala. 
65-latek trafi teraz przed sąd. 

Powiat wałbrzyski
Akcja prędkość
W miniony weekend 16 funk-
cjonariuszy dokonało 82 kon-
troli drogowych i ujawniło 52 
wykroczenia, które dotyczyły 
przekroczenia dozwolonej 
prędkości przez kierujących. 
Funkcjonariusze objęli swoim 
działaniem Wałbrzych oraz 
powiat wałbrzyski, realizując 
zadania statycznie na punk-
tach kontrolnych, uwzględ-
niając przy tym w szczególno-
ści rejony przejść dla pieszych. 
W tym dniu nikt nie utracił 
uprawnień za przekroczenie 
dozwolonej prędkości na ob-
szarze zabudowanym o po-
nad 50 km/h. 

Walim 
Kochają rajdy
19 września 2021 roku od-
był się I Rajd Harenda. Warto 
wspomnieć, że trasa wrześ-
niowej odsłony Rajdowego 
Pucharu Sudetów została po-
prowadzona dwoma odcinka-
mi specjalnymi w trzech pęt-
lach. Na motoryzacyjne załogi 
czekały oesy w Niedźwiedzicy 
o długości blisko sześciu kilo-
metrów oraz na Przełęczy Wa-
limskiej, czyli znanej kultowej 
Walimskiej Patelni. Organiza-
torem wydarzenia była Grupa 
Walim Rajdowy. Fotorelacja 
dostępna na http://walim.pl/
samochodowe-zmagania-w-
-gminie-walim/.

Protest w obronie Prezydenta Szełemeja

Kolejna rewolucja śmieciowa 
Plac po byłej zajezdni 

autobusowej przy ulicy Ar-
mii Krajowej zlokalizowany 
obok filii Politechniki Wroc-
ławskiej znów zostanie wy-
korzystany. Tydzień temu 
odbył się w tym miejscu 
koncert, a jeszcze wcześniej 
funkcjonował tam z powo-
dzeniem punkt szczepień 
przeciw COVID-19 dla zmo-
toryzowanych.

Do czego gmina wykorzysta 
teraz ten teren? Otóż czeka nas 
kolejna śmieciowa rewolucja. 
Tym razem Miasto Wałbrzych 
weźmie na swoje braki odbiór 
śmieci. ALBA, czyli firma bę-
dąca obecnym operatorem tej 

usługi, będzie czynić je tylko 
do 1 listopada. Po wygaśnię-
ciu umowy, czyli właśnie od 
wspomnianej daty, zajmie się 
odbiorem śmieci Miejski Zakład 
Usług Komunalnych. Najpraw-
dopodobniej śmieciarek będzie 
mniejsza ilość, a same gabaryty 
tych specjalnych pojazdów po-
winny być znacznie mniejsze od 
„albowskich”. Według zamierzeń 
Urzędu Miejskiego samodzielny 
odbiór odpadów ma dać gmi-
nie lepszą i skuteczniejszą pracę 
przy pełnieniu tej usługi komu-
nalnej, a także łatwiejsze rea-
gowanie w newralgicznych sy-
tuacjach. Jednak najważniejsze 
jest uszczelnienie kontroli nad 
poziomem segregacji. Wszyst-

ko to za sprawą nowoczesnych 
systemów czujników i kamer 
zainstalowanych w pojazdach i 
pojemnikach. Podobny model 
odbioru odpadów przez urząd 
odbywa się między innymi w 
Ząbkowicach Śląskich. Zatem co 
będzie działo się na ogrodzonym 
placu po byłej zajezdni? Otóż 
właśnie na plac po byłej zajezd-
ni przez kilka dni będą przyjeż-
dżały nowe pojemniki na śmieci, 
które zastąpią te od Alby. Z tego 
placu Miejski Zakład Usług Ko-
munalnych będzie dostarczał je 
do indywidualnych odbiorców 
na terenie miasta Wałbrzycha.

PAS

OGŁOSZENIE

Starosta Wałbrzyski uprzejmie informuje, iż w siedzibie Starostwa  Po-
wiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24  zostały wywieszone 
dwa wykazy nieruchomości, które stanowią własność Skarbu Państwa. 

Pierwsza nieruchomość położona jest Jugowicach, gmina Walim, 
oznaczona została w operacie ewidencji gruntów jako działka nr : 310 o 
pow. 0,05 ha, obręb nr 0003 Jugowice, przeznaczona została do zbycia 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowni-
ków wieczystych nieruchomości przyległych.

Druga nieruchomość położona jest Dziećmorowicach, gmina Walim, 
oznaczona została w operacie ewidencji gruntów jako działka nr : 443 o 
pow. 0,03 ha, obręb nr 0001 Dziećmorowice, przeznaczona została do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe  informacje dot. przedmiotowej nieruchomości można 
uzyskać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Go-
spodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. 
Wyzwolenia 22, pok.340 ,III p.  lub pod nr tel. (074)  84 60 545.

22 września około godziny 
17:00 odbył się protest w obro-
nie zwolnionego z pracy w szpi-
talu Prezydenta dr Romana Sze-
łemeja. To jedna z licznych akcji 
poparcia dla samorządowca - le-
karza w ostatnim czasie. W obro-
nie dr Szełemeja stanęli również 
lokalni samorządowcy, a także 
niektórzy politycy.

PAS / Fot. JZ 

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

We wtorek, 21 września 
brałam udział w konferencji 
XIII Eko Wyzwania i była to 
także okazja usłyszeć wypo-
wiedzi lokalnych samorzą-
dowców. Prezydenci Leg-
nic, Wrocławia, Wałbrzycha, 
przedstawiciele i przedstawi-
cielki wielu różnych wydzia-
łów urzędów, komisji i wszel-
kiej maści stanowisk w jakimś 
stopniu związanych ze środo-
wiskiem.

Nie były to optymistyczne 
wypowiedzi. Z jednej strony 
dominujący głos o przeszko-
dach, dotyczy tak pieniędzy 
jak i przepisów. Z drugiej stro-
ny dało się zauważyć, że o ile 
kilka lat temu świadomość 
samorządów, urzędników ta 
ekologiczna była naprawdę 
znikoma, o tyle w tej chwili 
mówimy o ludziach w peł-
ni świadomych, posługują-
cych się rzeczowym językiem 
i jednocześnie, właśnie ta 
świadomość powoduje, że 
zdają sobie oni sprawę z bez-
nadziejności sytuacji w jakiej 
się znaleźliśmy.

Jesteśmy w wiecznym nie-
doczasie, jest już za późno 
aby zapobiec katastrofie kli-
matycznej, wszystko spoczęło 
na samorządzie, a ten nie ma 
już środków, zasobów – takie 
głosy dało się słyszeć.

Muszę przyznać, że mam 
mieszane uczucia. Widzę, że 
odpowiedzialni za nasze gmi-
ny, miasta odrobili zadanie 
domowe z edukacji ekolo-
gicznej, ten postęp naprawdę 
jest ogromny. Widzę też jak 
ucieka energia, chęć zmian, 
bo samorząd boryka się z tak 
elementarnymi a czasem ab-
surdalnymi sprawami, że na te 
z koszyka „ochrona środowi-
ska” brakuje już miejsca.

Biorąc pod uwagę całość 
konferencji, wyszłam z niej z 
myślą, że ludzkość usłyszała 
diagnozę o nowotworze, któ-
ry ją trawi a próbuje „rozejść” 
tę chorobę, zaleczyć domo-
wym sposobem zamiast pod-
dać się leczeniu.
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Lewandowski jest najlepszy!
Przez ostatnie dziesięć lat żyli-
śmy w erze Messiego i Ronaldo. 
Dwóch piłkarskich maszyn, które 
wydawały się być kimś z innej 
planety. Ludzie, którzy wynieśli 
futbol na niespotykany dotych-
czas poziom, pobili legendy jak 
Maradona czy Pele. W ostatnich 
latach, kiedy na zmianę bili ko-
lejne strzeleckie rekordy wy-
dawało się, że ich poziomu nikt 
szybko nie osiągnie. Dodatkowy 
podziw wzbudzał fakt, że zawod-
nicy ci wydawali się być odporni 
na upływ czasu. Wraz z wiekiem 
zachowywali doskonałą formę. 
Równolegle nasz Robert Lewan-
dowski pracował na swoją legen-
dę w Dortmundzie i Monachium. 
On z kolei zaczynał inaczej niz 
Ronaldo i Messi. Nie był za młodu 
uznany przez nikogo za superta-
lent, odrzucony w Legii, dopiero 
w wieku dwudziestu lat pokazał 
się piłkarskiemu światu w Lechu 
Poznań, następnie miał bardzo 
trudne początki w Borussii. Ty-
taniczna praca jaką wykonał i 
droga, którą przeszedł zasługuje 
na największe uznanie. Lewan-
dowski najpierw został gwiazdą 
Bundesligi, potem stał się jej le-
gendą - najskuteczniejszym ob-
cokrajowcem i drugim strzelcem 
w historii z szansami na dościg-
nięcie Gerda Mullera. I co ciekaw-
sze, złamał hegemonię panującej 
dwójki Ronaldo - Messi! Uważam, 
że najlepsi aktualnie piłkarze na 
świecie to właśnie Portugalczyk i 
kapitan reprezentacji Polski. Mes-
si po transferze do PSG nie wy-
gląda dobrze. Pomijając niepo-
rozumienia z trenerem Paryżan, 
Argentyńczyk od dłuższego cza-
su, jeszcze w Barcelonie wyglądał 
na nieco zmęczonego i znudzo-
nego. Transfer do Paryża mógł na 
nowo obudzić w nim ogień do gry 
ale póki co tego nie widać. Nato-
miast Ronaldo już w pierwszym 
meczu dla Manchesteru United 
pokazał, że może wprowadzić ten 
klub ponownie na szczyt. Jednak 
to co robi Lewy zasługuje na naj-
większy szacunek. A dokładnie to 
jaki postęp zrobił będąc po trzy-
dziestce. To, że od jakiegoś czasu 
jest najlepszą „9” na świecie jest 
niezaprzeczalne ale w ostatnich 
miesiącach widać (zwłaszcza 
w meczach reprezentacji) jak 
wszechstronnym stał się zawod-
nikiem. Nie jest tylko piłkarzem 
strzelającym na zawołanie gole 
ale znacznie więcej rozgrywa, 
asystuje, cofa się w głąb pola 
aby przejmować piłkę i inicjować 
kontrataki. Stał się absolutnie pił-
karzem kompletnym. Jeszcze nie-
dawno mówiono, że jest zaraz za 
dwójką Ronaldo-Messi. Teraz jest 
absolutnie na ich poziomie a ze 
względu na spadek formy Argen-
tyńczyka, to on wraz z Ronaldo 
teraz rządzi!.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Kolejne ciekawe imprezy rozegrano na kortach w uzdrowisku. Tuż po międzynarodowych 
zawodach z cyklu Tennis Europe oraz International Tennis Federation obiekt w Szczawnie-
-Zdroju gościł młodzików oraz skrzatów. Zaglądamy również na korty w Parku Sobieskiego, 
bowiem w niedawno WKT Atri Wałbrzych nawiązał bliską współpracę z nowym patronem 
rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisowej. 

Na kortach bez nudy

Przegląd tenisowych wyda-
rzeń rozpoczynamy od wizy-
ty w Szczawnie-Zdroju, które 
przez dwa weekendy z rzędu 
było gospodarzem zmagań z 
udziałem młodzików (U-14) 
oraz skrzatów (U-12). Wśród 
starszych graczy bardzo do-
brze zaprezentował się Mar-
cel Gruziński z miejscowego 
klubu, który dotarł do finału 

rywalizacji, aby w walce o 1. 
miejsce uznać wyższość Ja-
cka Biernackiego. Ponadto 
połączywszy swe siły z Ada-
mem Tomaszewskim z Zielo-
nej Góry awansował do finału 
debla, w którym uległ parze 
Biernacki – Nadała. - Warto 
podkreślić, iż Marcel liczy do-
piero 13 lat, tak więc przed 
nim jeszcze rok występów w 

gronie młodzików, a już dziś 
notuje występy w finale - po-
wiedział trener Rober Kosiń-
ski. 

Tydzień po młodzikach do 
głosu doszli 12-latkowie. W 
tej kategorii wiekowej swój 
pierwszy sukces zanotował 
11-letni Ignacy Pankowski z 
KT Szczawno-Zdrój, który w 
finale odprawił Alexa Kiliana z 
Wrocławia. Trzeci był Kajetan 
Kosiński, również z uzdrowi-
ska. Obaj nasi gracze spotkali 
się również w finale debla, w 
którym duet Pankowski – Ma-
teusz Gagatek (ZTT Złotory-
ja) pokonał najmłodszą parę 
turnieju: Kosiński – Szymon 
Górnicki (obaj KT Szczawno-
-Zdrój). 

Nowy patron Ligi Tenisa
Chodzi o firmę „Soltermo” 

z Dzierżoniowa, która nawią-
zała współpracę z Wałbrzy-
skim Klubem Tenisowym, na 
mocy którego przez 4 lata 
będzie sponsorem prowa-
dzonej w Parku Sobieskiego 
Amatorskiej Ligi Tenisa. Jak 
poinformował Piotr Kacz-
marczyk, prezes klubu, firma 
„Soltermo” to między innymi 
dostawca najnowocześniej-
szych źródeł energii odna-
wialnej oraz kotłów elektro-
dowych do ogrzewania biur 
i mieszkań. Informując o no-
wym dobroczyńczy ligowców 
warto zerknąć na klasyfikację 
po czterech z pięciu miesię-
cy rozgrywek. W rywalizacji 
singlistów na czele tabeli pla-
suje się Piotr Pożarski przed 
Bartkiem Malczewskim oraz 
Grzegorzem Kuziołą. Wśród 
deblistów prowadzi zaś duet 
Malczewski – Pożarski przed 
parami: Danaj – Walkowicz 
oraz Raczkowski – Sadowski.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Ostre strzelanie Włókniarza w uzdrowisku
W zaległym spotkaniu VI kolejki klasy A MKS II Szczawno-Zdrój musiał uznać zdecydowaną wyższość Włókniarza Głuszy-

ca, który w środę zwyciężył w uzdrowisku aż 9:3. Sprawdzamy również sytuację w klasie okręgowej, która stoi pod znakiem 
świetnych występów obu lokalnych beniaminków, czyli Górnika Wałbrzych oraz pierwszej drużyny MKS-u. 

Jako pierwszy z Pucharem 
Gorzką pigułkę musieli 
przełknąć fani drugiego ze-
społu MKS, który odrabia-
jąc zaległości z weekendu 
przegrał w środę z Włók-
niarzem 3:9. Na wysoką po-
rażkę miejscowych na pew-
no wpływ miało zejście z 
boiska jeszcze przed prze-
rwą Arkadiusza Wtulicha, 
którego między słupkami 
zastąpił Robert Bródka. 
Mimo to do przerwy benia-
minek klasy A jeszcze jakoś 
się bronił, gdyż na półmet-
ku spotkania rywal prowa-
dził 4:2. Niestety, chwilę 
po zmianie stron drugą żół-
tą, a w konsekwencji czer-
woną kartką został ukara-
ny doświadczony Tomasz 
Jastrzębowski i gra rezerw 
MKS-u całkowicie się po-
sypała. Coraz bardziej roz-
kręcający się głuszyczanie 

bezlitośnie wykorzystali 
osłabienie przeciwnika 
aplikując szczawieńskiej 
ekipie aż 5 trafień. Dzięki 
wysokiej wygranej Włók-
niarz wskoczył na 4. miej-
sce tabeli plasując się tuż 
za pierwszą trójką, czyli 
Zdrojem Jedlina-Zdrój, 
Górnikiem Nowe Miasto 
oraz Iskrą Witków Śląski. 

Z Gromem na wyjeździe, 
czyli u siebie
Jak wspomnieliśmy, tego-
roczna odsłona „okręgów-
ki” to prawdziwy pokaz siły 
Górnika Wałbrzych oraz 
MKS-u Szczawno-Zdrój. 
Dość poinformować, iż po 
sześciu odsłonach jesieni 
obaj nasi beniaminkowie 
mają komplet pięciu zwy-
cięstw i tylko z racji zale-
głości ligowych nie plasują 
się w samym czubie tabeli. 

W minionej kolejce „Mi-
neralni” pokonali na wy-
jeździe Polonię Bystrzyca 
Kłodzka 4:2, na co złożyły 
się trafienia Filipa Brzeziń-
skiego, Wojciecha Pydy, 
Pawła Tobiasza oraz To-
masza Lewandowskiego. 
Pauzowali zaś Górnicy, któ-
rych, na prośbę rywali, po-
jedynek z Gromem Witków 
odbędzie się 29 września 
w Wałbrzychu (początek 

o godzinie 16.30). Co cie-
kawe, choć do spotkania 
dojdzie na Ratuszowej, 
to gospodarzem będzie 
przeciwnik. Dla zaintere-
sowanych podajemy, iż 
do niezwykle atrakcyjnie 
zapowiadającej się derbo-
wej potyczki beniaminków 
dojdzie 23 października w 
Szczawnie-Zdroju.

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Wojciech  
Nazwisko: Błażyński 
Data urodzenia: 7 maja 1983 roku
Pseudonim sportowy: Chudy
Klub: Górnik Nowe Miasto (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces: Sportowy 
sukces to 4. miejsce w Polsce wywalczone wraz z 
juniorami starszymi Górnika Wałbrzych w sezonie 
2000/2001. W rozgrywkach ligowych wraz z Polo-
nią-Stalą Świdnica występowałem w III lidze. Ponadto jako zawodnik wojewódz-
twa dolnośląskiego zdobyłem tytuł mistrza kraju Poczty Polskiej pokonując w 
finale po rzutach karnych województwo mazowieckie. Z innych kwestii moim 
osobistym sukcesem jest zdrowa i szczęśliwa rodzina z żoną oraz dziećmi. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Jako młody chłopak, początkujący zawod-
nik bardzo mocno kibicowałem Romario, gdy występował w Barcelonie. To był 
również początek mojej miłości do klubu z Katalonii. Romario był zawodnikiem 
niekonwencjonalnym, można powiedzieć - mały, ale wariat. 
Dlaczego piłka nożna: W moim przypadku przygoda z piłką zaczęła się na po-
dwórkach na Nowym Mieście, skąd starsi koledzy zabierali mnie na treningi 
Górnika jeszcze na Nowym Mieście. Wtedy numerem 1 w naszym mieście były 
piłka nożna i koszykówka, ale ja postawiłem na futbol, mimo że długi czas wy-
chowania fizycznego uczył mnie pan Wojciech Krzykała i mieliśmy dużo zajęć z 
koszykówki. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Obecnie chciałbym awansować z Górnikiem Nowe 
Miasto do „okręgówki”, a w kolejnej perspektywie postawić na dalszy rozwój w 
pracy trenerskiej. Oczywiście, chciałbym trenować na jak najwyższym poziomie, 
ale twardo stąpam po ziemi, więc mam świadomość, że jeszcze sporo pracy prze-
de mną. 
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Grudniewski = Heynen?
Zapomnijmy na chwilę o 
skali. Wiadomo, że prze-
ciętny kibic siatkówki wy-
śmieje takie porównanie, 
ale już ci najbardziej zago-
rzali fani koszykarskiego 
Górnika zapewne na chwilę 
się zatrzymają i zastano-
wią. Sam się zastanawiam 
nad zasadnością takiego 
stwierdzenia.
Heynen z siatkarzami błysz-
czał na międzynarodowym 
podwórku. Zżył się z nami, a 
my z nim. Czy tak samo moż-
na powiedzieć o Łukaszu 
Grudniewskim? Zostawmy 
gdzieś z boku osiągnięcia na 
ławce trenerskiej i skupmy 
się na emocjach jakie szko-
leniowiec biało-niebieskich 
wokół siebie kreuje. Wyda-
je się, że zachowując tout-
es  proportions  gardées robi 
coś wielkiego.
 
Za jego rządów Górnik zwy-
ciężył w pandemicznym se-
zonie. Rok później w prze-
pięknym finale przegrał 
awans dopiero w ostatnim, 
dodatkowym meczu. Wspól-
nie przeżywaliśmy wzloty i 
upadki. Trener zawsze bar-
wnie, ale i z poszanowa-
niem wszelkich wartości 
wyrażał się o faktach. Nigdy 
nie bujał w obłokach. Z tych 
można spaść i mocno się 
potłuc. Szkoleniowiec wie-
rzy w projekt, my wierzymy 
w niego.
 
Przed nami kolejny sezon, w 
którym będziemy przybijać 
piątki i nakręcać się każdym 
najdrobniejszym sukce-
sem. Tym razem z kibicami 
na trybunach. Grudniewski 
jak Heynen będzie stał mu-
rem za swoim zespołem. 
Nie będzie miał możliwości 
wzięcia challenge’u, ale i tak 
będzie interaktywnie mógł 
wpływać na grę swojego ze-
społu.
 
Tu czas, tam zmiana. Tu gest, 
tam krzyk. Zresztą wyjątko-
wo rzadko widzimy trenera 
Grudniewskiego w złości. 
Bardziej było to spokojne, 
mocno wyważone zachowa-
nie. Jestem bardzo ciekawy 
jak długo..

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Jelcz na początek
25 października w Hali Wałbrzyskich Mistrzów do walki o ligowe punkty ruszą siatkarze 

II-ligowego Chełmca Wałbrzych. Podopieczni trenerów Fabiana Kurzawińskiego i Janusza 
Ignaczaka w pierwszej kolejce ligowej zmierzą się z Volley Jelcz Laskowice. Początek spot-
kania o godzinie 18:00.

Dobry występ w zeszło-
rocznych rozgrywkach po-
zwala przypuszczać, że w 

obecnych wałbrzyszanie 
są w stanie pokusić się o 
jeszcze lepszy wynik. Co 

więcej, dobre występy dru-
żyn młodzieżowych skło-
niły sztab szkoleniowy do 
wystawienia II ekipy w roz-
grywkach III ligi na szczeb-
lu dolnośląskim.
 
I kolejka ligowa:
Czarni Rząśnia - Legion 
Skalmierzyce
MUKS Ziemia Milicka - SMS 
PZPS II Spała
Bielawianka Bielawa - AZS 
Częstochowa
Chełmiec Wałbrzych - Vol-
ley Jelcz-Laskowice
AZS STOELZLE Częstocho-
wa - Ikar Legnica

Volley Miasteczko Śląskie - 
Hetman Włoszczowa
WKS Wieluń - pauzuje

Reguły rozgrywek:
O miejscu w tabeli decydu-
ją kolejno: zdobyte punkty, 
liczba wygranych meczów, 
stosunek setów wygranych 
do przegranych, stosunek 
małych punktów zdoby-
tych do straconych, bezpo-
średni mecz między druży-
nami.
Spadek z ligi: po zakończe-
niu rundy zasadniczej ze-
spół z ostatniego miejsca 
spada do ligi wojewódz-
kiej.
Awans: do turniejów półfi-
nałowych o awans do I ligi 
awansują dwie najlepsze 
drużyny po rundzie zasad-
niczej. Nie ma fazy play-off 
ani play-out.

JZ 

Po pięciu kolejkach dwu-
krotnie piłkę z bramki musiał 
wyciągać golkiper Zdroju.

 
- Odnosimy piąte zwycię-

stwo w sezonie 2021/2022 
i w meczu 6 kolejki I grupy 
wałbrzyskiej Klasy A poko-
nujemy w Mrowinach zespół 
miejscowych Zielonych 5:2 
(3:0). Bramki w tym spotka-
niu dla Zdroju zdobyli Edward 
Chałupka, który popisał się 
hat trick’iem, oraz Maciej Kul-
pa i Konrad Zwolenik, którzy 
dołożyli po jednym trafieniu. 
Asysty zaliczyli z kolei Alan 
Sowik, Rafał Lipiński i Adrian 
Maliszewski – mówią przed-
stawiciele klubu z Jedliny.

 

Zieloni Mrowiny – Zdrój 
Jedlina Zdrój 2:5

 
Fenomenalny mecz zoba-

czyli kibice zgromadzeni na 
stadionie przy ulicy Dąbrow-
skiego.

 
- Tym razem się nie uda-

ło - przegraliśmy z Zielonymi 
Mokrzeszów 4:5... Do przerwy 
było 1:1, po zmianie stron ry-
wal był skuteczniejszy i pro-
wadził dwa razy różnicą trzech 
goli, a my goniliśmy wynik, ale 
ostatecznie nie udało się do-
gonić i przeciwnik okazał się 
lepszy... -mówi Tomasz Sta-
siński.

 
Czarni Wałbrzych – Zieloni 

Mokrzeszów 4:5

 
Ciekawie było w Gorcach, 

gdzie miejscowy Górnik wy-
walczył punkt w pojedynku z 
Herbapolem Stanowice.

 
- Niestety z wyjazdowe-

go meczu przywozimy tylko 
1 punkt. Mecz od samego 
początku nie układał się po 
naszej myśli, w 7. minucie 
przegrywaliśmy 0:1. W 26. 
minucie wyrównał Damian Ja-
nuszek i tak też zakończyła się 
pierwsza połowa spotkania. W 
drugiej na prowadzenie wy-
prowadza nas Marcin Stolarz. 
Dalsza część spotkania to w 
większości gra w środku pola i 
kilka ładnych choć niecelnych 
strzałów na bramkę przeciw-
nika. Na kwadrans przed koń-

cem dochodzi jednak do dość 
kuriozalnej sytuacji w naszym 
polu karnym, po którym sę-
dzia główny dyktuje dla prze-
ciwnika rzut karny… - mówią 
przedstawiciele klubu ze Sta-
nowic.

 
Górnik Boguszów Gorce – 

Herbapol Stanowice 2:2
 
Komplet punktów zdoby-

li również piłkarze Górnika 
Nowe Miasto, Iskry Witków 
Śląski, KS Walim i po raz 
pierwszy w tym sezonie Unii 
Bogaczowice.

 
Kolejna kolejka zostanie ro-

zegrana już 25-26 września. Z 
dużą uwagą patrzymy na Gór-
nika Nowe Miasto, który zagra 
w Mokrzeszowie. Prawdopo-
dobnie nie dojdzie do skutku 
mecz Zdroju z Walimiem. Cie-
kawie będzie też w Witkowie i 
Stanowicach.

JZ 

Tym razem na zakończenie 
okresu przygotowawczego 
przed startem rywalizacji o 
mistrzostwo województwa 
dolnośląskiego w sezonie 
2021/2022, drużyny młodzie-
żowe zmierzyły się w  Przed-
sezonowym Turnieju Piłki 
Siatkowej. Zawody odbyły się 
w Hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Szczaw-
nie-Zdroju.

 

Turniej zorganizowano w 
dwóch kategoriach. Wśród 
młodziczek najlepszym oka-
zał się zespół z Wałbrzycha. 
Tygrysy Strzelin zwyciężyły w 
kategorii Open.

 
Klasyfikacja końcowa kat. 

Młodziczek
1.MKS Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych
2. Akademia ECO UNI OPO-

LE
3. UKPS Lubin

 Klasyfikacja końcowa kat. 
Open

1. Tygrysy Strzelin - III Liga 
Kobiet

2. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - Juniorki

3.  Klub Sportowy „Olim-
pia” w Jaworze - Juniorki

 
Wyniki poszczególnych 

spotkań:
MKS Chełmiec Wodociągi 

Wałbrzych - UKPS Lubin 3:1

UPKS Lubin - ECO UNI Opo-
le 0:4

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - ECO UNI Opole 
4:0

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - Tygrysy Strzelin 
0:3

MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych - KS Olimpia Jawor 
3:2

Tygrysy Strzelin - KS Olim-
pia Jawor 3:0.

JZ 

Zdrój i Nówka na czele

Szlifowały formę

Ostatnia kolejka Wałbrzyskiej Serie A przyniosła szereg nieoczekiwanych rozstrzyg-
nięć. Punkty w Gorcach zgubił Herbapol. Walim w niebotycznym stosunku ograł Zagłębie. 
Unia Bogaczowice wzbogaciła się o pierwsze punkty w sezonie!

Już 2 października siatkarki wałbrzyskiego Chełmca rozpoczną rywalizację w rozgryw-
kach II ligi. Na pierwszy rzut czeka nas pojedynek z MUKS Sari Żory. Podopieczne Marka 
Olczyka wciąż szlifują formę podczas zajęć treningowych przy okazji pomagając w organi-
zacji turniejów drużynom młodzieżowych.
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Wałbrzych ma pomnik Ayrtona Senny
Jeden z trzech najpięk-

niejszych na świecie sym-
boli upamiętniających wy-
bitnego sportowca Ayrtona 
Sennę stoi w Wałbrzychu. 
Sfinansowany przez Je-
rzego Mazura oraz wspie-
rających go fundatorów 
pomnik odwołuje się do 
wspomnienia z 1986 roku z 
toru Hungaroring. Ideą bu-
dowy monumentu było od-
danie hołdu dla trzykrotne-
go mistrza świata Formuły 1 
i człowieka, który wspierał 
potrzebujących, a szcze-
gólnie dzieci. W uroczysto-
ści odsłonięcia pomnika 
uczestniczyli mistrzowie 
motorsportu, samorządow-
cy, harcerze, liczni goście a 
nawet ambasador Brazylii!
Pomnik upamiętniający bra-

zylijskiego kierowcę wyścigowe-
go, trzykrotnego mistrza świata 
Formuły 1 stanął przy ulicy Ayr-
tona Senny, która w 2015 roku 
uzyskała oficjalną nazwę, nadaną 
przez Radę Miasta Wałbrzycha. 
Inicjatywę od początku wspierał 
prezydent dr Roman Szełemej, 
który był obecny na uroczystości 
odsłonięcia monumentu. Udział 
w niej wzięli wybitni polscy za-
wodnicy m.in. Sobiesław Zasa-
da, Krzysztof Hołowczyc, Maciej 
Wisławski, Maciej Szczepaniak, 
Rafał Sonik, Grzegorz Grzyb, a 
także promotor motorsportu 
Andrzej Kalitowicz.

Wydarzenie miało wyjątko-
wy, międzynarodowy charakter i 
wpisywało się w obchody stule-
cia stosunków dyplomatycznych 
między Brazylią a Polską. - Senna 
był dla Brazylijczyków wzorem 
zwycięstwa. Między 1984 a 1994 
rokiem zdobył trzy tytuły mistrza 
świata Formuły 1, 41 zwycięstw, 
65 pole position i 80 razy stawał 
na podium. Zawdzięczamy mu 
wiele z najbardziej magicznych 
momentów w najważniejszej 
kategorii wyścigów samochodo-
wych na świecie. Ayrton ustano-
wił nowy poziom doskonałości w 
tym sporcie – inspirował i do dziś 
inspiruje zawodników w Brazylii 
i na całym świecie – podkreślił 

w swym wystąpieniu Hadil Fon-
tes da Rocha Vianna, ambasador 
Brazylii. - Co więcej, Ayrton Sen-
na był wzorem do naśladowania 
również poza torem. Wspierał 
programy pomocy filantropij-
nej, w szczególności projekty dla 
dzieci z ubogich rodzin. Po jego 
odejściu, dzieło to kontynuuje 
Instytut Ayrtona Senny, orga-
nizacja pozarządowa oferująca 
możliwości rozwoju dzieciom i 
młodzieży z ubogich rodzin - do-
dał, dziękując za kultywowanie 
pamięci o jego rodaku.

Na sobotę, 18 września 2021, 
okolicznościowe wystąpienie 
nadesłał Minister Sportu Brazy-
lii, a wałbrzyska inicjatywa nie 
umknęła też uwadze rodzinie 
Senny. -To dla nas wielka duma 
i satysfakcja, że otrzymujemy 
wiadomość od naszych drogich 
przyjaciół z Polski o kolejnym 
fantastycznym hołdzie złożo-
nym Ayrtonowi Sennnie. Nasza 
rodzina wspiera i docenia wszel-
kie inicjatywy, które pomagają 
zachować żywym dziedzictwo 
Ayrtona dla kolejnych pokoleń - 
napisała siostra sportowca, Bian-
ca Senna, szefowa Senna Brands 
w liście do Jerzego Mazura. Na 
budowę pomnika wałbrzyszanin 
Jerzy Mazur poświęcił ponad 3 
lata. Dla wielokrotnego mistrza 
Polski i Europy w wielu dyscy-
plinach motorsportu, a także 
pierwszego w historii Polaka na 
mecie Rajdu Dakar, Senna od lat 
jest inspiracją i wzorem.

- Pomnik jest hołdem dla 
człowieka, który pomagał naj-
bardziej potrzebującym, w 
szczególności dzieciom. Zawsze 
podkreślam, że można zdoby-
wać sławę, kolejne tytuły, ale 
dostrzegać innych, to rzecz nie-
zwykła. Żeby świat istniał, ta-
kich ludzi musi być więcej. Co 
będę zawsze podkreślał do mo-
ich ostatnich dni - mówi Jerzy 
Mazur, przedsiębiorca, twórca 
i kustosz Muzeum Górnictwa i 
Sportów Motorowych, którego 
powstanie zainicjował ponad 22 
lata temu.

Pomnik Ayrtona Senny stoi 
przy ulicy jego imienia. To bocz-
na Noworudzkiej, na wysoko-
ści nr 4 (Salon Nissana Jerzego 
Mazura). Wizerunek sportowca 
został odwzorowany w brązie, 
w proporcjach 1:1. W procesie 
projektowania decydujący głos 
miał Jerzy Mazur, którego wizję 
nakreślił Stefan Romecki. Wyko-
naniem rzeźby zajął się Dymitr 
Buławka Fankidejski. Niespo-
dzianką dla zgromadzonych go-
ści były przejazdy ulicą Ayrtona 
Senny historycznych samocho-
dów, które prowadził Jerzy Ma-
zur. Goście podziwiali Bugatti 
T40 (1928 r.), Porsche 911 Carre-
ra (1979 r.) oraz Formułę M.MTX 
1/106 (1983 r.).

Red./IK
Fot. Krzysztof Żarkowski

trening mentalny
i duchowy

JUSTYNA OLEKSY 
TRENER I PSYCHOLOG SPORTU

Wszystkimi naszymi działa-
niami steruje umysł a poprzez 
regularny mentalny trening 
można uzyskać znaczący wzrost 
danej psychicznej umiejętności. 
Przyswojenie sobie nowych, po-
zytywnych wzorców myślenia, 
wyższy poziom świadomości, 
lepsze radzenie sobie ze stre-
sem czy pełniejsza i dokładniej-
sza analiza właściwego wzorca 
ruchowego, to zawsze świetne 
uzupełnienie treningu fizyczne-
go i mocny fundament pewno-
ści siebie.

Znacie historię o wodowa-
niu na rzece Hudson w 2009 
roku? 16 stycznia 2009 roku 
nad Nowym Jorkiem rozegrały 
się dramatyczne sceny: airbus 
A320 wpadł przy starcie w stado 
dzikich ptaków. Wysiadły silniki, 
samolot gwałtownie tracił wyso-
kość. Na pokładzie znajdowało 
się 155 pasażerów. Jak zawsze 
w takich momentach: wybuchła 
panika. Co zrobił kapitan? Zare-
agował błyskawicznie i skiero-
wał samolot na rzekę Hudson. 
Osadził samolot na wodzie, ra-
tując równocześnie wszystkich 
pasażerów i całą załogę. Kapitan 
bohater? Jak to możliwe, że po-
został tak spokojny i opanowa-
ny, w tak trudnej i emocjonal-
nej chwili? Otóż przez wiele lat 
przygotowywał się na wypadek 
katastrofy a niezliczone godziny 
treningu przeznaczył na naukę 
zachowania się w sytuacjach 
kryzysowych. To był właśnie ten 
moment, kiedy nie było żadne-
go zwlekania, zastanawiania się, 
tylko wykorzystanie wcześniej 
perfekcyjnie wytrenowanych 
umiejętności.

Dzisiejszy tekst podsumu-
ję osobistą puentą: wcale NIE 
TRZEBA trenować umiejętności 
mentalnych, żeby być zawod-
nikiem. Ale WARTO trenować 
umiejętności mentalne, żeby 
być bardziej świadomym i efek-
tywnym zawodnikiem. Tak samo 
– jak warto trenować swój umysł, 
aby lepiej radzić sobie z zada-
niami dnia codziennego, mieć 
wgląd we własne emocje, brać 
odpowiedzialność za własne 
decyzje, odbierać na subtelnym 
poziomie komunikaty z własne-
go ciała. To wszystko tylko prze-
cież wpłynie na lepszą jakość 
naszego życia.

Wałbrzych
Zmarł Słowikowski
To smutna wiadomość dla 
pasjonatów historii regionu. 
Zmarł jeden z nich – Tadeusz 
Słowikowski. Niepodważalny 
jest fakt, że był autorytetem 
w temacie badania tajemnic 
Wałbrzycha i okolic. Warto 
również nadmienić, że jako 
pierwszy zajął się wyjaśniani-
em tajemnicy „złotego po-
ciągu”. Odkrywał karty historii 
kompleksu Zamku Książ. Po-
grzeb zmarłego odbędzie się 
w piątek 24 września 2021 r. o 
godzinie 12:00 na Cmentarzu 
Komunalnym przy ulicy Moni-
uszki w Wałbrzychu.

Lubachów
Gotowanie z liczbami
Co królowa nauk ma wspól-
nego z gotowaniem? Na to i 
wiele innych pytań odpow-
iedzi szukają uczniowie gmin-
nych placówek oświatowych, 
uczestnicząc w zajęciach „Got-
owanie z liczbami” w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w 
Lubachowie, w ramach pro-
jektu „Rozwój kompetencji 
kluczowych drogą do sukcesu 
w gminie Świdnica”. Pierwszy-
mi uczestnikami trwającego 
turnusu byli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Grodziszczu. 
Na zajęciach teoretycznych 
uczestnicy poznali zasady bhp 
w kuchni.

Wałbrzych
Hunek odwołany
Głównym udziałowcem Dol-
nośląskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego jest Agencja 
Rozwoju Przemysłu - spół-
ka akcyjna Skarbu Państwa. 
Najbardziej rozpoznawal-
ny jest budynek siedziby 
należącej do DARR czyli 
Szczawieński T-PARK, który 
jest zlokalizowany pomiędzy 
Szczawnem-Zdrój, a dzielnicą 
Podzamcze. Sławomira Hunka 
odwołano 9 września, o czym 
spółka nie informowała pub-
licznie. Również nieznane są 
także przyczyny jego odwoła-
nia. Obecnie spółką zarządza 
Artur Sawrycz – wiceprezes 
zarządu.

Wałbrzych
Prezydent apeluje
- Boimy się, że jesienią będzie 
za mało zaszczepionych osób 
i wszystkie zapewnienia – 
głównie ze strony przedstaw-
icieli instytucji państwowych, 
że kampania będzie prow-
adzona i na pewno uda nam 
się osiągnąć poziom wyszcze-
pienia tzw. odporności pop-
ulacyjnej - niestety się nie 
sprawdzą - powiedział podc-
zas specjalnie zwołanej kon-
ferencji prezydent Wałbrzy-
cha, Roman Szełemej, który 
apeluje do rządu o lepszą pro-
mocję szczepień. Jego zdani-
em coraz mniej osób decydu-
je się na nie.
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sekundNajnowsze przedstawienie
w Teatrze Lalki i Aktora - „Atlas nieba”

Galaktyczny zwiad
"Atlas nieba" to najśwież-

sza pozycja w repertua-
rze wałbrzyskiego Teatru 
Lalki i Aktora. Premiero-
wy spektakl odbył się 12 
września. Obecnie przed-
stawienie można oglądać w 
wybrane niedziele miesiąca 
o godz.12.30.
Ukazana na deskach historia 

za sprawą 6-letniej Stelli - dziew-
czynki, próbującej odnaleźć 
swoją mamę, pragnącego wzbić 
się w przestworza strachliwego 
gołębia i zagubionej gwiazdy, 
wchodzącej w skład Wielkiego 
Wozu, przeniesie nas w skrywa-
jący tajemnice, fascynujący od 
wieków rodzaj ludzki, kosmos. 
Wraz z poszukującymi swojego 
miejsca na świecie (i na plane-
cie Ziemia i w odległych galak-
tykach) bohaterami, staniemy 
na Księżycu, poczujemy ciepło 
Marsa oraz poznamy psa Łajkę, 
wystrzelonego 3 listopada 1957 
roku na orbitę okołoziemską w 
radzieckim sztucznym satelicie 
Sputnik 2. A wszystko to zadzieje 
się w przepięknej scenerii, wśród 
oparów mgły, świecących kul 
symbolizujących ciała niebie-

skie, meteory, kule gazowe i inne 
cuda uniwersum, przestrzeni 
kosmicznej.

Autorem muzyki i reżyserem 
obrazu, poruszającego m.in. ta-
kie zagadnienia jak: tęsknota za 
bliską osobą, bezcelowość dzia-
łań, pogoń za marzeniami, prag-
nienie bycia sobą i bycia kimś 
ważnym, jest Tomasz Kaczorow-
ski. W obsadzie zobaczymy Rafa-
ła Gorczycę, Filipa Niżyńskiego, 
Joannę Jakacką-Majka, Pawła 
Kuźmę i Martę Sapalską. Scena-
riusz zawdzięczamy Aleksandrze 
Zielińskiej.

Młodzi widzowie z 70-mi-
nutowej opowieści eksplorują-
cej wzdłuż i wszerz nieboskłon 
dowiedzą się m.in. czym są 
konstelacje, zaznajomią się z 
podstawowymi pojęciami as-
tronomicznymi. Ich rodzice zaś, 
dzięki soundtrackom, przypo-
mną sobie kultowe filmy i se-
riale, tematyką nawiązujące do 
niezbadanej, pozaziemskiej rze-
czywistości ("Gwiezdne wojny", 
"Z archiwum X", "Star-Trek").

Zapraszamy. Bilety do nabycia 
w kasie teatru i online.

Zebrała: osa
Fot. Bartek Warzecha 

Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Warsztaty w ramach programu 
Bardzo Młoda Kultura
25.09.2021 r
Teatr Zdrojowy w Szczawnie - Zdroju
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Wał-
brzych" 
- "Wracamy z przytupem"
25.09.2021 r
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Otwarcie Punktu Adopcji Roślin
26.09.2021 r
Teatr Lalki i Aktora
spektakl Szewczyk Dratewka
26.09.2021 r.
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
spektakl Kumulacja
29.09.2021 r. 
Teatr Dramatyczny / Sokołowsko
spektakl ANCORA TU / znowu ty, 
znowu Eurowizja w Sokołowsku!
30.09.2021 r.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
koncert Bluesowy Wałbrzych
1.10.2021 r.
Filharmonia Sudecka
koncert jazzowy TUBIS TRIO 
2.10.2021 r.
Teatr Lalki i Aktora
spektakl Tajemniczy Ogród
3.10.2021 r.
Filharmonia Sudecka
koncert  TEATR PIASKU 
TETIANY GALITSYNY
MAŁY KSIĄŻE
3.10.2021 r.
Filharmonia Sudecka
koncert  Kuba Stankiewicz - fortepian
8.10.2021 r.
Teatr Lalki i Aktora
spektakl Atlas Nieba
10.10.2021 r.
Filharmonia Sudecka
spektakl teatralny 
Berek, czyli upiór w moherze
10.10.2021 r.
Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju
koncert
Maj z muzyką dawną - edycja jesienna
15.10.2021 r.
Filharmonia Sudecka
koncert DNI MUZYKI FILMOWEJ I
15.10.2021 r.
Stara Kopalnia
koncert Kasia Kowalska 25 lat
16.10.2021 r.
Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju
koncert Justyna Steczkowska - 25 lat
16.10.2021 r.
Teatr Lalki i Aktora
spektakl Akademia Pana Klepksa
17.10.2021 r.
Filharmonia Sudecka
koncert DNI MUZYKI FILMOWEJ II
19.10.2021 r.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Wernisaż wystawy rysunku 
Grzegorz Szwaja
23.10.2021 r.

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Wiecie Państwo, czym jest 
FOMO? Niewtajemniczonym 
podpowiem, że to choroba 
cywilizacyjna utkana na mia-
rę naszych możliwości, czyli 
paniczny lęk przed tym, że 
nie jest się na bieżąco z zale-
wającymi nas zewsząd wia-
domościami, wydarzeniami, 
ciągłymi zmianami statusów 
naszych fejsbukowych zna-
jomych etc. Zainfekowani 
FOMO spędzają życie z nosem 
w telefonach, czując nieod-
partą potrzebę dzielenia się w 
sieci wszystkimi szczegółami 
swojej egzystencji. Po drugiej 
stronie lustra FOMO jest już na 
szczęście JOMO, czyli radość 
płynąca z niebycia na bieżą-
co. Radość, z której końców-
ka września obdziera mnie 
bezlitośnie, chłoszczą swym 
okrucieństwem. Przycupnę-
łam sobie w kąciku JOMO 
podczas tygodniowych wa-
kacji, rozgościłam się w nim i 
nawet zaczęłam już oglądać 
szwedzkie mebelki, aby się w 
nim na dobre urządzić. Przez 
tydzień po powrocie do domu 
trwałam w swoistym jet lagu, 
krajobrazowym, temperaturo-
wym i przede wszystkim men-
talnym, nie wyściubiając nosa 
spod kołderki JOMO. Powin-
nam była wiedzieć, że to nie 
może się dobrze skończyć. W 
zakrzakach polskiej rzeczywi-
stości najpierw czyhał na mnie 
ksiądz egzorcysta przejmujący 
władanie nad telefonem za-
ufania dla dzieci i młodzieży 
w kryzysie psychicznym. Póź-
niej było już tylko głębiej. Nie 
zszokowały mnie pierwsze in-
formacje o śmierci na granicy 
polsko-białoruskiej. Historia 
naszego kraju uczy, że wszę-
dzie tam gdzie pojawia się 
drut kolczasty, będzie i cmen-
tarz. Nie zaskoczył mnie rów-
nież fakt, że na Tomusia z Kros-
na, lat 3, ze zdiagnozowanym 
guzem mózgu, w Polsce czeka 
tylko śmierć. Leczenie w klini-
ce w Niemczech kosztuje kil-
kaset tysięcy złotych (co tam 
500 tys. euro dziennie za Tu-
rów), których jego rodzice nie 
mają. Widać, życie już rozpo-
częte nie jest tak święte, jak to 
dopiero poczęte. Nie wstrząs-
nęło mną dyscyplinarne zwol-
nienie bez do dziś ustalonej 
przyczyny, po 36 latach pracy, 
jednego z najlepszych lekarzy 
w tym kraju, który uratował 
życie tysiącom ludzi i najbliż-
szej mi osobie. 

Tylko tak się zastanawiam, 
kto w tym moim kąciku JOMO 
wyłączył światło i dlaczego tu 
nie ma klamek. 



K      MPAS KULTURALNY

"Wiedniu, Wiedniu, 
tylko ty jeden!"

W ubiegłą sobotę wałbrzy-
szanie mieli okazję przenieść 
się w czasy Johanna Straussa. 
A wszystko za sprawą zorga-
nizowanego w Filharmonii 
Sudeckiej przez Tomczyk Art 
niezwykłego wydarzenia - 
Koncertu Wiedeńskiego, na-
wiązującego w formie, opra-
wie i treści do tradycyjnych 
gali i noworocznych wystę-
pów w Austrii.

Piękne stroje, tańce i oczywi-
ście wspaniała muzyka na żywo 
- tak w skrócie można scharak-
teryzować epokę mistrza, której 
smak i zapach poczuliśmy wraz 
z pierwszymi, rozbrzmiewający-
mi na wałbrzyskiej scenie takta-
mi.

Mistrzowie grają
Utwory "króla walca" przed-

stawił publiczności Kameralny 
Zespół Straussowski, w skład 
którego wchodzą wirtuozi 
skrzypiec, fortepianu, soliści 
operowi, gwiazdy polskiego i 
światowego baletu (m.in. Anna 
Ciereszko, Karolina Jędrzejczyk, 

Bartosz Nowak, Andrzej Tulik, 
Piotr Łukaszczyk, Tomasz Tracz, 
Klaudyna Tomczyk, Emilia Za-
wisza, Adrianna Mołocznik). 
W trakcie dwugodzinnej uczty 
muzycznej usłyszeliśmy m.in. 
arie z najsłynniejszych opere-
tek: "Zemsta nietoperza", "Baron 
cygański", "Wesoła wdówka", 
"Księżniczka czardasza", "Kraina 
uśmiechu". Z głośników popły-
nęły: walc "Nad pięknym, mo-
drym Dunajem", "Marsz Rade-
ckiego", polka "Tritsch-Tratsch", 
"Wielka sława to żart", "Usta mil-
czą, dusza śpiewa". 

Prezentowane kompozycje, 
niejednokrotnie przeplatane 
humorystycznymi anegdotami 
z życia XIX - wiecznego mistrza, 
baśniowa oprawa sceniczna i 
ogromny kunszt wokalny arty-
stów, przejawiający się zarówno 
w popisowych solowych "nu-
merach", jak i w niezapomnia-
nych, romantycznych duetach, 
sprawiły, iż ten magiczny wie-
czór zakończył się owacjami na 
stojąco i wspólnym śpiewem.

Będzie więcej
Kto jeszcze nie miał okazji 

wziąć udziału w Koncercie Wie-
deńskim - mamy dobrą wia-

domość. Już 16 stycznia 2022 
roku ponownie zapraszamy do 
Filharmonii Sudeckiej na jego 
kolejną edycję. Będzie - jak zwy-
kle - dostojnie, z żartem i mię-
dzynarodowo. Nowy program 
czeka! Nie może Państwa za-
braknąć na salonach!

Koncerty Wiedeńskie
Tradycja Noworocznych Kon-

certów Wiedeńskich sięga po-
czątków II wojny światowej. Od 

1941 roku w Złotej Sali Musik-
verein słuchacze rozkoszują się 
brzmieniem najpiękniejszych 
muzycznych "perełek" rodzi-
ny Straussów. Transmisję z tej 
podniosłej uroczystości można 
obejrzeć za pośrednictwem kil-
ku źródeł, m.in. internetu i tele-
wizji. Do współpracy z wiedeń-
skimi filharmonikami za każdym 
razem zapraszany jest inny dy-
rygent. Dzięki temu wszystkie 

występy, mimo stałych punk-
tów repertuaru, są wyjątkowe, 
oryginalne i "naznaczone" oso-
bowością koncertmistrza.

Zebrała: osa
Autor cytatu w tytule tekstu: 
Rudolf Sieczyński, austriacki 

kompozytor
Źródło zdjęcia: Tomczyk Art - 

Facebook

FILHARMONIA SUDECKA

KONCERT WIEDEŃSKI W FILHARMONII SUDECKIEJ

Przełom września i paź-
dziernika to w Teatrze Dra-
matycznym im. Jerzego 
Szaniawskiego spektakle 

w nowych, nieoczywistych 
przestrzeniach. Przez cztery 
dni (30 września – 3 paździer-
nika) widzowie będą mieli 
okazję wziąć udział w Kon-
kursie Piosenki Eurowizji w 
Sokołowsku! Spektakl „AN-
CORA TU” zostanie pokazany 
w Kino-Teatrze Zdrowie. Dla 

widzów z Wałbrzycha twór-
cy przewidzieli dodatkową 
atrakcję: wspólną wyciecz-
kę imprezowym autobusem 

wyjeżdżającym spod Teatru 
(podróż tam i z powrotem ta-
niej niż za zwyczajny bilet tyl-
ko 5 zł/os.). „ANCORA TU” jak 
na prawdziwy finał konkursu 
Eurowizji przystało mieni się 
milionem barw, nie zabrak-
nie ponadczasowych przebo-
jów i gwiazd polskiej estrady. 

Specjalnie na tę okoliczność 
przewieziony do Sokołowska 
zostanie także Hotel Sudety – 
ale to już musicie zobaczyć na 
własne oczy.

Zaledwie tydzień później 
(weekend 8-10 października) 
odbędzie się pierwsza pre-
miera tego sezonu, „TERAZ 
KAŻDY Z WAS JEST RZECZ-
POSPOLITĄ / z trzema wy-
krzyknikami” czyli zupełnie 
nowa wersja spektaklu, które-
go życie ukróciła pandemia. 
Tym razem trupa teatralna 
Wiktora Ryksa, która dalej 
przemierza ziemie polskie w 
czasie rozbiorów, zawędruje 
wraz z widzami na Dworzec 
Kolejowy Wałbrzych-Szcza-
wienko. Widzów, którzy pa-
miętają spektakl z 2019 roku 
uprzedzamy – warto zoba-
czyć raz jeszcze – nastąpiły 
zmiany w obsadzie i nie tylko! 
Spektakl inspirowany scena-
riuszem i filmem kręconym 
na Zamku Książ – „Diabeł” 
Andrzeja Żuławskiego – jest 
mocny i brutalny. Zaprasza 

publiczność do wspólne-
go korowodu wędrującego 
przez ziemie polskie wypa-
lone trwającymi rozbiorami 
XVIII wieku. 

Na początku sezonu Sza-
niawski powraca także z 
„BABĄ DZIWO” – ponad-
czasową opowieścią o auto-
rytarnych rządach i tyranii. 
Tekst Marii Pawlikowskiej-Jas-
norzewskiej przyozdobiony 
kabaretowymi i iluzjonistycz-
nymi trikami wybrzmiewa 

jeszcze mocniej, dając widzo-
wi mądry morał w niebanal-
nej, zabawnej formie. Tutaj 
także nastąpiły zmiany ob-
sadowe – w roli Baronowej 
Leliki Skwaczek zobaczymy 
jednego z najmłodszych ak-
torów wałbrzyskiego teatru, 
Wojciecha Marka Kozaka – za-
powiada się prawdziwa uczta 
dla fanów Wojtka i samego 
spektaklu!

Fot: Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu

TEATR DRAMATYCZNY W WAŁBRZYCHU IM. J. SZANIAWSKIEGO

PAŹDZIERNIK W SZANIAWSKIM



Zdrowie i uroda 15
www.30minut.pl

Piątek, 24 września 2021

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Witaminy w kremach
Witaminy mają drogocen-

ny wpływ na nasz organizm, 
w tym skórę, włosy i paznok-
cie. Szukamy ich głównie w 
pożywieniu, suplementach, 
ale także w produktach do 
pielęgnacji. Jakie powin-
ny znaleźć się w kremie do 
twarzy? Krem to nic innego 
jak emulsja składająca się z 
dwóch niemieszających się 
cieczy (wody i oleju) oraz 
emulgatora odpowiedzialne-
go za trwałość emulsji. Do tak 
przygotowanej podstawy mo-
żemy dodawać różne substan-
cje czynne, które zapewnią 
jej odpowiednią pielęgnację. 
Wśród nich należy wymienić 
witaminy. Są to związki or-
ganiczne odpowiedzialne za 
prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu ludzkiego, a także 
skóry. Jedną z najpopularniej-
szych witamin stosownych w 
kremach jest witamina A. W 
kosmetykach możemy spot-
kać ją również pod nazwą 
retinol. Ma działanie przeciw-
starzeniowe. Przyczynia się do 
odnowy komórkowej naskór-
ka, powoduje stymulację ko-
lagenu. Pochodne tej witami-
ny możemy znaleźć również 
w preparatach na trądzik. Wi-
tamina E, spotykana również 
pod nazwą tokoferol. Ma duże 
właściwości przeciwrodniko-
we. Hamuje procesy starzenia 
się skóry, stymuluje syntezę 
kolagenu. Ma właściwości na-
wilżające przez co wpływa na 
elastyczność skóry i zapobie-
ga jej wysuszeniu. Pozytywnie 
wpływa również na naczynka 
krwionośne. Witamina C, na-
zywana królową młodości. W 
produktach kosmetycznych 
stosowane są estrowe formy 
tej witaminy, przez co jest roz-
puszczalna w olejach, dzięki 
czemu dobrze przenika przez 
naskórek. Ma duże znaczenie 
w produkcji kolagenu przez 
co jest świetnym składnikiem 
przeciwzmarszczkowym. Do-
datkowo neutralizuje wolne 
rodniki. Ponadto wzmacnia 
ścianki naczyń krwionośnych, 
dlatego pożądana jest w kre-
mach dla cery naczyniowej. 
Ma również działanie rozjaś-
niające skórę więc sprawdza 
się u osób z przebarwieniami 
i nierówną pigmentacją.

Zadbaj o swoje włosy - czyli jaką wybrać suszarkę?

KAROLINA TOMZA 

Kiedy Nela była małą kruszyną, 
taką jeszcze wózkową, to przemie-
rzyłam wszystkie wałbrzyskie (i 
okoliczne) ulice oraz parki. Zazwy-
czaj z kubkiem kawy w ręku, tej z 
Orlenu bądź Żabki, bo w godzinach 
dopołudniowych nie było szans, by 
gdzieś spokojnie usiąść. A, że fan-
ką znanych sieciówek oferujących 
śniadania nie jestem to właściwie 
zostawała tylko kawa na wynos. 
Nie, nie narzekam, bo bardzo miło 
wspominam ten czas – poznałam 
nasze miasto i okolice od innej 
strony, również tej infrastruktural-
nej. Mięśni od dźwigania wózka 
na pewno mi trochę przybyło ;). 
Od tego czasu, mimo pandemii i 
jej skutków, szczególnie dotkliwie 
odczuła je branża gastronomiczna 
i hotelarska, na mapie Aglomeracji 
Wałbrzyskiej trochę się zmieniło, co 
mnie bardzo cieszy, bo często mnie 
o to pytacie: „gdzie wyjść w trakcie 
urlopu macierzyńskiego, gdy wszy-
scy w pracy?”. I chociaż ten wpis 
kieruję głównie do żeńskiego gro-
na odbiorców – tych trzydziesto-
minutowych i karolowych, to pa-
nowie też będą mogli się wykazać. 
W końcu ubiegła niedziela należeć 
powinna do części kobiet (o czym 
mało który z Was wie;), bo miały 
swoje święto – Dzień Doceniania 
Żony. W ramach rekompensaty po-
lecam Wam zaprosić je na dopołu-
dniową randkę do Szczawna-Zdro-
ju, podczas gdy dzieci są w żłobku, 
przedszkolu czy szkole. A Wam, 
Drogie Kobiety, nakazuję wręcz 
zarezerwować stolik z przyjaciółką 
na śniadanie i ploty. Bądź też, idąc 
moim śladem sprzed 3 lat, wybrać 
się do Parku Zdrojowego z malu-
chem i odsapnąć od codzienności i 
na co wówczas ja nie mogłam sobie 
pozwolić, bo tego miejsca nie było 
- na odrobinę luksusu w rezydencji 
Bohema. Od kilku miesięcy macie 
możliwość w pięknych wnętrzach 
zjeść zdrowe śniadanie, bez po-
śpiechu i w nerwach, z dzieckiem u 
boku (wiem, wiem, dla wielu mam 
jedno z drugim się wyklucza;). Ja 
bywam nawet z moją buntowniczą 
trzylatką, więc niemowlę tym bar-
dziej da Wam odpocząć. Do wybo-
ru kilka opcji – vege, klasycznych i 
zaczerpniętych ze świata. Jesienną 
aurą rekomenduję sale wewnątrz, 
na tarasie może być za chłodno. I 
tu też, zgodnie z preferencjami – 
usiąść możecie w tej dostojnej, bia-
łej bądź bardziej skamuflowanej, w 
przytulniejszym klimacie.

Nierzadko moje posty na fb 
i insta dotyczą poleceń różnych 
miejsc, które odwiedzam. O tych, 
które mi się z różnych powodów 
nie podobają, po prostu nie piszę, 
uwagi kierując bezpośrednio do 
właścicieli, obsługi, czasem dając 
drugą szansę. Lokalny patriotyzm 
według mojego pojęcia to między 
innymi wspieranie tego, co mamy 
na wyciągnięcie ręki. Dziś padło na 
zabytkowy, niemal 200-letni Kur-
haus. Zapraszam ;).

Jeśli chcesz, aby twoje 
włosy były zdrowe, lśniące, 
a do tego szybko wysuszo-
ne, postaw na sprzęt, który 
jednocześnie ochroni je 
przed szkodliwym wpły-
wem wysokiej temperatu-
ry i pomoże wyczarować 
wymarzoną fryzurę.

Do wyboru, do koloru 
Jeśli wybierzesz markowe 

urządzenie, z pewnością po-
służy Ci ono przez wiele lat. Na 
własne potrzeby możesz zaku-
pić zarówno suszarkę fryzjer-
ską, jak i taką domową. Wszyst-
ko zależy od tego, jak często 
zamierzasz jej używać i jakiego 
oczekujesz efektu. Profesjonal-
ne modele wyposażone są za-
zwyczaj w silniki o zwiększonej 
mocy, a poza tym są bardziej 

odporne na uszkodzenia me-
chaniczne. Na topie są techno-
logie ceramiczne, turmalinowe 
i tytanowe, które nie tylko nie 
naruszają struktury czy kondy-
cji włosa, ale i równomiernie 
rozprowadzają ciepło. 

Co i do czego
Dostępny na rynku asorty-

ment jest naprawdę bogaty. 
Przed zakupem warto jednak 
zrobić research i dowiedzieć się, 
jakie funkcje okażą się przydat-
ne w Twoim wypadku. Naszym 
zdaniem absolutnym "must 
have" jest jonizacja, znacznie 
ograniczająca elektryzowanie 
się włosów. Dzięki niej niesfor-
ne kosmyki będą wygładzone i 
pełne blasku. Z kolei suszarki z 
dyfuzorem pomogą Ci zwięk-
szyć objętość, a także zakręcić 

i ułożyć włosy w efektowne 
fale. Zwróć ponadto uwagę na 
to, czy wybrany model posiada 
regulację nawiewu i tempera-
tury oraz czujnik nawilżenia, 
zapobiegający przesuszeniu i 
zmatowieniu. Istotne są rów-
nież parametry. W przypadku 
długich i gęstych włosów nie 
schodź poniżej 2000 W. Przy po-
zostałych typach wystarczy su-
szarka o mocy 1500 W. Nie bez 
znaczenia są też kable. Za krótki 
utrudni ci suszenie, obrotowy 
- odwrotnie: ułatwi Ci życie. 
Dobrze jeśli suszarka posiada 
koncentrator powietrza i filtry, 
chroniące przed zanieczyszcze-
niami.

Zebrała: osa

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy 
psy i ich opiekunów w pary. Nie 
gwarantujemy pełnego sukcesu, 
wszak miłość jest ślepa, ale za-
wsze to dobry początek. 

Leo to jakby amstaf, któremu usz-
ka rosły jak należy. Co to znaczy, że 
jakby amstaf? Znaczy, że wymaga 
konsekwencji i... delikatności w wy-
chowaniu, bo historie i agresji wro-
dzonej tej rasy są z tej samej półki 
co o Bazyliszku. I pewnie nawet on, 

odpowiednio traktowany, dałby się 
głaskać.

Co to znaczy, że uszka rosły jak 
należy? Że nikt z nas nie pozwoliłby 
sobie niczego obciąć, więc czemu 
jemu?

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

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

PL
Fot z materiałów schroniska 
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

REKLAMA R0455/21 REKLAMA R0456/21

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

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.

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

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SOLID-
NY,  TEL. 577 670 837

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

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

RESTAURACJA A’PROPOS SZUKA DO PRACY:
- KELNERKI / KELNERA

- POKOJOWEJ
- KUCHARZA

CV LUB WIĘCEJ INFORMACJI

W KLUBIE ORAZ MAILEM: 

restauracja@aproposhotel.com 

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

508 431 520


