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Retro przejażdżki wracają do Szczawna-Zdroju!

Skasowane trzy auta!

Miło nam poinformować, że 
na ulice Szczawna-Zdroju wróci 
retro pojazd ford T. Wszystko za 
sprawą starań grupy inicjatyw-
nej Kobiety dla Szczawna-Zdro-
ju, które zdobyły grant na orga-
nizację bezpłatnych przejażdżek 
tym wyjątkowym pojazdem dla 
mieszkańców i turystów odwie-
dzających uzdrowiskowe miasto.

Realizację projektu zaplanowa-
no na 30 i 31 lipca, a także 1 sierpnia 
2021 roku. Start pod Domem Zdro-
jowym. Inicjatywa będzie przebie-

gać pod hasłem „eko wycieczki po 
Szczawnie-Zdroju”. Warto nadmienić, 
że przejażdżki retro autem połączone 
będą z opowieściami przewodnika 
turystycznego o zabytkach przyrody 
zlokalizowanych w Szczawnie-Zdroju. 
Gratulujemy paniom z grupy inicja-
tywnej Kobiety dla Szczawna- Zdroju 
za aktywność i kontynuowanie wdra-
żania w życie dobrych pomysłów pro-
mujących Szczawno-Zdrój. W grupie 
bezpośrednio przygotowującej pro-
jekt jest radna Rady Miejskiej Agniesz-
ka Wilk. Projekt został dofinansowany 
z funduszu Dolnośląskie Małe Granty. 

Przypominamy, że inicjatywa ta miała 
już miejsce w 2018 roku i cieszyła się 
dużą popularnością. Wówczas działo 
się to za sprawą działaczy stowarzy-
szenia Kocham Szczawno-Zdrój. Prze-
jażdżki odbywały się na krótkiej, ale 
malowniczej trasie pomiędzy Domem 
Zdrojowym a kompleksem Dworzy-
sko. Warto podkreślić, że to wspaniała 
atrakcja turystyczna, która wzbogaca  
uzdrowisko.

PAS
Fot. Kocham Szczawno-Zdrój

KOLEJNE WYDANIE 6 SIERPNIA

We wtorek w Strudze na drodze 
prowadzącej do Lubomina doszło 
do poważnie wyglądającego zda-
rzenia drogowego. Około godziny 
15:00 zderzyły się ze sobą trzy sa-
mochody osobowe. Jedna osoba 
trafiła do szpitala.
Z ustaleń wałbrzyskich policjantów 

ruchu drogowego wynika, że 36-letnia 
mieszkanka Jeleniej Góry, w wyniku 
nieprawidłowego manewru wymija-
nia, kierowanym przez siebie samo-
chodem zjechała na przeciwległy pas 
ruchu i zderzyła się z jadącą prawid-
łowo z przeciwnego kierunku innym 
pojazdem 42-letnią poznanianką. Siłą 
bezwładności samochód poszkodo-
wanej uderzył jeszcze w trzeci z po-
jazdów, kierowany przez 32-letniego 
mieszkańca powiatu kamiennogór-
skiego. Jedna z kierujących trafiła do 
szpitala, na szczęście z niegroźnymi 
dla życia obrażeniami ciała. Ruch w 
tym miejscu przez kilkadziesiąt minut 

był utrudniony. Policjanci zatrzymali 
dowody rejestracyjne rozbitych po-
jazdów.

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.gov.pl

POLICJA APELUJE
W związku z tym zdarzeniem Po-

licja apeluje po raz kolejny do osób 
prowadzących różnego typu pojazdy 
o zachowanie ostrożności na drogach. 
Pamiętajmy, aby wyprzedzać tylko w 

miejscach dozwolonych. Zanim roz-
poczniemy wykonywanie manewru, 
powinniśmy upewnić się, że nie spo-
woduje to zagrożenia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Nie ścinajmy za-
krętów i nie zjeżdżajmy na przeciwle-
gły pas ruchu. Chwila nieuwagi może 
zakończyć się poważnym wypadkiem, 
tak jak w podanym powyżej przypad-
ku. Warto także wspomnieć o dosto-
sowaniu prędkości do panujących wa-
runków na drodze. Pamiętajmy, aby w 
podróż samochodem, szczególnie w 
dłuższe trasy, zawsze wybierać się wy-
poczętym.
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z Moniką Pietras
mamą Marysi chorej na rozszczep kręgosłupa piersiowo - lę-
dźwiowo- krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem

1
kalendarium

LIPIEC

23
PIĄTEK

Imieniny:
Natalii, Julii

Dzień Samotnych

LIPIEC

27
WTOREK

Imieniny:
Bogny, Brygidy, Apolinarii

Dzień Włóczykija

 Imieniny:
Krystyny, Krzesimira, Kingi

Dzień Policjanta

LIPIEC

28
ŚRODA

LIPIEC

29
CZWARTEK

,,Umysły są jak spadochrony– działają
tylko gdy są otwarte”.

Thomas Dewar

LIPIEC

24
SOBOTA

Imieniny:
Wiktora, Tiny

Dzień Kultu Masy
Mięśniowej

Imieniny:
Marty, Olafa

Światowy Dzień Tygrysa

Imieniny:
Jakuba, Krzysztofa

Dzień Bezpiecznego
Kierowcy

LIPIEC

25
NIEDZIELA

10:00 III Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy.
18:00-20:00 Wernisaż wystawy Magdaleny Siejko - 
Wizerunki (nie)obecności (Zamek Książ).
20:00-21:30 Nocne zwiedzanie górnicze prace (Sta-
ra Kopalnia w Wałbrzychu).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie – Pełnia Księżyca 
(Zamek Książ Wałbrzych).
21:00 Noc klubowa - Letnia scena A’Propos w Wał-
brzychu.

10:30-11:30 Rodzinne piątki w Starej Kopalni w Wał-
brzychu.
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).
18:00 Wernisaż wystawy ,,Spojrzenia” Marta Ciućka 
(Rynek 44,Świdnica).
21:00-22:30 Nocne zwiedzanie – Pełnia Księżyca (Za-
mek Książ Wałbrzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-16:00 Zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa na 
Śląsku (Jaworzyna Śląska).
10:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
18:00-20:00 Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby 
Michała Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA).
20:00 Kortez Holiday Tour 2021 (Stara Kopalnia Wał-
brzych).

9:00-18:00 Zwiedzanie Palmiarni w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).

10:00-17:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).
10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
10:30 III Turniej Rycerski pod Zamkiem Cisy.
11:00-15:00 Wystawa malarstwa i rzeźby Michała 
Bajsarowicza - Ego homo sum (Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA).

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 22OC 21OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Hanny, Mirosławy,
Grażyny, Anny

Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Ekosystemu i 
Lasów Namorzynowych

LIPIEC

26
PONIEDZIAŁEK

9:00-18:00 Zwiedzanie Zamku Książ w Wałbrzychu.
10:00-18:00 Zwiedzanie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu.
12:00-16:00 Wystawa „Zapisane na porcelanie. Pra-
ca. Relaks. Ludzie” (Muzeum Porcelany Wałbrzych).

Za dużo mafijnych seriali, 
czyli groźby i podpalenie

Podejrzany został zatrzy-
many już po kilkudziesięciu 
minutach, po czym przyznał 
się do podpalenia samochodu 
oraz grożenia pobiciem.

A cała akcja wałbrzyskiej 
wersji "Ojca Chrzestnego" roz-
grywała się w ubiegłą sobotę, w 
Szczawnie Zdroju, między dwo-
ma starszymi panami, nie tymi z 
kabaretu. Krew 67-latek usiłował 
odzyskać, w ten ostateczny pra-

wie sposób, od sąsiada, 70 latka, 
pieniądze za wykonaną pracę.

Sprawa skończy się oczywi-
ście w sądzie, gdzie szczawieński 
Don Corleone może usłyszeć wy-
rok nawet do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Tak kończy się siłowanie czy-
imś bytem. Zawsze.

PL
fot: mat. KMP Wałbrzych

Z jaką chorobą zmaga 
się Marysia?

Marysia urodziła się z roz-
szczepem kręgosłupa pier-
siowo - lędźwiowo- krzyżo-
wego ze współistniejącym 
wodogłowiem. Ma również 
wiotkie nóżki i pęcherz neu-
rogenny. Deformacja kręgo-
słupka i postępująca sko-
lioza to również problem, z 
którym się zmaga. W maju 
poprzedniego roku Marysia 
przeszła bardzo poważną 
operację przebicia torbieli 
mózgu oraz wymianę dre-
nażu komorowo - otrzew-
nego.

Jak teraz przebiega le-
czenie Marysi?

Jesteśmy cały czas pod 
kontrolą wielu specjalistów. 
Niestety - rok po operacji 
kontrolny rezonans wyka-
zał, że torbiele ponownie 
powiększają się. W niedłu-
gim czasie zapadnie decyzja 
o kolejnej operacji. Marysia 
również wymaga niezbęd-
nej, bardzo kosztownej 
rehabilitacji i sprzętu do 
codziennego, normalnego 
funkcjonowania.

Co jest dla Was - jako 
rodziców - największym 
problemem w specjali-
stycznym leczeniu córecz-
ki?

Wydaje nam się, że nie 
mamy problemu, patrząc 
na naszą malutką córecz-
kę. Jej niebieskie oczka i 
ciągle uśmiechnięta buźka 
sprawia, że jesteśmy naj-
szczęśliwszymi rodzicami, 
ale obawa jednak dotyka 
nas każdego dnia. Drogi 
sprzęt rehabilitacyjny, or-
tezy, gorsety, częste ich 
wymiany bo Marysia roś-
nie, wózki rehabilitacyjne, 
wyjazdy do specjalistów, 

zabiegi, badania, operacje... 
to tylko część problemów z 
jakimi się zmagamy. Mimo 
wszystko nie rezygnujemy 
z walki o lepsze jutro naszej 
małej córeczki Marysi. 

Jak można wesprzeć ak-
cję pomocy dla Marysi i ja-
kiej pomocy potrzebuje?

Na początku było mi 
wstyd prosić o pomoc fi-
nansową, ale doszłam do 
takiego momentu, że cho-
wam dumę i proszę. Nie 
dla siebie, ja nie patrzę na 
siebie. Mam córeczkę, którą 
kocham nad życie i oddała-
bym jej wszystko, ale sami 
nie damy rady. Koszty lecze-
nia, rehabilitacji a zwłaszcza 
sprzętu są ogromne. Więc 
każdy może dołożyć swoją 
cegiełkę do szczęścia Marysi 
poprzez przekazanie 1% po-
datku. Zapraszamy również 
do przekazywania darowizn 
na fundację, do której nale-
ży Marysia, ale również na 
portal zrzutka.pl. Organizu-
jemy aukcję na portalu spo-
łecznościowym, który pro-
wadzimy Razem dla Marysi. 
Liczy się każda inicjatywa i 
każdy grosz.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur

Kod QR 
Zeskanuj kod i wejdź na 

stronę zbiórki 
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Od 19 lat razem z Wami...

sekundOchrona gruntów z większą kasą

Stawiają na rozwój turystyki

REKLAMA R0337/21

Zapraszamy: ul. Andersa 162, 58-304 Wałbrzych

Zwiększone finansowa-
nie i więcej nowych zadań 
– właśnie niedawno samo-
rząd województwa dokonał 
korekty dotacji dla gmin na 
finansowanie ochrony, re-
kultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych. Decyzję 
podjął Sejmik Wojewódz-
twa Dolnośląskiego podczas 
ostatniej sesji.
-Zwiększenie finansowania 

wynika z oszczędności i większej 
kwoty dostępnej dla samorzą-
dów. To doskonała informacja, 
ponieważ dzięki temu możliwe 
będzie zrealizowanie ponad 20 
nowych zadań, a jak wiadomo, 

wszystkie te inwestycje ułatwia-
ją codzienne funkcjonowanie 
mieszkańców wielu dolnoślą-
skich gmin – mówi wicemar-
szałek Grzegorz Macko. Dzięki 
decyzji zarządu województwa 
do samorządów trafi niemal 3 
miliony złotych więcej. Kwota 
w sumie aż 22,2 miliona złotych 
pozwoli wybudować, przebudo-
wać lub wyremontować drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych, 
zwiększając tym samym bez-
pieczeństwo i komfort funkcjo-
nowania mieszkańców. Dodat-
kowo umożliwi zakup sprzętu 
pomiarowego i informatyczne-
go oraz oprogramowania, a tak-

że budowy zbiorników wodnych 
służących małej retencji. Środki 
przeznaczone zostaną również 
na zadania związane z przeciw-
działaniem erozji gleb i ruchom 
masowym ziemi, ze szczegól-
nym uwzględnieniem drzew 
miododajnych.

Red./UMWD

Jednostki samorządu teryto-
rialnego, wykorzystując udzie-
loną pomoc finansową w formie 
dotacji celowych, planują wyko-
nać 160 zadań, w tym:

drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych – 116 zadań,

zakup sprzętu pomiarowego 
i informatycznego oraz oprogra-
mowania - 22 zadania,

drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych niezrealizowane na tere-
nie obrębu/wsi objętego PROW 
– 7 zadań,

zbiornik wodny służący małej 
retencji – 1 zadanie,

pomiary geodezyjne oraz 
sprawdzanie klasyfikacji grun-
tów – 5 zadań,

przeciwdziałanie erozji gleb 
i ruchom masowym ziemi (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
drzew miododajnych) – 9 zadań.

Coraz więcej w naszym 
regionie przybywa odno-
wionej bądź nowej infra-
struktury turystycznej. O 
tym, że regionalna turysty-
ka ma przyszłość świadczy 
fakt, że Gmina Świdnica 
ogłosiła przetarg na wyko-
nanie dokumentacji pro-
jektowej w ramach zadania 
Rozbudowa infrastruktury 
turystycznej w dolinie rze-
ki Bystrzycy i Piławy.

Przedmiot zamówienia obej-
muje wykonanie dokumentacji 
projektowych dla budowy sta-
nicy rowerowej wraz z zagospo-
darowaniem terenu w Wilkowie, 
Lubachowie i Bystrzycy Dolnej, 
budowy stanicy rowerowej 
wraz z przystanią kajakową oraz 
zagospodarowaniem terenu 
w Burkatowie, a także budowy 
miejsc obsługi rowerów. Ponad-
to realizacja planowanej inwe-
stycji związana jest z rozbudo-

wą infrastruktury turystycznej w 
dolinie rzek Bystrzycy i Piławy w 
zakresie budowy 5 stanic rowe-
rowych w: Wilkowie, Bystrzycy 
Dolnej, Burkatowie, Bystrzycy 
Górnej i Lubachowie oraz ozna-
kowania dróg rowerowych, bu-
dowy 2 single-tracków, pump-
tracka, przystani kajakowej z 
budynkiem gospodarczym, a 
także połączenia szlaków rowe-
rowych poprzez kładkę nad rze-
ką Bystrzycą w Wiśniowej. Ca-

łość inwestycji planowana jest 
na lata 2021-2023. Na ten cel 
gmina Świdnica otrzymała do-
finansowana w kwocie ponad 
6,7 miliona złotych w ramach 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych 
(RFIL). Pełna dokumentacja 
przetargowa dostępna jest na 
https://gminaswidnica.logintra-
de.net

Red./JW

Region
Odnowa chrzcielnicy
Dzięki funduszom Mini-
stra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego z progra-
mu Wspieranie Działań 
Muzealnych w tym roku 
przeprowadzona zostanie 
konserwacja zabytkowej 
XIX-wiecznej chrzcielni-
cy, która przechowywana 
jest w dawnym Kościele 
Klasztornym pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Krze-
szowie. Koszt całkowity 
zadania: „Krzeszów, Muze-
um opactwa, kontynuacja 
konserwacji zbirów mu-
zealnych – Chrzcielnica 
(pocz. XIX w.) wyniesie 32 
000 zł. Wysokość dofinan-
sowania to 25 500 zł. W 
ramach zadania zostanie 
przeprowadzona pełna 
konserwacja techniczna i 
estetyczna zabytku, który 
po zakończonych pracach 
będzie eksponowany w 
kościele pw. Wniebowzię-
cia NMP.
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Dobroczynne przetwory
Są smaczne, zdrowe i - jak się okazuje -znowu modne. Odpowiednio przechowywanymi 

warzywami i owocami możemy cieszyć się również zimą. Z produktów tych można bowiem 
przygotować dżemy, konfitury, nalewki i kiszonki, a także przeciery. Dziś skupimy się na 
kiszonkach.

Zdjęcie tygodnia Sztolnie Walimskie „RIESE”

REKLAMA R0338/21

Powrót do łask
Doskonale wiemy, że ki-

szonki są znane już od bardzo 

dawna. Nasze babcie i pra-
babcie od dekad korzystają 
z ich zdrowotnych właści-

wości. Okazuje się jednak, że 
również lekarze i dietetycy 
doceniają wartość fermento-

wanych produktów. Pasjonaci 
zdrowego żywienia stale eks-
perymentują, sprawdzając, co 
jeszcze można poddać kisze-
niu, aby było zdrowe i pyszne. 
Najważniejszy jest fakt, że ze 
względu na ogromną ilość 
konserwantów na sklepo-
wych półkach, warto przygo-
towywać kiszonki samodziel-
nie.

Czym są kiszonki?
Kiszonki są efektem dłu-

gotrwałego procesu fermen-
tacji. Pod wpływem działania 
specjalnych kultur bakterii, 
cukier zawarty w kiszonych 
warzywach i owocach rozkła-
da się na kwas mlekowy. Dzię-
ki temu zatrzymany zostaje 
proces gnicia, co znacznie 
wydłuża czas przydatności 
kiszonek do spożycia. Procesy 
fermentacji mlekowej zacho-
dzą nie tylko w popularnych 
warzywach, jak kapusta czy 
ogórki, ale także w mleku 
(dając np. kefir i maślankę), a 
także w ziarnach soi, wyko-
rzystywanych do produkcji 
tempehu - wegańskiego od-
powiednika mięsa. Dodatko-
wym, ważnym czynnikiem 
jest fakt, że podczas kiszenia, 
poza kwasem mlekowym, 
wytwarzana jest niewielka 
ilość alkoholu i kwasu octo-
wego, które odpowiadają za 
charakterystyczny, kwasko-
waty smak kiszonek, a także 
ich octowy zapach.

Wartości odżywcze
Wydawać by się mogło, 

że przetworzone warzywa 
będą mniej wartościowe od 
świeżych, surowych produk-
tów. Okazuje się jednak, że 
w przypadku niektórych ki-
szonek ma miejsce sytuacja 
odwrotna. Jak podają źródła, 
prawdziwą kopalnią warto-
ści odżywczych są kiszone 
buraki, które w porównaniu 
z surowymi, zawierają po-
dwójną porcję witaminy B1, 
odpowiedzialnej za właściwy 
metabolizm oraz wzmoc-
nienie systemu nerwowego. 
Ponadto kiszone buraki to 
również cenne źródło kwasu 
foliowego, potasu, magnezu 
i – podobnie jak kiszona pa-
pryka bądź cebula – witami-
ny C. W dodatku ta ostatnia 
wzmacnia odporność oraz 
zapobiega anemii, ponieważ 
poprawia wchłanianie żelaza. 
Jednocześnie zwraca się uwa-
gę na jej zbawienny wpływ na 
wygląd skóry, paznokci i wło-
sów. Kiszona cebula i buraki 
pomagają w regulowaniu ciś-

nienia krwi, obniżają poziom 
cholesterolu LDL, a ze wzglę-
du na obecność izotiocyjania-
nów, chronią też przed nowo-
tworami. Warto zapamiętać, 
że obecność kiszonych wa-
rzyw w naszym menu wią-
że się przede wszystkim ze 
sporą ilością wartości odżyw-
czych. Jednak kiszonki nie dla 
wszystkich będą dobrym roz-
wiązaniem. Niewskazane są 
przede wszystkim w przypad-
ku osób z chorobami układu 
trawiennego, takimi jak np. 
wrzody żołądka i dwunastni-
cy. Do kiszonek często doda-
wana jest sól, przez co stają 
się one szkodliwe dla cierpią-
cych na nadciśnienie tętnicze. 
Z kolei duża zawartość sodu 
sprawia, że nie można ich po-
lecić osobom z dolegliwoś-
ciami układu krążenia. 

Działanie na organizm 
Warto podkreślić, że jedze-

nie kiszonek wpływa także na 
poprawę ogólnego stanu na-
szego żołądka i jelit. Produkty 
fermentowane mogą okazać 
się zbawienne w przypadku 
wielu dolegliwości żołądko-
wych. Kiszonki likwidują nie-
strawność, pomagają także 
leczyć zgagę. Sok z kiszonek  
usprawnia przemianę materii, 
łagodzi objawy zespołu jelita 
drażliwego, a także działa jak 
szczotka, która "wymiata" nie-
strawione resztki. Kieszonki 
stanowią więc świetną kura-
cję oczyszczającą. Mają moc 
odkwaszania organizmu, co 
jest szczególnie istotne je-
sienią i zimą. Najciekawsze 
jednak jest to, że kiszone pro-
dukty i ich soki są doskona-
łym remedium na zbyt długą 
i za mocno zakrapianą impre-
zę. Zawarte w nich witaminy 
i minerały wspierają meta-
bolizm alkoholu. Witaminy z 
grupy B pozwalają na szybsze 
trawienie związków alkoho-
lowych, a sok z kiszonek do-
tlenia organizm, poprawiając 
nasze samopoczucie.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
zywienie.abczdrowie.pl/

kiszonki
pinesska.pl

rodzinazdrowia.pl
medicover.pl
regiodom.pl

zdrowie.wprost.pl
slownik.one
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Jest kasa na dolnośląskie zabytki

Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego przyjął jed-
nogłośnie uchwałę przeka-
zującą 5 milionów złotych 
na ochronę zabytków. Pie-
niądze będzie można prze-
znaczyć na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy 
zabytkach znajdujących się 
na terenie całego regionu.
-Liczba wniosków o dotacje, 

jakie trafiają do Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego rośnie 
z każdym rokiem. Na samym 
początku wpływało ich rocznie 
zaledwie kilkanaście, obecnie 
mamy ich około 300. Rosnące 
zainteresowanie naszym wspar-
ciem finansowym świadczy o 
wzrastającej świadomości tego 
jak wielką wartość w utrzymy-

waniu naszego dziedzictwa kul-
turowego mają obiekty histo-
ryczne – mówi marszałek Cezary 
Przybylski z Bezpartyjnych i Sa-
morządowców.

Przypominamy, że o dotacje 
mogły ubiegać się osoby fizycz-
ne lub jednostki organizacyjne 
posiadające tytuł prawny do za-
bytku wynikający z prawa włas-
ności, użytkowania wieczystego, 
trwałego zarządu, ograniczo-
nego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego. 
Następnie wnioski zostały oce-
nione pod względem formalnym 
i merytorycznym. Nabór wnio-
sków trwał od 15 do 28 czerwca. 
W tym czasie złożono ich 308 na 
łączną kwotę oczekiwanych do-
tacji przekraczającą 39 miliony 
złotych. Wymogi formalne kon-

kursu spełniło 213 wniosków, a 
dofinansowanie trafi ostatecznie 
do 93 wnioskodawców.

Warto również wspomnieć, że 
w latach 2016-2020, z budżetu 
samorządu województwa dol-
nośląskiego dofinansowano 723 
projekty na sumę przeszło 23 
milionów złotych. W sumie, do-
dając także projekty dofinanso-
wane z funduszy europejskich, 
zrealizowano 855 inwestycji 
mających na celu remont, re-
nowację, poprawę lub zmianę 
funkcjonalności zabytków na 
Dolnym Śląsku. Suma wsparcia 
finansowego przekroczyła 223 
miliony złotych. -Zaangażowa-
nie w ochronę dziedzictwa kul-
turowego traktujemy jako in-
westycję w przyszłość. Z dumą 
pokazujemy odwiedzającym nas 

gościom liczne zamki, pałace, 
muzea i inne historyczne miej-
sca. Dzięki naszemu programowi 
będziemy mogli jeszcze długo 
cieszyć się pięknem miejsc, które 
są wizytówką naszego regionu 
- mówi Tymoteusz Myrda, Czło-
nek Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego.

Red./ UMWD

Przykładowe dotacje:
• Przebudowa zabytkowego 

budynku Teatru im. Cypriana 
Kamila Norwida w Jeleniej Gó-
rze - ponad 13 milionów zł.

• Modernizacja obiektów Fil-
harmonii Sudeckiej w Wałbrzy-
chu – ponad 7 milionów zł.

• Adaptacja budynku byłego 
dworca kolejowego wraz z oto-
czeniem na centrum muzeal-
no-kulturalne w Świeradowie-
-Zdroju ponad 5 milionów zł.

• Rewaloryzacja murów 
obronnych wraz z terenem 
przyległym w Lwówku Śląskim 
– prawie 8 milionów zł.

• Rewaloryzacja zespołu za-
bytkowych pomieszczeń Sy-
nagogi pod Białym Bocianem 
w ramach Programu Ścieżek 
Kulturowych Czterech Świątyń 
we Wrocławiu w kompleksie 
Włodkowica 5-7-9 – prawie 3 
miliony zł.

sekund
Region
Rusza kolej
Pod koniec roku, po ponad 
20 latach przerwy pojedzie-
my pociągiem ze Świdnicy do 
Wrocławia. Przypominamy, że 
pociągi towarowe już kursują 
z Sobótki Zachodniej do Świd-
nicy. Natomiast kończy się 
układanie toru między Wroc-
ławiem i Sobótką. Przygoto-
wywane są perony, przejazdy 
i mijanki. Mieszkańcy Dolnego 
Śląska zyskają dodatkowy do-
stęp do kolei. Realizowana za 
ponad 200 milionów złotych 
przez PKP PLK S.A. inwestycja 
jest współfinansowana przez 
Unię Europejską w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dol-
nośląskiego.

Świdnica
Targi żywności 
Rusza czternasta edycja Tar-
gów Zdrowej Żywności, która 
odbędzie się w terminie 20-21 
sierpnia 2021 roku, tj. w piątek 
i sobotę na Świdnickim Ryn-
ku. Impreza rozpocznie się w 
piątek o godzinie 10.00 i za-
kończy w sobotę o godzinie 
20.00. Targom będą towarzy-
szyły atrakcje dla dzieci i wy-
stępy artystyczne. Działaniem 
towarzyszącym targom bę-
dzie Świdnicki Festiwal Piwa 
Rzemieślniczego. Szczegóło-
wy program już niebawem na 
stronie www.powiat.swidnica.
pl. Targi wracają po rocznej 
przerwie, spowodowanej pan-
demią koronawirusa.
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Studio Espresso gościło w „Pod pretekstem” Art Cafe w wałbrzyskim Śródmieściu

z muzykami zespołu Antybiotyka grającego rock artystyczny rozmawiał Paweł Szpur

 z Pawłem GURA Góreckim i Krzysztofem Rodak

Oglądnij pełen wywiad
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Mimo, że jesteście ze składu 
jednego zespołu Antybiotyka, 
stworzyliście odrębny projekt. 
Zanim jednak o tym porozma-
wiamy, chciałbym zapytać naj-
pierw Ciebie Pawle o to, kiedy 
zacząłeś grać i dlaczego taki 
nurt muzyczny wybrałeś?

Paweł Górecki: To były za-
mierzchłe czasy, to był rok 2005. 
Z kolegą Darkiem Kąkel założy-
liśmy kapelę „Kuku na muniu” 
i graliśmy punk rock. Zawsze 
chciałem grać na scenie i tak to 
się zaczęło.

Pojechałeś do Wrocławia i 
spotkałeś kolegów, z którymi 
dziś tworzysz zespół.

Paweł Górecki: Tak, we Wroc-
ławiu mieszkam już od 6 lat właś-
ciwie, chociaż Krzysztofa znam 
wcześniej, przez naszych znajo-
mych z Wałbrzycha. Chodziliśmy 
na ogniska, piliśmy tanie wina i 
tak się zapoznaliśmy po prostu, 
na ognisku.

Krzysztof, a jak to było w 
Twoim przypadku, że wybra-
łeś poezję śpiewaną, czy raczej 
rock artystyczny?

Krzysztof Rodak: Rock ar-
tystyczny brzmi trochę lepiej. 
Bo oczywiście ja nie chcę się 
odżegnywać od poezji śpiewa-

nej, bo teksty są jak najbardziej 
poetyckie, natomiast nie zawsze 
kręcił mnie ten nurt poetycki, 
czyli taki kojarzony z krainą ła-
godności. Mój przekaz czy na-
wet Pawła jest troszeczkę inny 
niż kraina łagodności. Nie śpie-
wamy o górach, Bieszczadach 
czy wędrówkach, ale śpiewamy 
tak bardziej, dotykając mocniej o 
życie, gdzieś tam od środka. Tak 
naprawdę takie niemiłe rzeczy 
czasami. Czasami odwołujemy 
się do pozytywnych rzeczy, do 
pozytywnych wartości w sobie. 
Gram od 17 roku życia tak na-
prawdę, od kiedy kupiłem gitarę. 
Zmotywowała mnie kolega żeby 
grać. Grałem ogniskowo, spoty-
kałem się z ekipą punk rockową. 
I tam graliśmy sobie wspólnie. 
Nigdy nie robiłem muzyki ko-
mercyjnej i miałem tak napraw-
dę długą przerwę. Wystarto-
wałem w pierwszym konkursie 
muzycznym w 2015 roku i od 
tamtej pory realizuję się bardziej 
poważnie, tworzę eklektycznie, 
czyli wchodzę w różne nurty 
muzyczne i próbuję różnych eks-
perymentów.

Jak się poznaliście i skąd 
pomysł stworzenia zespołu? 
Połączyć ludzi, którzy podob-

nie myślą i podobnie tworzą to 
nie jest takie proste?

Krzysztof Rodak: To nie jest 
takie proste. Z Pawłem GURĄ 
poznałem się w 2012 roku -właś-
nie tak ja mówił - na ogniskach, 
na zwykłych spotkaniach ze zna-
jomymi przy winie, przy kiełbas-
kach. Później w 2015 roku po-
wstał pomysł założenia zespołu, 
gdy oprócz Pawła poznałem in-
nych kolegów. Paweł wówczas 
był poza krajem. Z Krzysztofem 
Opieką z Jaworzyny Śląskiej i 
Jarkiem Klepiszym, moim wy-
chowankiem z ośrodka dla nie-
widomych we Wrocławiu, posta-
nowiliśmy założyć zespół. Tak we 
trzech zaczęliśmy i później dołą-
czył do nas Paweł.

Paweł, oprócz tego, że śpie-
wasz to również tworzysz. 
Przykładem jest Twój zbiór 
poezji, wierszy „Droga pod 
Gurę”. Skąd pomysł, by rów-
nież pisać teksty?

Paweł Górecki : Ja najpierw 
pisałem poezję, najpierw pisa-
łem wiersze, później pojawiła się 
muzyka. Od zawsze piszę, myślę, 
że od 2005 roku. To trwa już bar-
dzo długo.

Nagraliście płytę dzięki 
zbiórce publicznej. Niby nurt 

muzyczny mało komercyjny 
a jednak udało się znaleźć fa-
nów, którzy pomogli, wsparli 
Wasze przedsięwzięcie.

Krzysztof Rodak : Tak, płyta 
częściowo była finansowana z 
portalu Polak Potrafi. Czy było 
trudno znaleźć sympatyków? 
Wśród znajomych krążyła o nas 
fama, że powstał zespół. Od sa-
mego początku dość dobrze 
nam szło - muszę przyznać. 
Bardzo dobrze się zgrywaliśmy. 
Rzeczywiście, to nie jest proste 
stworzyć zespół, ale mieliśmy 
naturalnie to, że wspólnie bar-
dzo dobrze nam się grało. W cią-
gu dwóch lat postanowiliśmy, że 
zrobimy sobie płytę, bo byliśmy 
na to gotowi. Płyta jest dość doj-
rzała muzycznie.

Skąd pomysł na projekt, z 
którym obecnie wystąpiliście?

Krzysztof Rodak: Mój pro-
jekt Ludwig Van Goth to jest pro-
jekt, który rozwijałem wcześniej 
niż Antybiotyka. Jeszcze wtedy 
nie myślałem o zespole, to był 
projekt, który miał w swoim pro-
gramie ideę, aby śpiewać o rze-
czach trudnych. Goth wziął się 
stąd, że to miał być nurt gotycki.

Dziękuję za rozmowę,
W dalszej części wywiadu go-

ście opowiadają o tym jak wyglą-
dała ich praca twórcza w czasie 
lockdownu.

Złapany również za narkotyki 
Świebodziccy kryminal-

ni zatrzymali 32-letniego 
mieszkańca powiatu świd-
nickiego poszukiwanego 
celem odbycia kary pozba-
wienia wolności, u którego 
dodatkowo ujawnili kilka 
porcji amfetaminy. Męż-
czyzna trafi już do aresztu 
śledczego, gdzie będzie 
odbywał zaległą karę po-
zbawienia wolności, ale 
odpowie również za posia-
danie narkotyków.
Przypominamy, że 32-letni 

mieszkaniec powiatu świdni-
ckiego był poszukiwany celem 
odbycia zaległej kary jednego 
roku pozbawienia wolności na 
podstawie wyroku Sądu Re-
jonowego w Świdnicy. Do za-
trzymania delikwenta doszło 
w sobotę 16 lipca na jednym z 

osiedli w Świebodzicach. Warto 
nadmienić, że funkcjonariusze 
w czasie zatrzymania przy męż-
czyźnie ujawnili biały proszek. 
32-latek został zatrzymany i 
dowieziony do komendy. Po 
wstępnej analizie okazało się, 
że biała substancja to amfeta-
mina, łącznie zabezpieczono jej 
kilka porcji. Złapany trafił już do 
aresztu śledczego w Świdnicy, 
gdzie będzie odbywał karę po-
zbawienia wolności. Odpowie 
również za posiadanie środków 
odurzających za co ustawa o 
przeciwdziałaniu narkomanii 
przewiduje karę do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Red.
Źródło i fot.

swidnica.policja.gov.pl



REKLAMA R0341/21

Wydarzenia 7
www.30minut.pl

Piątek, 23 lipca 2021
Od 19 lat razem z Wami...

Starosta Wałbrzyski, WYKONUJĄCY ZADANIA Z ZAKRESU  ADMINISTRCJI  RZĄDOWEJ OGŁASZA

WYKAZ  NIERUCHOMOSCI  STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA 
PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE DAROWIZNY  NA RZECZ

POWIATU WAŁBRZYSKIEGO, POŁOŻONEJ W WALIMIU

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. ,poz.1990 ze zm.) wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od dnia 22.07.2021r. do dnia 12.08.2021r., 
a także zamieszcza się na stronie internetowej Starostwa , w Biuletynach Informacji Publicznej Starostwa i Wojewody Dolnośląskiego. Termin składania wniosków przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia 
wywieszenia wykazu. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Wszelkie niezbędne informacje na temat wynajmowanych pomieszczeń można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 22, III piętro, pok. 340, tel. 74 8460545

Położenie nieruchomości i 
określenie nieruchomości 
wg ewidencji gruntów

Opis nieruchomości/zabudowy Przeznaczenie / rodzaj użytkowania Uwagi

Działka nr 565/18
o pow. 0,3281 ha
Działka nr  565/15
O pow. 0,0225 ha
Obr.0009 Walim
Gm. Walim

KW nr SW1W/00024410/0
własność: Skarbu Państwa – 
zasób nieruchomości

Obie działki stanowią część nieru-
chomości objętej księgą wieczystą  nr 
SW1W/00024410/0 . Działki są nieza-
budowane .  Dojazd do działek od ul. 
3-go Maja.  Działki zdegradowane , po 
wyburzeniach budynków na kompleksie 
działek przyległych.

Wartość rynkowa działki nr 565/15 
wynosi 7000,00 zł., natomiast działki nr 
565/18 – 113000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego wsi Walim zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Gminy Walim nr XIX/101/2012 z dnia 04.06.2012r., 
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnoślą-
skiego

Symbol C4.65UP- usługi o charakterze publicznym:
-podstawowe przeznaczenie terenu-zabudowa usłu-

gowa, nieuciążliwa,
-uzupełniające przeznaczenie terenu:
Zabudowa produkcyjno-usługowa, nieuciążliwa 

oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, reali-
zowana w formie lokalu mieszkalnego lub budynków 
wolnostojących,

-możliwa jest lokalizacja na działce obiektów gospo-
darczych związanych funkcjonalnie z podstawowym 
przeznaczeniem terenu (np. garaż) oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących 
w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiektów małej 
architektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej i ogro-
dzeń.

Nieruchomość 
przeznaczona 
pod lokalizację 
bazy materiało-
wo-sprzętowej 
dla utrzymania 
dróg  powiato-
wych.

sekund
Wałbrzych
Mistyczny Nepal
30 lipca 2021 roku o godz. 
17:00 w Multimedialnej Ga-
lerii Obrazu Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury ul. Wysockie-
go 29 odbędzie się wystawa. 
„Mistyczny Nepal”- wystawa 
Ewy Limberger, członka Ko-
misji Fotografii Krajoznawczej 
Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej. 
Jest to część relacji z miesięcz-
nego pobytu w Nepalu po-
kazana spojrzeniem autorki 
wystawy. Nepal jest krajem 
magicznym, jego przyciąga-
jąca moc sprawia, że kto raz 
podda się jej działaniu, pozo-
stanie pod jej wpływem przez 
całe życie. 

Mieroszów
Będzie bieg
Bieg Górski Lesista Trzydzie-
cha po raz trzeci w Mieroszo-
wie już 19 września 2021 roku. 
Ten atrakcyjnie krajobrazowo 
masyw na kilka godzin znów 
stanie się areną zmagań pa-
sjonatów biegów w górskim 
terenie! Trasa wytyczona jest 
nie tylko utartymi szlakami, 
ale też takimi drogami, ścież-
kami leśnymi, które pokazują 
prawdziwe piękno tego ma-
sywu/najgłębszego przełomu 
rzeki w Górach Kamiennych 
- Ścinawki (wysokość stoków 
do 300 m). Trasa z pięknymi 
widokami na Góry Suche, Kar-
konosze oraz Góry Wałbrzy-
skie.

Zapraszamy na nową stronę internetową www.30minut.plZapraszamy na nową stronę internetową www.30minut.pl

Agresywny 16-latek zatrzymany
Był agresywny i kierował 

w stosunku do kierowcy au-
tobusu oraz pasażerów słowa 
wulgarne oraz obraźliwe. Do-
datkowo dokonał uszkodze-
nia drzwi oraz szyby bocznej. 
Zgromadzony w sprawie ma-
teriał dowodowy pozwolił na 
szybkie ustalenie sprawcy tego 
czynu. Okazało się, że jest nim 
16-letni wałbrzyszanin. Nielet-
ni został zatrzymany. O jego 
losie zadecyduje teraz sąd.
Do zdarzenia doszło w minioną 

sobotę po południu na przystan-

ku przy al. Podwale w Wałbrzychu. 
Młody mężczyzna zaczął kopać w 
przednie drzwi autobusu komunika-
cji miejskiej, przy okazji uszkadzając 
szybę w nich. Posiadał przy sobie 
nóż, którym wymachiwał. Kierował 
także wulgarne słowa w kierunku 
kierowcy, a następnie pasażerów, po 
czym uciekł z miejsca zdarzenia.

W poniedziałek wieczorem do 
internetu trafił film z tego incyden-
tu, który pozwolił funkcjonariuszom 
pierwszego komisariatu na szyb-
kie ustalenie danych personalnych 
podejrzanego. Jako że zniszczenie 

mienia ścigane jest na wniosek po-
krzywdzonego, firma przewozowa 
złożyła następnego dnia zawiado-
mienie o możliwości popełnienia 
przez nastolatka czynu zabronione-
go prawem. Straty w mieniu przed-
siębiorstwo wyceniło na ponad 3,5 
tysiąca złotych.

We wtorek również 16-latek zo-
stał zatrzymany w dzielnicy Nowe 
Miasto przez policjantów pierwsze-
go komisariatu i przewieziony przez 
nich do Policyjnej Izby Dziecka w 
Legnicy. W środę po południu usły-

szał zarzut popełnienia czynu karal-
nego.

16-latek odpowie teraz przed są-
dem rodzinnym. Przypominamy, że 
wg ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich wobec osoby po-
pełniającej czyny karalne (po ukoń-
czeniu lat 13, ale nie ukończeniu lat 
17), mogą być stosowane środki wy-
chowawcze oraz środek poprawczy 
w postaci umieszczenia w zakładzie 
poprawczym. Kara może być orze-
czona tylko w wypadkach prawem 
przewidzianych, jeżeli inne środki 
nie są w stanie zapewnić resocjaliza-
cji nieletniego.

Red.
Źródło. walbrzych.policja.gov.pl
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Hubert  
Nazwisko:  Kruszczyński 
Data urodzenia: 31 lipca 1995 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Reprezentuje: Górnik Trans.eu Wałbrzych (ko-
szykówka)
Największy dotychczasowy sukces?
Moim największym sukcesem jest 
awans do I ligi z Górnikiem Trans.eu Wałbrzych. Przede wszystkim dla-
tego, że znaleźliśmy się w niemal najwyższej klasie rozgrywkowej w 
kraju, a poza tym to mój jedyny jak dotychczas awans.  

Kto jest twoim idolem sportowym?
Muszę przyznać, że nie mam indywidualnego idola. Wzoruję się na kil-
ku osobach i staram się wyciągać z nich, co najlepsze, ale nie chciałbym 
w tym miejscu podawać konkretnych nazwisk. 

Dlaczego koszykówka?
Pochodzę z Chełmna, małego miasteczka, i jestem typowym chłopa-
kiem z osiedla, który dużo czasu spędzał w otoczeniu kolegów na be-
tonowym boisku. Gdy zacząłem uczęszczać do szkoły, mój starszy brat, 
który trenował koszykówkę, zabrał mnie na zajęcia w klubie MCHKK 
Chełmno i tak to się wszystko zaczęło. 

Jaki cel chciałabyś osiągnąć?
Oczywiście moim najważniejszym celem jest awans z Górnikiem do 
Ekstraklasy. Ja, ale wszyscy chłopacy dołożymy do tego celu po cegieł-
ce i mam nadzieję, że w tym sezonie spełnimy nasze i kibiców marzenie. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Przyczynek do oceny
rządów Zbigniewa Bońka
Zbigniew Boniek kończy swoją 
ostatnią kadencję w fotelu szefa 
PZPN. W związku z tym wszędzie 
można przeczytać oceny jego rzą-
dów. I często są one niewiele war-
te bo oceniający - kibice ale też 
tzw. eksperci podchodzą do tego 
w sposób totalnie zerojedynkowy, 
niezdając sobie sprawy jakie czyn-
niki tak naprawdę brać pod uwagę 
i jak specyficzne jest zarządzanie 
organizacją sportową (związkiem 
czy klubem) Dlaczego specyficz-
ne? Ponieważ w takiej organizacji 
wszystko może być idealnie po-
ukladane a wyniku sportowego 
może nie być. Tak jak w każdej 
korporacji można zrobić biznes-
plan, zaplanować wielkość sprze-
daży i prosto ocenić wynik finan-
sowy czy jest satysfakcjonujący 
czy nie (a jak nie to podjąć działa-
nia żeby go poprawić) tak w przy-
padku organizacji sportowej zaję-
cia określonego miejsca, zdobycia 
medalu czy danej liczby punktów 
założyć się nie da. Tzn. założyć się 
da ale w przypadku niewykonania 
tego planu nie można wyłącznie 
poprzez pryzmat wyniku oceniać 
danego etapu działania. Dlatego 
wszystkie wymierne kwestie jak 
wynik finansowy PZPN-u, mar-
keting, sponsorzy to absolutnie 
światowy top i jest to niewątpli-
wie zasługa  Zbigniewa Bońka 
- wytrawnego biznesmena. Nato-
miast strona stricte piłkarska czyli 
wyniki reprezentacji i klubów to 
już nieporównywalnie bardziej 
złożona sprawa, przy ocenie któ-
rej trzeba wziąć pod uwagę wiele 
czynników, które - wydaje mi się 
- wielu komentatorom umykają. 
Należą do nich przede wszystkim 
kompetencje prezesa PZPN. Pre-
zes może inicjować pewne rzeczy, 
Związek może tworzyć określo-
ne ramy, dawać wytyczne ale ma 
bardzo ograniczony wpływ na to 
co dzieje się w klubach i wynika 
to nie z czyjegoś widzimisię ale z 
przepisów ustawy o sporcie! Dla-
tego ocena, że prezes jest zły bo 
nasze kluby odpadają z Pucharów 
w przedbiegach jest skrajnie po-
wierzchowna. Podobnie w przy-
padku wyników reprezentacji. 
Bońka chwali się za zatrudnienie 
Nawałki a krytykuje za decyzję 
związane z Brzęczkiem i Sousą. 
Tutaj także trzeba brać pod uwagę 
szerszy kontekst. W obecnej dru-
żynie grają piłkarzę ukształtowani 
przez Nawałkę, Brzęczek wopro-
wadził do kadry kilku młodych a 
co zrobi z tego Sousa będziemy 
mogli ocenić najwcześniej za kilka 
miesięcy i słaby punktowo wynik 
na tegorocznym EURO być może 
będziemy traktować wyłącznie 
jako etap budowy czegoś solidne-
go na lata. Nie jestem adwokatem 
Zbigniewa Bońka i nie chcę być bo 
sam mam mu dużo do zarzucenia 
co przedstawię w kolejnych felie-
tonach ale chcę zwrócić uwagę, 
że do takiej oceny trzeba podejść 
rzetelnie a nie emocjonalnie. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

W zaległej kolejce Retro Ligi piłkarze Czarnych Lwów Wałbrzych zwyciężyli WKS Grodno Kozienice 3:0. Ten wynik sprawia, 
iż Rafał Lewandowski i spółka wciąż liczą się w walce o podium Mistrzostw Polski.

Zadecydują ostatnie mecze
Czarni Lwów z drugą wygra-

ną w pierwszym roku wystę-
pów w Retro Lidze. Po zwycię-
stwie w II kolejce z WKS-em 
Śmigły Wilno 14:2, w sobotę 
nasi występując gościnnie w 

Szczawnie-Zdroju pokonali 
WKS Grodno Kozienice 3:0. 
Wynik w 16 minucie otworzył 
wykorzystując zamieszanie 
pod bramką rywala najsku-
teczniejszy strzelec Czarnych 

– Rafał Koszyka, a kolejne tra-
fienia, już po zmianie stron, 
dołożyli Michał Wieczorek 
oraz Adrian Mrowiec, który w 
73 minucie zamienił „jede-
nastkę” podyktowaną za za-
granie ręką na trzeciego gola 
miejscowych. Mimo pewnego 
wydawałoby się zwycięstwa, 
nie był to łatwy pojedynek 
dla gospodarzy, którzy jak 
podkreślali w pomeczowych 
komentarzach, musieli kolej-
ne 2 punkty (za wygraną w 
Retro Lidze przyznawane są 2 
punkty) wybiegać i wyszarpać 
ambitnemu przeciwnikowi, a 
spokojniej zrobiło się dopiero 
po golu „Mrówy”. 

Podium – tak blisko, a zara-
zem daleko

Na półmetku obecnego se-
zonu piłkarze Czarnych Lwów 
Wałbrzych plasują się na 3. 
miejscu klasyfikacji ze stratą 
„oczka” do WKS-u 377PP Kut-
no oraz 3 punktów do niepo-
konanego Strzelca Białystok 
Choroszcz. Do zakończenia 
rozgrywek pozostały jedy-
nie trzy odsłony, w których 
zmierzymy się 21 sierpnia na 
wyjeździe z Hakoach Będzin, 
następnie u siebie we wrześ-

niu z wiceliderem z Kutna, 
aby obecny sezon zwieńczyć 
wyjazdem ponownie do Bę-
dzina na mistrzowską kolejkę 
ze Strzelcem. - Walczymy o 
podium, co na pewno będzie 
dużym dla nas sukcesem jako 
beniaminka. Nie będzie łatwo, 
bo przed nami naprawdę trud-
ne mecze i dalekie wyjazdy, 
które są mankamentem chyba 
każdej drużyny. Ze względu 
na obowiązki zawodowe mało 
który zespół jest w stanie ze-
brać komplet na wyjazd, stąd 
drużyny często występują w 
10-osobowych składach. Nie 
poddajemy się jednak i do 
końca będziemy walczyć o 
„pudło”, - zapowiedział Rafał 
Lewandowski. 

Retro Liga 
I kolejka (zaległa) 
Czarni Lwów Wałbrzych – 

WKS Grodno Kozienice 3:0 
(1:0)

Bramki: 1:0 Rafał Koszyka 
(16), 2:0 Michał Wieczorek 
(54), 3:0 Adrian Mrowiec (73 
– rz.k.).

Bartłomiej Nowak 

Udany początek przygotowań 
Od mocnego uderzenia piłkarze Górnika rozpoczęli przygotowania do nadchodzącego sezonu klasy okręgowej. W pierw-

szym spotkaniu kontrolnym nasi pokonali na wyjeździę Olimpię Kamienna Góra 5:1.
Przed dwoma tygodniami 
podaliśmy terminarz spa-
ringów biało-niebieskich, 
których pierwszym kon-
trolnym rywalem miał być 
Słowianin Wolibórz, be-
niaminek IV ligi, a pojedy-
nek zaplanowano na 17 
lipca. Niestety, z podanych 
przez nas planów niewiele 
wyszło, bowiem z powo-
du wykupienia przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej 
obiektów Aqua-Zdroju na 
wyłączność, aż do pierw-
szych dni sierpnia pod-
opieczni trenera Marcina 
Domagały grać będą poza 
Wałbrzychem. 

Pierwszy sparing już za 
nami – w poniedziałko-
wym teście Mateusz So-
biesierski i spółki pokonali 
w Kamiennej Górze spad-
kowicza z klasy okręgowej 
– Olimpię Kamienna Góra 
5:1. Do przerwy po trafie-
niach Sławomira Orzecha 
(wykorzystał precyzyjne 
dośrodkowanie Damia-
na Chajewskiego z rzutu 

rożnego na krótki słupek) 
oraz Marcela Grudzińskie-
go (centrostrzał, po którym 
futbolówka odbiła się od 
słupka) goście prowadzili 
2:0. Co prawda druga od-
słona rozpoczęła się od 
kontaktowej bramki Mar-
cina Wieczora, ale kolejne 
gole należały ponownie 
do gości. Na listę strzelców 
wpisali się: Oskar Nowak, 
Chajewski oraz Sebastian 
Domek i w rezultacie pew-
na i wysoka wygrana Gór-
nika stała się faktem. - Jak 
na pierwszy sparing, nasz 
występ oceniam pozytyw-
nie, bo to było pierwsze od 
czterech tygodni wejście 
na trawę. Na co dzień, za 
zgodą trenerów PZPN tre-
nujemy na sztucznej płycie 
boiska na Ratuszowej, ale 
w poszukiwaniu naturalnej 
murawy musimy grać poza 
Wałbrzychem - powiedział 
trener Domagała. Z powyż-
szych względów, w kolej-
nym meczu wałbrzyszanie 
zmierzą się w Świebodzi-
cach z Kryształem Stronie 

Śląskie. Początek jutro o 
godzinie 16. 

Kto przyszedł? Kto od-
szedł? 
Wspominając o niedaw-
nym spotkaniu warto do-
dać, iż sporo dzieje się pod 
kątem zmian kadrowych 
Górnika. W poniedziałek 
na boisku mogliśmy zoba-
czyć między innymi Mate-
usza Kopernickiego oraz 
Szymona Steca. Pierwszy 
z wymienionych to do-
świadczony napastnik, 
który w minionym sezo-
nie awansował z WKS-em 
Wierzbice do IV ligi. Stec 
to dla odmiany bramkarz, 
który powrócił do Górnika 
z Piasta Nowa Ruda. I to nie 
koniec wzmocnień, gdyż z 
biało-niebieskimi związali 
się ponadto: Łukasz Kalka 
(pomocnik – ostatnio Piast 
Nowa Ruda) oraz doskona-
le znany kibicom Dariusz 
Michalak, który na pewno 
będzie dużym wzmocnie-
niem obrony naszego ze-
społu. Trener Domagała nie 

będzie mógł za to skorzy-
stać z usług bramkarza Bar-
tosza Walusiaka, który zre-
zygnował z gry z przyczyn 
rodzinnych i zawodowych, 
a także Adama Niedź-
wiedzkiego, którego czeka 
długa pauza wynikająca z 
poważnej kontuzji (zerwa-
nie więzadeł krzyżowych). 

Spotkanie kontrolne:
Olimpia Kamienna Góra – 
Górnik Wałbrzych 1:5 (0:2)
Bramki: Marcin Wieczorek 
– Olimpia oraz Sławomir 
Orzech, Marcel Grudziński, 
Oskar Nowak, Damian Cha-
jewski, Sebastian Domek – 
Górnik 
Górnik: Stec, Frączek, 
Orzech, Smoczyk, Grudziń-
ski, Sobiesierski, G. Micha-
lak, Kobylański, Nowak, 
Chajewski, Kopernicki oraz 
Brzeziński, K. Michalak, 
Rzeszotko, Nowacki, Ko-
niec, Zioła, Domek. Trener: 
Marcin Domagała 
  

Bartłomiej Nowak 
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Marzymy o sławie
Piłka nożna jest w Polsce 
sportem o największej po-
pularności. Praktycznie 
każdy jest w stanie wyjść 
na boisko, by zagrać z kole-
gami. Czasami takie gierki 
wzbudzają miłość do dy-
scypliny. Czasami ta miłość 
przeradza się w coś więcej i 
zanim się obejrzymy, przy-
jacielska gra staje się spo-
sobem na życie. Jak bardzo? 
To zależy czy zrobimy karie-
rę na wzór Roberta Lewan-
dowskiego, czy choćby pił-
karza z polskiej Ekstraklasy.
Jakkolwiek miałoby to wy-
glądać, wielu z nas marzy. 
Dla wielu kończy się to wy-
łącznie na marzeniach. Jest 
jednak też grupa, której 
udało się swoje marzenia 
spełniać, grając w niższych 
ligach. To w nich biją rekor-
dy, naśladują swoich idoli, 
robią sobie takie  same  ta-
tuaże, czy biegają w tych 
samych butach. Zdarza się, 
że nawet dostają za to nie-
wielkie wynagrodzenie. No 
właśnie. Niewielkie. Jednym 
z takich przykładów było po-
równanie premii za miesiąc 
gry w VIII lidze polskiej. Ulu-
bieniec lokalnych fanów do-
stał od prezesa 200 złotych. 
Zbiegło się to z artykułem o 
kapitanie Reprezentacji Pol-
ski, któremu wyliczono, że w 
minutę zarabia 192 złote!

Pieniądze w sporcie zawo-
dowym odgrywają olbrzy-
mią rolę. W rozgrywkach 
amatorskich hierarchia jest 
inna. Tu jeszcze można do-
strzec zaangażowanie, wolę 
walki i chęć wygranej, która 
rośnie jedynie z chęci do-
skonalenia samego siebie. 
Przypomina to ideę, jaką 
za swojego życia starał się 
promować baron Pierre de 
Coubertin. W jego czasach 
sport amatorski miał cha-
rakter. Zawodnicy siłą woli 
pokonywali ograniczenia 
własnego ciała. Zwyciężali, 
napawając się sławą. Dzisiaj 
na samym szczycie mówi się 
o tym, ale prawdziwego du-
cha tego przesłania odnaj-
dujemy właśnie w rozgryw-
kach niższych lig. Ileż to razy 
taki zawodnik był dla nas, 
lokalnych patriotów, takim 
naszym Robertem Lewan-
dowskim.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

W lidze na dywanie – sparingi na wyjeździe
Trwa letnia przerwa w rozgrywkach. Drużyny przygotowują się do startu nowego sezonu. Na piłkarzy z Wałbrzyskiej Serie 

A czeka kolejny dobrze utrzymany obiekt w rozgrywkach. Zdrój Jedlina Zdrój zadbała o renowację swojego stadionu!
-Mimo letniej przerwy nie 
próżnujemy i przygoto-
wujemy płytę stadionu w 
Jedlinie-Zdroju. Od dzisiaj, 
czyli od czwartku, 15 lipca 
2021 roku nasze boisko 
jest wyłączone z użytku 
przez 2-3 tygodnie. Po-
wodem są prace, które po 
dość długim oczekiwaniu 
w końcu się rozpoczęły. 
Główna płyta została pod-
dana zabiegom w celu 
przygotowania do nowego 
sezonu, który rozpocznie 
się w połowie sierpnia. Boi-
sko zostało poddane opry-
skowi na chwasty, zostały 
wykonane piaskowanie i 
wertykulacja. Następnie 
zostanie wykonane czesa-
nie i nawożenie w celu pra-
widłowego wzrostu trawy. 
Przez ten okres nasz Zdrój 
będzie przygotowywał się 

na bocznym boisku. Już 
nie możemy doczekać się 
efektu. Renowacją naszego 
obiektu zajmuje się Firma 
Usługowa Caro ze Świdni-
cy. W tym miejscu chcieli-
byśmy również podzięko-
wać Dyrektorowi  Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju, 
Panu Wiesławowi Zalaso-
wi, oraz wszystkim pracow-
nikom za wsparcie naszego 
Zdroju – cieszą się działa-
cze KS Zdrój Jedlina Zdrój.

W związku z modernizacją 
murawy, zespół prowa-
dzony przez trenera Ka-
mila Jasińskiego zaledwie 
jeden sparing rozegra na 
własnym boisku. Będzie 
to ostatnie spotkanie kon-
trolne przed ligą. Poniżej 
przedstawiamy pełną li-

stę spotkań towarzyskich 
Zdroju:

24.07| g. 16:00 | Granit 
Roztoka (Roztoka)
28.07| g. 18:30 | MKS Vic-
toria Świebodzice (Świe-
bodzice)

31.07| g. 17:00 | Zieloni 
Mokrzeszów (Mokrzeszów)
07.08| g. 17:00 | Czarni 
Wałbrzych (Jedlina Zdrój)
*w nawiasie miejsce roze-
grania meczu .

JZ

O tym, że wałbrzyszanin 
spróbuje skoczyć za ocean 
mówiło się od jakiegoś czasu. 
Sam zainteresowany po bar-
dzo udanym sezonie w Gran 
Canaria miał dużą ochotę na 
udział w drafcie, ale pomimo 
iż jest uważany za zawodni-
ka, który ma dużą szansę na 
odciśnięcie piętna w amery-
kańskiej lidze, szanse wyboru 
w I rundzie draftu były w tym 
roku małe. 

20 lat i 216 cm wzrostu 
to atuty, które stoją po stro-
nie Olka, który w Europie już 
błyszczy. Nagroda dla wscho-
dzącej gwiazdy rozgrywek Eu-
roCup, mówi dużo, ale… 

Naszego zawodnika doce-
niają za oceanem i wróżą mu 
dobrą karierę, tylko jeszcze 
nie teraz. Nie dziwi więc de-
cyzja Olka o zmianie klubu 
i przygotowaniach do przy-
szłorocznego draftu. Wypo-

życzenie do KK Mega Basket 
jest miejscem, gdzie Balce-
rowski ma zdobyć złoty bilet 
do Ameryki. Serbski zespół 
wytransferował już do NBA 
11 zawodników. W tym gronie 
znajduje się m.in. MVP ostat-
niego sezonu Nikola Jokić. 

Naszego zawodnika czekają 
więc duże wyzwania. Kolejny 
sezon zapowiada się ciekawie. 
Tym bardziej możemy się cie-
szyć, że ten w przerwie mię-

dzy rozgrywkami odwiedził 
rodzinne strony. Znalazł czas, 
by potrenować z najmłod-
szymi adeptami koszykówki. 
Spotkał się też z prezydentem 
Romanem Szełemejem.

JZ

-Po krótkim okresie odpo-
czynku wracamy do trenin-
gów! Poprzedni sezon zosta-
wiamy za sobą, a na boisko 
wracamy ze zdwojoną siłą! 
Nadchodzący sezon wyda-
je się być długi i wymagają-
cy. Zapraszamy wszystkich 
obecnych zawodników oraz 
chętnych, którzy chcieliby za-
silić nasze barwy i sprawdzić 
się w Wałbrzyskiej Serie A. 
Trenujemy trzy razy w tygo-
dniu: wtorek, czwartek, piątek 
o godz. 18:00. Zajęcia odby-
wają się na stadionie przy 
ulicy Dolnej 2. Zapraszamy! 
- informują przedstawiciele 
klubu z Głuszycy, który wśród 
wielu jest wymieniany jako 

jeden z „czarnych koni” roz-
grywek.

Do zajęć wrócili już pod-
opieczni trenera Wojciecha 
Błażyńskiego. Prowadzony 
przez niego zespół w pierw-
szym meczu kontrolnym uległ 
grającej w Lidze Okręgowej 
Victorii Świebodzice. W me-
czu padło aż 9 bramek. Więk-
szą skutecznością wykazali 
się gospodarze, którzy poko-
nali wałbrzyską drużynę 6:3.

Faworyt do awansu MKS 
Szczawno Zdrój okres przygo-
towawczy również rozpoczął 
od zwycięstwa. Mineralni oka-
zali się lepsi od młodej i am-
bitnie grającej ekipy z Gorc. 
Wygrana MKSu różnicą trzech 
goli pokazuje jednak, że opi-

nie o możliwościach drużyny 
nie są przesadzone.

Wysokie zwycięstwo w 
pierwszej grze kontrolnej za-
notowała również Unia Bo-
gaczowice, w barwach której 
zadebiutował nowy golkiper. 

Ciekawe, czy zespół Mariusza 
Rajcy potwierdzi dobrą dys-
pozycję w kolejnym meczu z 
KP MCK Mieroszów.

Gry sparingowe:
Victoria Świebodzice – Gór-

nik Nowe Miasto 6:3
Unia Bogaczowice – Nysa 

Kłaczyna 6:0
MKS Szczawno Zdrój – Gór-

nik Boguszów Gorce 3:0.

JZ

Olek po bilet USA
O Aleksandrze Balcerowskim w ostatnich dniach mówi się więcej niż zwykle. Młody, 

ale bardzo utalentowany koszykarz, który swoją karierę zaczynał w barwach Górnika Wał-
brzych, od lat występuje poza granicami naszego kraju. Jest jednak podporą reprezentacji i 
nadzieją na kolejnego zawodnika w NBA.

Co piszczy w Serie A?
Gladiatorzy wrócili do treningów. Górnik Nowe Miasto, Unia Bogaczowice, Mineralni i 

Górnik Boguszów Gorce mają za sobą pierwsze gry kontrolne. 
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Kac - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
jest tłumaczony na dwa spo-
soby. Po pierwsze - kac to 
potocznie złe samopoczucie 
po wypiciu większej ilości al-
koholu; po drugie - również 
potocznie poczucie winy z 
powodu czynu niezgodnego 
ze swoim sumieniem. Jednak 
w tym drugim przypadku za-
brakło chyba przymiotnika 
„moralny”. Skoro nie tak daw-
no przybliżałem definicję 
słowa „flaszka”, to warto zde-
finiować konsekwencję po jej 
spożyciu. Jeśli bardziej zagłę-
bić się w sprawę, okazuje się, 
że kac jest bardziej skompli-
kowanym zjawiskiem. Otóż 
kac z języka niemieckiego 
- katzenjammer - oznacza 
złe samopoczucie występu-
jące kilka godzin po spożyciu 
nadmiernej ilości napojów 
alkoholowych. Dzieje się tak 
dlatego, że etanol zawarty w 
napojach alkoholowych od-
powiada za stan tak zwane-
go upojenia alkoholowego. 
W dodatku jego picie zmie-
nia metabolizm organizmu, 
gdyż jest on wydalany prak-
tycznie w całości w postaci 
zmienionej. Co zabawne, w 
tej mało zabawnej sytuacji, 
to fakt, że zjawisko kaca po-
zostaje problemem nieroz-
wiązanym i niewyczerpanym 
badawczo. Najczęstszymi 
dolegliwościami towarzyszą-
cymi kacowi są: ból głowy, 
pragnienie, światłowstręt, 
nadwrażliwość na hałas, 
nudności, biegunka, uczucie 
rozbicia, apatia, problemy z 
koncentracją, bezsenność, 
osłabienie, brak łaknienia 
lub nadmierny apetyt, dresz-
cze, potliwość czy zaburze-
nie funkcji motorycznych. 
Wszyscy dokładnie wiemy, 
że najlepszym panaceum na 
kaca jest woda z kiszonych 
ogórków. To istotne błogo-
sławieństwo. Okazuje się 
bowiem, że kiszone produk-
ty i ich soki są doskonałym 
remedium na zbyt długą i za 
mocno zakrapianą imprezę. 
Dlatego koniecznie przeczy-
tajcie temat tygodnia! Prze-
twory są znów w modzie! 

Redaktor Naczelny

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Ledwie oddany nowy blok 
w elektrowni Turów zaczął 
produkować energię a już 
trzeba było go wyłączyć. Oka-
zało się, że jest za wiele błę-
dów, które należy poprawić, 
aby mógł bezpiecznie działać. 
Oczywiście paliwem jest tu 
węgiel.

Nie była to tania inwe-
stycja. W konwencjonalnej 
energetyce nie ma tanich 
inwestycji. Drożej jest tylko 
w energetyce jądrowej. Pie-
niądze jest łatwo policzyć. 
Trudniej jest zobrazować 
koszt środowiskowy. Ten jest 
ogromny, jego „płacenie” roz-
ciąga się w czasie i nigdy nie 
mamy pewności czy wiemy 
jaki jest w rzeczywistości. Za-
zwyczaj dowiadujemy się o 
rzeczywistym koszcie z du-
żym opóźnieniem.

Jednym z takich kosz-
tów borykają się w tej chwili 
mieszkańcy zalanych tere-
nów w Niemczech. Komentu-
jemy fale upałów, gwałtowne 
ulewy, huragany krótkim: 
pogoda oszalała. Personifi-
kujemy ją, nadajemy cechy 
ludzkiego szaleństwa a w rze-
czywistości to ta najbardziej 
– jak wieść gminna niesie – 
rozumna część mieszkańców 
globu uległa szaleństwu i 
dumnie kroczy ku samouni-
cestwieniu. Sto piętnaście lat 
temu (1906 r.) fizyk Svante 
Arrhenius ostrzegał przed 
podwyższeniem temperatury 
na Ziemi poprzez spalanie pa-
liw kopalnych. Jak widać wiek 
to za mało, aby przemyśleć, 
rozważyć, wyciągnąć wnioski 
i zmienić sposób działania.

Dlaczego ponownie wra-
cam do tego tematu? Wciąż 
czytam/słyszę głosy mówią-
ce o tym, że to naturalne, że 
klimat się zmienia i człowiek 
nie ma z tym nic wspólnego. 
Najczęściej, taką wypowiedź 
poprzedza krótkie stwierdze-
nie: nie wierzę.

Jak kania dżdżu wyglądam 
dnia, kiedy ludzkość kwestie 
wiary pozostawi dla spraw 
ducha, a to co mierzalne, na-
ukowo badane powierzy ro-
zumowi.

REKLAMA R0343/21

REKLAMA R0342/21

Będą warsztaty w Jedlinie-Zdroju
Rozpoczyna się nabór na drugi 

turnus Warsztatów Artystycznych 
organizowanych przez Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju. Tym ra-
zem zaprasza się dzieci od 5 do 10 
lat. Warsztaty będą trwały od 9 do 
20 sierpnia 2021 roku, w godzinach 
9.00 – 15.00. Zajęcia poprowadzą 
sprawdzeni animatorzy z Kamayu-
Art. W programie przewidziane są 
między innymi: zabawy z różnych 
stron świata, malowanie, projekto-
wanie ubrań z papieru i pokaz mody, 
zawody sportowe, zumba, zabawy 

podwórkowe, spotkania z przygodą 
i warsztaty ekologiczne. Odpłatność 
wynosi 350 zł od osoby, w cenę war-
sztatów wliczono drugie śniadanie i 
dwudaniowy obiad.

Red.

Jak się zapisać?
Liczba miejsc jest ograniczona, 

dlatego należy jak najszybciej wnieść 
opłatę na konto:

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-
-Zdrój

Santander Bank Polska S.A.
nr rachunku: 68 1090 2314 0000 

0001 3253 3599

w tytule przelewu należy napisać: 
Warsztaty artystyczne - sierpień, imię 
i nazwisko dziecka

Potwierdzenie przelewu i numer 
telefonu na email: ckksiegowa@jedli-
nazdroj.eu
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Bon turystyczny w modzie

REKLAMA R0344/21

Wakacje spowodowały 
gwałtowny wzrost zaintere-
sowania bonem turystycz-
nym. Dolnoślązacy „zapłaci-
li" nim za swój wypoczynek 
ponad 68 milionów złotych! 
W całym kraju na konta firm 
turystycznych popłynęło 
już 818 milionów złotych! 
Najwięcej bonów wykorzy-
stali mieszkańcy Mazowsza 
(138 mln zł.), Śląska (113 
mln zł.) i Wielkopolski (88 
mln).

Warto zaznaczyć, że w wo-
jewództwie dolnośląskim do 
połowy lipca tego roku zostało 
wygenerowanych 314 871 bo-
nów, z czego 173 467 zostało 
aktywowanych. W całości Dol-
noślązacy wykorzystali 66 675 
bonów na kwotę 68 427 251,55 

zł, co stanowi wzrost aż o 235 
procent w porównaniu do maja! 
173 467 bonów pozostaje nadal 
nieaktywnych.

W całej Polsce poprzez bon na 
konta przedsiębiorstw zajmują-
cych się organizacją wypoczyn-
ku wpłynęło już 818 017 575,11 
zł. Do użytkowników bonów 
zostało wysłanych 2 815 171 
sms'ów aktywujących płatność. 
Zapłatę bonem przyjmuje 30 
017 firm z sektora turystycznego.

Wakacje i dobra sytuacja epi-
demiologiczna sprawiły, że za-
interesowanie bonem wprost 
eksplodowało – mówi Iwona Ko-
walska-Matis regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym Ślą-
sku. –Tak naprawdę nie trzeba 
się spieszyć, gdyż bon jest ważny 
do końca marca przyszłego roku 
– dodaje. Zdaniem rzeczniczki, 

wygenerowanie bonu jest bar-
dzo łatwe pod warunkiem, że 
założyło się już swoje indywidu-
alne konto na platformie inter-
netowej PUE ZUS. Jeśli ktoś tego 
jeszcze nie zrobił może skorzy-
stać z instrukcji i filmu, z który-
mi samodzielne założenie konta 
jest proste.

Z najnowszych danych wy-
nika, że ZUS wydał ponad 2,2 
miliona bonów o łącznej warto-
ści ponad 1,9 miliarda złotych. 
Beneficjenci wykonali płatności 
bonami na łączną kwotę ponad 
818 milionów złotych, a 728 058 
pozostaje nadal niewykorzysta-
nych.

Do tej pory zgłosiło się ponad 
30,1 tysięcy podmiotów tury-
stycznych i organizacji pożytku 
publicznego, które chcą świad-
czyć swoje usługi w ramach 

bonu. Bon jest dostępny na Plat-
formie Usług Elektronicznych 
ZUS w zakładce "Ogólny". W 
menu bocznym trzeba wejść w 
zakładkę "Polski Bon Turystycz-
ny", a następnie "Mój bon". Bon 
turystyczny jest udostępniany 
na PUE ZUS na podstawie da-
nych, które pochodzą z jedno-
stek

Przypominamy, że prawo do 
bonu ustalane jest na podstawie 
informacji z bazy danych Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej przez Polską Organiza-
cję Turystyczną (POT). Wszelkie 
kwestie związane z uprawnie-
niami do bonu oraz z uprawnie-
niami podmiotów turystycznych 
wyjaśnia Polska Organizacja Tu-
rystyczna.

Red./ZUS info

sekund
Wałbrzych
Brave Kids
Przed nami wyjątkowe wy-
stępy finałowe wałbrzyskiej 
edycji Brave Kids 2021, które 
dzieci przygotowały w Wał-
brzychu, ucząc się od siebie 
tańca, muzyki i teatru. Będzie 
to efekt pracy warsztatowej 
podczas 2- tygodniowych 
spotkań. W finale wystą-
pią młodzi artyści z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzycha”, 
reprezentanci Wałbrzyskiej 
Akademii Dzieci Świata, 
przedstawiciele z grup arty-
stycznych ze Słowacji i Gru-
zji oraz lokalni mieszkańcy z 
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Start: 27.08.2021 o godz. 
18.30. 

Czarny Bór
Dziecięce warsztaty
Trwa drugi tydzień wakacji 
organizowanych przez B+CK 
w Czarnym Borze. Podczas 
zajęć odbywających się pod 
hasłem „Wakacje z wolnego 
wybiegu” uczestnicy zgłę-
biali tajniki ekologii, recy-
klingu i zdrowego żywienia. 
W trakcie spotkań powstały 
torby zdobione roślinnymi 
barwnikami, słoiki po prze-
tworach przerobione zostały 
na piękne wazoniki, a stare 
ubrania na modne kreacje. W 
B+CK realizowany jest też w 
okresie letnim projekt, który 
dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności.

Ścigany złapany
Funkcjonariusze Wy-

działu Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu po pości-
gu zatrzymali kierującego 
samochodem osobowym, 
który za wszelką cenę 
chciał uniknąć kontroli 
drogowej. 18-latek na ulicy 
Armii Krajowej przekroczył 
dopuszczalną prędkość. Do 
tego w trakcie legitymowa-
nia mundurowi ustalili, że 
wałbrzyszanin nie posiadał 
uprawnień do kierowania 
pojazdem.
Do zdarzenia doszło w minio-

ny piątek około godziny 20:00 
na ulicy Armii Krajowej w Wał-
brzychu. Policjanci ruchu dro-

gowego zauważyli jadącego ze 
znaczną prędkością kierującego 
samochodem osobowym i pod-
jęli decyzję o wykonaniu pomia-
ru ręcznym miernikiem, który 
wskazał, że pojazd poruszał się 
68 km/h. Młody mężczyzna sie-
dzący za kierownicą nie zamie-
rzał jednak zatrzymać się, przy-
spieszył i rozpoczął ucieczkę w 
kierunku budowanego odcinka 
obwodnicy w rejonie ul. Reja. 
Za nim w pościg radiowozem 
ruszyli oczywiście funkcjona-
riusze. Nastolatek po kilkunastu 
sekundach porzucił samochód 
i wraz z pasażerem rozpoczę-
li ucieczkę pieszo. Obaj chwilę 
później zostali jednak zatrzy-
mani przez biorące udział w po-

ścigu dwa różne patrole ruchu 
drogowego. 18-letni mieszka-
niec Wałbrzycha – kierujący - w 
trakcie legitymowania oświad-
czył, że nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdami, a pro-
wadzony przez niego samochód 
nie był zarejestrowany i nie miał 
ubezpieczenia. Drugi z zatrzy-
manych młodych wałbrzyszan – 
18-letni pasażer - miał natomiast 
przy sobie metalowe opakowa-
nie z suszem roślinnym. Były to 
niewielkie ilości narkotyków w 
postaci marihuany. Obaj podej-
rzani trafili do policyjnej izby 
zatrzymań, a samochód na par-
king strzeżony do dalszych ce-
lów procesowych.

Kierujący odpowie teraz za 
przestępstwo niezatrzymania 
samochodu i kontynuowania 
jazdy pomimo wydanego przez 
osobę uprawnioną do kontroli 

ruchu drogowego polecenia za-
trzymania pojazdu, poruszanie 
się pojazdem niedopuszczonym 
do ruchu, jazdę bez uprawnień i 
inne wykroczenia w ruchu dro-
gowym. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat 5, zakaz 
kierowania pojazdami oraz do-
datkowo wysoka grzywna. Pa-
sażer za posiadanie niewielkiej 
ilości narkotyków może trafić za 
kraty więzienia na 3 lata.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl
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Co ćwierka w sieci...

Artur Marlinga

Papież Franciszek

WałbrzychMojeMiasto @MarlingaArtur

@Pontifex_pl

@WalbrzychMM

8:23 PM · 20 lip 2021 

1:00 PM · 18 lip 2021

10:20 AM · 15 lip 2021

Dzieci z wałbrzyskich rodzin już zakwaterowane. Kontrola służb sanepidu i straży 
pożarnej bez zarzutu. Obozowe życie w pełni

Wtorkowo pozdrawiamy z #HBOWilcze #ZHPWałbrzych

Tylko serce, które nie pozwala się ponieść pośpiechowi, jest zdolne do wzrusze-
nia, to znaczy do tego, by nie dać się pochłonąć sobie i sprawom do załatwienia, a 
dostrzec innych, ich rany i potrzeby. Współczucie rodzi się z kontemplacji. #Ewan-
geliaNaDziś (Mk 6,30-34)

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z jogi - spotykamy się w każdą sobotę do 21 
sierpnia o godzinie 9.20 w Parku Rusinowa

#LatozJogą #Wałbrzych

S. Bielawska
@bielawska_s

8:32 PM · 17 lip 2021

Finisaż wystawy Miodem płynące prof. Stanisława Bracha w @Zamek_Ksiaz
w @WalbrzychMM
 Kolejny dobry projekt BWA Wałbrzyska Galeria Sztuki 
#ASPWarszawa

Edward Szewczak
@edoszewczak

8:25 AM · 20 lip 2021

Czwarta fala pandemii puka do drzwi, a zaledwie 42% populacji przyjęło pełne 
szczepienie. W wałbrzyskim punkcie szczepień, który może podawać 1500 dawek 
dzienne na dzisiaj zapisało się 115 osób (w tym 40 os. na pierwszą dawkę). Właśnie 
zamykamy budynek B.  Ludzie, co jest z Wami?

Ministerstwo Zdrowia
@MZ_GOV_PL

4:00 PM · 20 lip 2021

Niepokoją Cię objawy poszczepienne po drugiej dawce
Najczęściej spotykane to: - ból/zaczerwienienie/obrzęk w miejscu wkłucia
- osłabienie, - stany podgorączkowe, - dreszcze, - bóle głowy 
#SzczepimySię

Zamek Książ
@Zamek_Ksiaz

3:11 PM · 19 lip 2021

Podsumowanie weekendu w zamku #1: 16 lipca odbyły się u nas Góry 
@literatury czyli emocjonujące dyskusje, wciągające rozmowy i aż dwie nobliski
@TokarczukOlga  oraz Swietłana Aleksijewicz
@WalbrzychMM @Dolny_Slask  #GóryLiteratury

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

3:22 PM · 20 lip 2021

Na malowniczej promenadzie nad Morzem Czarnym w Batumi w Gruzji stanęła 
wystawa dokumentująca pięć lat znakomitej współpracy Dolnego Śląska i Adżarii. 
Tę samą wystawę można było również obejrzeć na początku marca we Wrocławiu.

REKLAMA R0345/21



Kultura  13
www.30minut.pl

Piątek, 23 lipca 2021

Oglądałem inne wariacje 
tej wystawy w Polsce i ta wer-
sja, dzięki galerii w zamko-
wych murach, jak i pieczo-
łowitości przygotowania... 
„wygrała”. 

Niektórym zależało bardzo 
(radość) i udało się zobaczyć 
ją w ostatnich promieniach 
wałbrzyskiego słońca, jeszcze 
w niedzielę. 

Rozmawialiśmy chwilę 
później z Brachem. Że nie-
chcący, w czasach zwrócenia 
uwagi na nadwyrężony eko-
system i życie tych pszcze-
lich istot, może okazać się, 
że artysta stanie się sławny 
z taką wystawą, i że czasem 
to dobrze, czasem to źle, 
taka sława. U Stanisława, je-
śli przyjdzie, na pewno i tak 
nie będzie ona jak u spalają-
cych się szybko w atmosferze 
lajków i innego cyfrowego 
uwielbienia, sezonowych, 
wyciskanych jak cytryna, 
gwiazd. 

Wystawa i tak mówi o 
upadku, więc sława jej nie-
groźna. Upadek jest smutny 
i przykry, my przykrości nie 
chcemy, niech przykryje ją 
lukrem jakakolwiek różowa 
wymówka. 

Więcej Stanisława Bracha 
- wywiad na facebooku: Wał-
brzych - tu #nicsięniedzieje.

Co w weekend?
Trwają: Góry Literatury, Fe-

stiwal Sztuki w Jedlinie, kino 
plenerowe w Harcówce, wer-
nisaż w tym samym zamku, 
w tej samej galerii i będzie to 
dobre malarstwo.

Na horyzoncie już Hałda 
Jazz 2021 od 6 sierpnia, a bi-
lety już w sprzedaży.

30 minut w kinie:
„Skąd się biorą sny”

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Z terytorium Argentyny z 
powodu covida zniknął Wał-
brzych. Od początku pandemii 
zmarło tam 100 tysięcy ludzi, 
tyle, ile wynosi populacja na-
szego miasta. Wyobrażacie 
to sobie? Nie ma Podzamcza, 
Piaskowej Góry, nie ma Białego 
Kamienia. W wysokich oknach 
Podgórza wieczorami nie palą 
się już żadne światła. Wał-
brzych zniknął z mapy. Ostat-
nio jadąc późną nocą przez 
opustoszałe miasto dotknęła 
mnie jego przemożna cichość. 
Krzyczała przez opuszczone 
szyby samochodu. Więc tak by 
to wyglądało, pomyślałam. Zu-
pełna pustka i absolutna cisza. 
Szczepić się, czy nie szczepić 
- oto jest pytanie. I choć prze-
żyliśmy już w ostatnim roku 
niejedną szekspirowską trage-
dię, odpowiedź na nie wciąż 
dla wielu pozostaje proble-
matyczna. Nie jestem zwolen-
niczką zmuszania kogokolwiek 
do czegokolwiek, bo już we 
wczesnym liceum silnie zama-
nifestowała się we mnie głę-
boka odraza do odgórnych na-
kazów i stan ten trwa do dnia 
dzisiejszego, ale na litość bo-
ską lub nieboską, zróbmy sobie 
wszyscy rachunek sumienia. 
Kilka godzin po pierwszej daw-
ce szczepionki kupiłam sobie 
pościel. Wybrałam biało-czar-
ny print przedstawiający liście 
monstery. Kiedy wróciłam do 
niej po kilku dniach okazało 
się, że liście monstery to tak 
naprawdę liście palmy i kłącza 
bambusa, a jakby tego było 
mało, siedzą na nich jeszcze 
ogromne papugi. Nie widzia-
łam tego zaraz po zaszczepie-
niu. Ktoś zapyta: przypadek? 
Ktoś inny odpowie: nie sądzę! 
Po drugiej dawce liczyłam co 
prawda na szybciej działający 
internet w Szczawnie lub choć-
by podszepty z czipa mówiące 
mi jak żyć, jednak nic takiego 
się nie wydarzyło. Pomimo 
tych niepowodzeń i pościeli 
w papugi sądzę, że warto się 
szczepić, a posłuchawszy na 
Festiwalu Góry Literatury wy-
stąpienia prof. dr hab. Marci-
na Drąga, kierownika Katedry 
Chemii Biologicznej i Bioobra-
zowania Politechniki Wrocław-
skiej, który opowiedział nam, 
co za chwilę Delta zrobi ze 
wszystkimi niezaszczepionymi, 
odetchnęłam z ulgą wyma-
cawszy w torebce mój dyplom 
dzielnego pacjenta i certyfi-
kat szczepienia. Nie chcecie 
czwartej, piątej i dziesiątej 
fali pandemii? Marzy Wam się 
gwiazdka w tym roku? Idźcie 
się zaszczepić.

Skąd się biorą sny? Pew-
nie każdy z nas zadał sobie 
to pytanie przynajmniej raz 
w życiu. Twórcy duńskiej 
animowanej komedii dla 
najmłodszych wzięli ten te-
mat również „na warsztat” i 
wyszło im świetne kino, jak-
że różne od amerykańskich 
produkcji. 
Kim Hagen Jensen, reżyser 

omawianego obrazu, zgrab-
nie, z humorem i z rozmachem, 
wprowadza najmłodszych w 
kolorowy świat fantazji i ma-
rzeń sennych, zwracając przy 
okazji uwagę na ważne w roz-
woju dziecka pojęcia: przyjaźni, 
strachu, zazdrości, smutku, żalu, 
utraty bliskiej osoby.

Główną bohaterką jest Minna, 
grzeczna i ułożona dziewczynka, 
której życie „przewraca się do 
góry nogami” w chwili, gdy do 
jej domu wprowadza się przy-

rodnia siostra Jenny - samolubna 
i próżna fonoholiczka, dla której 
jedyną wartość stanowią „sweet 
focie”, „lajki” i selfie.

Minna szuka ucieczki i roz-
wiązania swych problemów w 
baśniowej krainie. A trafia do 
niej zawsze w nocy, gdy śpi. 
Dziewczynka zaprzyjaźnia się 
tam z konstruktorami, poznaje 
związane ze śnieniem tajemni-
ce. Gdy odkrywa, że każdy sen 
jest dokładnie reżyserowany, 
posiada scenariusz, postanawia 
nieco namieszać...Niestety - ma-
nipulowanie nie wychodzi niko-
mu na dobre. Jenny w wyniku 
jej knowań zostaje narażona na 
śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Dopiero wtedy Minna uświada-
mia sobie konsekwencje swych 
czynów i wyrusza na ratunek...

Po drodze dziewczynki od-
kryją jeszcze wiele skrywanych 
sekretów, uwolnią się wreszcie 

od trudnej i bolesnej przeszło-
ści i od złych, ciążących na nich 
wspomnień. Zrozumieją także, 
że nowa rodzina może być cool, 
jeśli tylko jest w niej miejsce na 
miłość, przyjaźń i wzajemne 
wsparcie.

Mądra, momentami nieco 
szalona opowieść z łezką w oku. 
Polecamy!

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

Tutaj, współpracując z wałbrzyskim 
schroniskiem, dobieramy psy i ich 
opiekunów w pary. Nie gwarantujemy 
pełnego sukcesu, wszak miłość jest 
ślepa, ale zawsze to dobry początek. 

Skiper „garuje” już ponad rok, czyli po-
nad dziesiątą część swojego życia.

Początkowo niechętny do nowych 
relacji człowiek-zwierzyna i nawet per-
spektywa spaceru, drugiej psiej miłości 
zaraz po jedzeniu, go nie przekonywała. 
Nieźle ktoś narozrabiał w tym małym ser-
duszku.

Ale to minęło! To już przeszłość! Wró-
ciła wesołość i beztroska pogoń za pa-

tykiem, nawet gdy nie wiadomo gdzie 
upadł.

Osoba, która go do siebie przyjmie, 
może mieć gwarancję, że błota nie na-
niesie. Bo jak w takich skarpetkach? :P

Kogo szuka? Każdego kto lubi zabawę 
i świeże powietrze, a później kocyk, serial 
i herbatę. Szuka!

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko dla 
zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-Pod-
górze, tel. 74 84-24-223

PL
fot z materiałów schroniska 

Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Zmarszczki palacza,
nie tylko u palaczy
Zmarszczki palacza, bo 

tak potocznie nazywane są 
zmarszczki występujące wo-
kół ust, są defektem estetycz-
nym wielu kobiet. Jak wskazu-
je ich nazwa dotyczą głównie 
osób, które palą. Jednak nie 
tylko palenie odpowiada za 
ich powstanie.

Jak powstają zmarszczki 
palacza?

Są to zmarszczki zaliczane 
do zmarszczek mimicznych, 
czyli takich które powstają na 
skutek robienia min na twarzy. 
Do ich utrwalenia potrzebna 
jest regularność i pewna czę-
stotliwość.

Dlatego bez obaw! Jedno-
razowe zrobienie miny, czy 
tzw. ,,dzióbka’’ nie spowoduje 
pojawienia się zmarszczek. 

Co zatem je spowoduje?
Głównie, palenie papiero-

sów, ale to chyba nikogo nie 
zdziwi. Obejmując papierosa 
ustami, nasze mięśnie wyko-
nują pracę marszcząc skórę. 
Gdy wyobrazimy sobie ilość 
spalonych papierosów przez 
palaczy to nie ma siły, żeby 
uniknąć zmarszczek.

Powód drugi? Picie przez 
słomkę. Serio, regularne picie 
przez słomkę może spowodo-
wać wystąpienie zmarszczek 
palacza. Nie chodzi tu o wypi-
cie drinka raz na jakiś czas. Ci, 
co codziennie w ten sposób 
coś piją, powinni pomyśleć o 
zmianie nawyków w trosce o 
młody wygląd. 

Żucie gumy. Powoduje to 
pracę i wzmocnienie mięś-
nia okrężnego wokół ust, co 
sprzyja pojawieniu się zmar-
szczek palacza.

I chyba już ostatni po-
wód, na który już niestety nie 
mamy wpływu, to nasze uwa-
runkowania genetyczne oraz 
budowa anatomiczna twarzy.

Na szczęście jednak istnieją 
metody, mam na myśli zabie-
gi, które pomagają uporać się 
z tymi bruzdami. Do takich 
należy: kwas hialuronowy, bo-
tox, radiofrekwencja mikro-
igłowa, laser, mezoterapia. O 
wybór najlepszej dla nas, war-
to zapytać specjalistę. 

KAROLINA TOMZA 

Jeśli kiedykolwiek przyjdzie 
Wam do głowy pomysł, by na-
rzekać, że się nie chce, że po co, 
że może nie teraz, to pomyślcie 
o podróżach z dwulatką. Ubiegły 
weekend, bogaty w wyjazdy po 
okolicach dał mi nieźle w kość! 
Ale się nie poddałam, znaczy się 
– warto ;) Wycieczki z Lokalną Or-
ganizacją Turystyczną Aglomera-
cji Wałbrzyskiej do najłatwiejszych 
nie należą, bowiem Nela najmniej 
jest zainteresowana opowieścia-
mi o historii miejscowości, za to 
rozpraszają ją wątki poboczne 
typu cukierki Michałki ze Śnieżki 
(w opakowaniu z wizerunkiem 
świnki Peppy!), fontanna w ryn-
ku w Świebodzicach i fruwające 
tuż obok gołębie, lody z Bohemy 
(koniecznie marchewkowo-poma-
rańczowe!), pies księcia Jerzego II 
czy lwy sprzed Zakładu Przyrodo-
leczniczego, które łakoci, którymi 
je częstuje, mają już pewnie dość. 
Tak właśnie upłynął nam ostatni 
lipcowy weekend. Niemniej nawet 
z torem przeszkód po drodze – za-
chęcamy Was do aktywności, tym 
bardziej teraz, wakacyjną porą, 
by podładować akumulatory, bo-
wiem prognozy na jesień nie są 
najlepsze.

Tydzień temu pisałam Wam o 
Dolnośląskim Szlaku Piwa i Wina. 
Tym tropem też już wyruszyły-
śmy, choć oczywiście rekreacyjnie, 
a nie alkoholowo, choć różowe 
winko z Winnicy Świdnickiej cze-
ka w domu na lepszy czas. Pan 
Ryszard Gut oprowadził nas po 
swoich winnych włościach w Ma-
kowicach. Zakochałam się w tej 
miejscówce od wejścia! Zielono, 
z pięknymi widokami dookoła, z 
ogromnym potencjałem do orga-
nizacji wszelkich mniej lub bar-
dziej niszowych wydarzeń, randek 
i spotkań z przyjaciółmi. Ludzi z 
marzeniami, z pozytywnym na-
stawieniem do świata, z sercem 
podziwiam i chętnie promuję 
to, co robią. Właściciele Winnicy 
Świdnickiej to pasjonaci. Niejedno 
wino musieli wypić, niejedno wy-
lać, spróbować wielu smaków, by 
dojść do tego, co obecnie tworzą. 
Można rzec: „w czepku urodzeni”, 
ale wiem, że do takiego etapu nie 
dociera się bez ciężkiej pracy. A, że 
przy okazji piją wino… ;) Kosztuj-
cie je razem z nimi! I cieszcie się ży-
ciem :) Wkrótce wybieramy się do 
Winnicy Otok położonej w równie 
magicznym miejscu – w Książań-
skim Parku Krajobrazowym, więc i 
tę wizytę zrelacjonuję.

Po więcej optymizmu z regio-
nu i mojego zawodowo-matczy-
nego życia jak zawsze zapraszam 
na eFBe – Karoli zdaniem i insta o 
tej samej nazwie.

Z uśmiechem
Karola

Ślubne „wariacje” Jeśli zdecydowałaś się na ślub 
latem, wybierz odpowiednią 
kreację. W dniu poprawin, w go-
rące popołudnie, idealnie spraw-
dzi się zwiewna i romantyczna 
biała sukienka typu "nimfa", 
do której możesz założyć złote 
szpilki z fantazyjnymi aplikacja-
mi imitującymi liście paproci. Z 
dodatków polecamy torebki w 
odcieniu mleka lub kakao oraz 
wianuszek z prawdziwych kwia-
tów.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Modne znaczy polskie
Coraz częściej zwracamy 

uwagę na ubrania polskich pro-
ducentów. I bardzo dobrze, bo 
w niczym nasze rodzime pro-
dukty nie ustępują tym zagra-
nicznym. Dziś przedstawiamy 
wam markę z Mazur - Upałty, 
stworzoną przez dwie siostry. 
Weronika studiowała projekto-
wanie ubioru, Julia wzornictwo, 

dodatkowo pracowała też jako 
modelka. Szacunek do natury 
i zmysł artystyczny dziewczy-
ny odziedziczyły po rodzicach, 
którzy od najmłodszych lat sta-
rali się je w nich zaszczepić. Ich 
ubrania są z wysokiej jakości 
materiałów z certyfikatem 
oeko-tex (m.in. T-shirty, spo-
denki). Wszystkie modele pro-

jektują same, a szyją je polskie 
krawcowe. Upałty to największa 
wyspa na Mazurach, kojarzona 
z beztroskimi czasami dzieciń-
stwa  - stąd właśnie wywodzi 
się nazwa.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

www.upalty.pl
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Od 19 lat razem z Wami...

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, 
kuchnia, łazienka, przedpokój + piw-
nica + 2 komórki, pow. 64,59 m2, 
Szczawno Zdrój ul. Solicka. Tel. 889 
201 071

PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnosprawnością. 
Wałbrzych. 734 108 163

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, medale, 
zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, 
zabawki PRL, wazony ze szkła koloro-
wego i inne. Tel: 500834769

USŁUGI

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

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Remonty mieszkań pod klucz, central-
ne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gła-
dzie na mokro, remonty łazienek, kła-
dzenie papy na dachy. Tel. 513 022 801

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

PRZEPROWADZKI 
KOMPLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANSPORT 
KAS PANCERNYCH; PRACE PO

RZĄDKOWE. 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, tynko-
wanie, panele, płytkowanie, łazienki 
itp.Tel.666 201 604

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

ALARMY-KAMERY-
-MONTAŻ

ZDALNY PODGLĄD 
KAMER

LOKALIZACJA
POJAZDÓW GPS

ul.DŁUGA 3A
WAŁBRZYCH

tel.608 44 22 04

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ.

TEL. 665 222 910

ESPERAL
602 576 511

SKUP AUT ZA
GOTÓWKĘ

CAŁYCH
I

USZKODZONYCH.
TEL.

888 700 086

PRACA NA PRODUKCJI 
WAŁBRZYCH

DLA MĘŻCZYZN
BOGATY SOCJAL
TEL. 512 264 545

Alarmy-immobilizery 
samochodowe

sprzedaż montaż
naprawa

Naprawa drobnych
instalacji elektrycznych

Montaż świateł
do jazdy dziennej

ul.Długa 3a Wałbrzych
tel.608 44 22 01

GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW 
„JĘZYK SERCA” ZAPRASZA NA MITING

W KAŻDĄ NIEDZIELĘ GODZ. 17:00
UL ŚW JERZEGO 1, WAŁBRZYCH

NR TEL. +48 888 908 482  +48 511 438 
698  +48 888 509 599

ORAZ PUNKT INFORMACYJNO
KONTAKTOWY TEL.  71 321 21 24
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