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polskiego dla obywateli polskiego dla obywateli 
UkrainyUkrainy

Hit lata – fontanna na Podzamczu 
U jednych wzbudza podziw, u 

drugich kontrowersje. Od mo-
mentu rozpoczęcia jej budowy, 
internet huczy od komentarzy 
na różnych stronach i portalach, 
a także w social mediach. Choć 
na początku miała kosztować 
ponad 540 tysięcy złotych to w 
konsekwencji wartość budowy 
dobiła rzędu około 4 milionów. 
Nieważne czy mówią o niej źle czy 
dobrze, niewątpliwe jest hitem 
wałbrzyskiego lata. 

Przypominamy, że historia budowy 
fontanny na Podzamczu już niebawem 
sięgnęłaby dziesięciolecia. Otóż w 2015 
roku została zgłoszona jako projekt 
dzielnicowy Wałbrzyskiego Budżetu 
Obywatelskiego pod nazwą „Podzam-
czańskie skwery - budowa fontanny 
oraz zagospodarowanie terenów zloka-
lizowanych w różnych częściach dzielni-
cy Podzamcze". W tamtym okresie osza-
cowano i zapisano na na ten cel około 
540 000 złotych. Warto również wspo-

mnieć, że głosowało za tym projektem 
około 700 osób. Czas płynął dalej, a pro-
jekt nie został zrealizowany. Światełko 
w tunelu pojawiło się dwa lata później, 
ale jak dobrze sięgniemy pamięcią, to 
wykonawca nie podjął się tego zadania 
z powodu zbyt niskiej kwoty wskaza-
nej przez inwestora na ten cel. Sprawa 
powróciła w 2019 roku, wówczas pod-
pisano umowę z firmą architektów z 
Wrocławia, która wykonała dokumenta-
cję projektową. Temat przeczekał swoje 
„vacatio legis” w 2020 roku i powrócił 
w 2021 roku. W tym właśnie roku pod-
jęto uchwałę, w której wprowadzono 
inwestycję pod nazwą "Podzamczański 
skwer - budowa fontanny oraz zago-
spodarowanie terenu pomiędzy ulica-
mi Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski 
Budżet Partycypacyjny 2017" z pier-
wotną kwotą około 3,2 miliona złotych. 
Życie jednak wszystko zweryfikowało i 
ostatecznie realizacja przedsięwzięcia 
sięgnęła 4 milionów złotych. Od stycz-
nia 2022 roku ruszyła budowa skweru i 

fontanny, która trwała nieco ponad pół 
roku. 

Już otwarta
Nowy skwer i fontanna są już otwar-

te i do dyspozycji mieszkańców. Warto 
również wspomnieć, że wieczorem fon-
tanna mieni się kolorami. Tuż obok znaj-
dują się: siłownia plenerowa, nowa ale-
ja, a także nowoczesne elementy małej 
architektury. Jej lokalizacja to teren 
między ulicą Grodzką a Hetmańską, tuż 
niedaleko słynnego „Boiska Pana Kazia”. 
Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż 
w pierwszy wieczór działającej fontan-
ny przybyło bardzo dużo mieszkańców 
Podzamcza. Z racji niesprzyjającej aury 
zabrakło przysłowiowej "wisienki" na 
torcie - planowanego pikniku rodzin-
nego.  Prawdopodobny nowy termin 
festynu przy fontannie to sobota 27 
sierpnia 2022 około godziny 15.00 .

PAS
fot.

facebook.com/walbrzychmojemiasto
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z Michałem Leśniakiem „Szczupakiem”
bokserem zawodowym

1
kalendarium

SIERPIEŃ

19
PIĄTEK

Imieniny:
Apolinary, Róża 

Europejski Dzień Pamięci 
Ofiar Nazizmu i Stalinizmu

SIERPIEŃ

23
WTOREK

Imieniny:
Bolesław, Ezechiel, Juliusz 

Światowy Dzień
Pomocy Humanitarnej

 
Imieniny:
Bernard, Samuel

Dzień Synowej
SIERPIEŃ

24
ŚRODA

SIERPIEŃ

25
CZWARTEK

„Kiedy łamiesz za sady, łam je moc no i na dobre.” 
-  Terry Pratchett

SIERPIEŃ

20
SOBOTA

Imieniny:
Bartłomiej, Bartosz

Dzień Windowsa

Imieniny:
Ludwik, Luiza, Patrycja 

Dzień Zupy Błyskawicznej – 
czytaj więcj Temat Tygodnia str 4 

09:00 – 17:00 - Wycieczka „Dwa zamki Książ” – Szlakiem 
Piastów i Hochbergów - Zamek Książ w Wałbrzychu 
10:00 – 18:00 Wystawa Eweliny i Wojtka Świeściaków - Ga-
leria na Piętrze/WOK/Stara Kopalnia
17:00 - X Ogólnopolski Przegląd Diaporam i Fotografii 
Krajoznawczej PTTK - Multimedialna Galeria Obrazu/
WOK/Stara Kopalnia
18:00 - Koncert Symfoniczny - „Game... Never Over...”-  Fil-
harmonia Sudecka sala koncertowa przy ul. Słowackiego 
4, Wałbrzych 

10:00 – 13:00 - WARSZTATY ANIMACJI POKLATKOWEJ - 
Galeria Fotografii Rynek 44 – Świdnica
10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-MY-
ŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Kopalnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego
11:00 - Rodzinny Weekend Rycerski - Zamek Książ w 
Wałbrzychu
21:00 - 22:00 Kino Open Air - „W GŁOWIE SIĘ NIE MIE-
ŚCI” - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Piotra Wysockiego 
29 - STARA KOPALNIA 

Imieniny:
Cezary, Maria

Dzień Pracownika
Ochrony

SIERPIEŃ

22
PONIEDZIAŁEK

Światowy Dzień Mleka Roślinnego

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara 
Kopalnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZO-
ŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego
19:00 - Chór z Gruzji „Batumi” – Teatr Zdrojowy w 
Szczawnie-Zdroju  

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara 
Kopalnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZO-
ŚCI WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
23OC 23OC 24OC 26OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Franciszek, Joanna, Wiktoria 

Międzynarodowy Dzień
Latarni Morskich

SIERPIEŃ

21
NIEDZIELA

07:00 – 17:00 Wyścig Górski Jodłownik - Zawody w 
pełni będą odbywały się na zamkniętym dla ruchu 
terenie. - Jodłownik 
17:00 - Cyrk Korona - SZTUKA DLA DZIECI - Urodzi-
nowo Bajkowo - Wałbrzych, Namiot Cyrkowy Wał-
brzych, ul. Kusocińskiego (obok Hali Manhatan) 

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

Światowy Dzień Fotografii 

Dzień wyznawania miłości
Dzień Komara 

Dzień Zdegradowania Plutona 

REKLAMA R0506/22

Już 27 sierpnia podczas 
gali bokserskiej we Wrocła-
wiu staniesz na ringu prze-
ciwko Jozefowi Zahradnikowi 
z Czech. Trudny rywal?

Na pewno trudny, z tego po-
wodu, że boksował z czołówką 
światową - między innymi z Co-
norem Bennem, który ma pas 
WBA i Eduardem Trojanowskim, 
Rosjaninem. Były to bardzo 
mocne walki i dobre, w których 
pokazał, że jest mega twardy. 
Conor Benn jest teraz topowym 
zawodnikiem w tej wadze, któ-
ry wszystkich nokautuje, a Joze-
fa nie znokautował. 

Dość szybko wracasz na 
ring, ostatni raz walczyłeś w 
marcu. Czy to nie za krótki 
okres na przygotowanie?

Okres idealny, zdążyłem od-
począć i podczas wakacji złapać 
trochę tłuszczyku na brzuchu. 
(śmiech). Ale na walce będzie 
forma taka jak powinna być, a 
na brzuchu wróciła kratka, więc 
wszystko jest tak jak powinno 
być. 

Czy przygotowując się do 
walki postawiłeś na motory-
kę czy siłę, a może wytrzyma-
łość kondycyjną, gdyż walka 
ma potrwać 8 rund?

Myślę, że wszystko "po tro-
chu", zmniejszyłem obciąże-
nia, na pewno zmniejszyłem 
przygotowanie fizyczne niż do 
poprzednich walk. Bardziej sku-
piłem się na treningu technicz-
nym z trenerem Szypulskim, niż 
podnoszeniu ciężarów, tak jak 
to było w poprzednich przygo-
towaniach. Dużo biegałem po 
górach. 

Jak wyglądała z kolei twoja 
regeneracja między treninga-
mi?

Między treningami starałem 
się choć godzinę przespać i ko-

rzystałem z tlenoterapii u Grze-
gorza Buraczyńskiego. 

A jak twój organizm zre-
generował się po przebytym 
Covidzie? Czy jeszcze odczu-
wałeś skutki podczas trenin-
gów?

Myślę, że zregenerowałem 
się całkowicie po Covidzie i są-
dzę, że najlepiej pomogła mi 
tlenoterapia.

A jak twoje nastawienie 
mentalne przed walką? Jak 
układasz sobie ją w głowie?

Na pewno o nastawienie 
mentalne nie martwię się, bok-
suję już blisko 20 lat, dla mnie 
to rutyna. Nie ukrywam, że ko-
rzystam z porad psychologa 
sportowego, który bardziej niż 
nastawienie mentalne ma sta-
bilizować moją porywczość w 
ringu i pomóc w kontrolowa-
niu emocji. Widać po ostatniej 
walce jak praca z Grzegorzem 
Mączkiem ustawiła mnie men-
talnie w ringu. 

Dotychczas walczyłeś z 
przeciwnikami spoza Europy. 
Inny styl, inna walka. Na co 
nastawiasz się teraz?

Myślę, że styl Amerykanów 
mnie zaskoczył, a styl europej-
ski jest mi bardziej bliski, co po-
winno działać na moją korzyść. 

Gala boksu odbędzie się 
we Wrocławiu już 27 sierpnia, 
ale również będzie transmito-
wana w TVP sport. Czy miej-
sce walki jest dla Ciebie zado-
walające?

Tak, ponieważ Wrocław jest 
blisko mojego rodzinnego mia-
sta Wałbrzycha. Dzięki temu ki-
bice z rodzinnego miasta będą 
mieli blisko na galę. 

Dziękuję za rozmowę i 
trzymamy kciuki 27 sierpnia 
za twoje zwycięstwo. 

Rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

7. Żarowskie Biegi Strefowe – WSSE „INVEST-PARK”

Darmowe lekcje języka polskiego dla obywateli Ukrainy

25 września odbędą 
się 7. Żarowskie Biegi 
Strefowe. Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna "INVEST-PARK" 
od samego początku jest 
Sponsorem Głównym 
imprezy. 
Podczas wydarzenia zo-

staną rozegrane Drużynowe 
Mistrzostwa Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej "INVEST-PARK" na dy-
stansie 10 km. Zapraszamy 

do zapisów pracowników 
firm działających w WSSE 
"INVEST-PARK" przez portal 
datasport.pl.

- W klasyfikacji drużyno-
wej startuje minimum 5 za-
wodników reprezentujących 
daną firmę, których suma 
czasu zadecyduje o miejscu 
w klasyfikacji końcowej. Nie 
zbierzesz 5 uczestników... nic 
nie szkodzi. Bieg drużynowy 
to również klasyfikacja indy-
widualna - najlepsza kobie-

ta i najlepszy mężczyzna na 
dystansie 10 km. Tytułu mi-
strzowskiego bronią pracow-
nicy TP Reflex Polska z Żaro-
wa. Kto wygra w tym roku? 
Dowiemy się już za nieco 
ponad miesiąc. Zachęcamy 
do udziału wszystkich miłoś-
ników biegania i sportowej 
rywalizacji wraz z rodzinami. 
Razem Możemy Więcej Dla 
Rozwoju Sportu! – zachęcają 
organizatorzy 7. Żarowskich 
Biegów Strefowych. 

Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna "IN-
VEST-PARK" w ramach opie-
ki poinwestycyjnej, do ofer-
ty wsparcia osób z Ukrainy 
w zakresie aktywizacji za-
wodowej, dołącza darmowe 
lekcje języka polskiego dla 

obywateli Ukrainy zatrud-
nionych w firmach działają-
cych w WSSE "INVEST-PARK".

W minionym tygodniu 
pracownicy WSSE „INVEST-
-PARK” gościli w Mando Cor-
poration Poland Sp. z o.o. 
Celem zajęć jest głównie 

asymilacja osób w trudnej 
sytuacji i pomoc w zrozu-
mieniu podstaw języka pol-
skiego z uwzględnieniem ję-
zyka używanego w firmach 
produkcyjnych.

Docelowo zajęcia będą 
odbywać się w siedzibie 

Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej "INVEST-
-PARK" przy ul. Uczniowskiej 
16 w Wałbrzychu. 

- Wszystkie zainteresowa-
ne firmy prosimy o kontakt 
na adres:

ua@invest-park.com.pl 

Razem Możemy Więcej 
Dla Obywateli Ukrainy! – 
podkreślają pracownicy 
WSSE "INVEST-PARK".
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Zdjęcie tygodnia Zachodnia Obwodnica Wałbrzycha 
odcinek Stary Zdrój 

Zupka błyskawiczna – jedzenie naszych czasów
Chyba każdy z nas próbował w swoim życiu zupki błyskawicznej. Są tacy, którzy niemal co-

dziennie spożywają tego typu potrawy. Mają swoją ulubioną markę, rodzaj i odmianę. Ale jak 
ten kulinarny „cud” zaistniał na naszym rynku, powodując rewolucję kulinarno-społeczną? 25 
sierpnia obchodzimy dzień zupki błyskawicznej.

REKLAMA R0507/22

Nieco historii
Pomysł na przygotowanie 

rozpuszczalnej zupki błyska-
wicznej narodził się tuż po 
II wojnie światowej, kiedy 
w Japonii zaczęło brakować 
żywności. Pomysłodawcą 
popularnych na całym świe-
cie szybkich dań był urodzo-
ny na Tajwanie Momofuku 
Ando. Zobaczył kiedyś długą 
kolejkę ludzi oczekujących 
przed uliczną budką serwu-
jącą zupę sojową z makaro-
nem znaną w Japonii pod 
nazwą Ramen. Sam również 
skosztował "rarytasu" - spo-
życie potrawy skończyło się 
dla niego dwutygodniowym 
pobytem w szpitalu. Sądził, że 
uda mu się stworzyć produkt, 
który będzie łatwo dostępny, 
a co ważniejsze, zdrowszy od 
przeciętnego posiłku z budki 
i pomoże zwalczyć chronicz-
ne w powojennych czasach 
niedobory żywności. Po wielu 
próbach, jego wynalazek po-
jawił się na rynku 25 sierpnia 
1958 roku. Specyfik produ-
kowany był przez założoną 
przez niego firmę Nissin, a 
występował pod nazwą Chi-
cken Ramen. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że wynalazek 
uchodził wówczas za towar 
luksusowy, a za jedną porcję 
trzeba było zapłacić sześć 
razy więcej niż talerz prawdzi-
wej, świeżej zupy! Z kolei w 
roku 1971 roku światło dzien-
ne ujrzały Cup Noodle, które 
podbiły podniebienia ludzi 
na całym świecie.

Astronauci też jedzą
Firma Nissin zasłynęła nie 

tylko z produkcji pierwszej 
błyskawicznej zupki, do któ-
rej przygotowania potrzeba 
jedynie gorącej wody, ale tak-
że z późniejszych innowacji 
m.in. zupek w wodoodpor-
nych plastikowych kubkach 
oraz zupek przeznaczonych 
dla astronautów. Kiedy w 
2005 roku japoński astronau-
ta Soichi Noguchi zabrał ze 
sobą zestaw Space Ram na 
pokład amerykańskiego pro-
mu Discovery - wynalazca tak 
skomentował ten fakt: "Je-
stem szczęśliwy, kiedy widzę 
ludzi rywalizujących ze sobą 
krajów, którzy w kosmosie 
dzielą się moimi kluskami".

Zupka chińska a zdrowie
Według portalu gotuje-

my.pl zupki błyskawiczne są 
bardzo niezdrowe. Aby dłu-
go zachowywały świeżość 
napakowane są przeróżnymi 
konserwantami. Dodatko-
wo by „podrasować” smak i 
zapach producenci dodają 
do nich sporo glutaminianu 
sodu. Mogą uzależniać, są 
ciężkostrawne, a ich szkod-
liwość podobna jest do tej 
jaką wywołują chipsy. War-
to zwrócić uwagę na fakt, że 
zupki chińskie nie zawierają 
zbilansowanych substancji 
odżywczych, witamin ani mi-
nerałów i w żadnym wypadku 
nie mogą zastąpić pełnowar-
tościowego posiłku. Sięgamy 

po nie jednak dość chętnie, 
bo cóż może być prostszego, 
gdy dopada nas silny głód, 
a nie mamy możliwości (lub 
środków), żeby przygotować 
coś zdrowszego. Nie bez przy-
czyny przecież zupki chińskie 
uchodzą anegdotycznie za 

podstawę diety biednych 
studentów wiecznie narzeka-
jących na niedobór gotówki. 
Ale przypominamy, że kiedyś 
jednak zupki błyskawiczne 
były towarem dość… eksklu-
zywnym.

Trochę ciekawostek
Wynalazca "błyskawicz-

nych posiłków", który zmarł w 
2007 roku w wieku 96 lat na 
zawał serca, zdobył w Japo-
nii ogromną popularność. W 
roku 1999 w Osace, działal-
ność rozpoczęło muzeum po-
święcone "chińskim zupkom". 
Największymi fanami zupek 
błyskawicznych są mieszkań-
cy "kraju kwitnącej wiśni" - w 
przeprowadzonym w 2000 
roku sondażu, wymyślony 
przez Ando produkt został 
okrzyknięty najważniejszym 
japońskim wynalazkiem XX 
wieku. Ponadto warto pod-
kreślić, że głównym produ-
centem i eksporterem zupek 
w proszku jest Wietnam. W 
roku 2010 na całym świecie 
sprzedano 95 miliardów opa-
kowań. Wychodzi na to, że 
statystycznie każdy z ludzi na 
Ziemi skonsumował około 13 

porcji. Najwięcej zupek zje-
dzono w Chinach - 40 miliar-
dów opakowań. Marka Vifon, 
czyli zupy, sosy i dania goto-
we z Dalekiego Wschodu, ob-
chodzi 60 urodziny. Co to ma 
wspólnego z Polską? Otóż w 
Łęgowie niedaleko Trójmiasta 
jest centrum dystrybucyjne 
tej marki na Europę, czyli fir-
ma Tan-Viet. Vifon "Kurczak 
Złoty" jest jedną z najlepiej 
sprzedających się zup w ka-
tegorii tzw. "zup chińskich" 
w Polsce. Bo tak przyjęło się 
u nas nazywać zupki błyska-
wiczne z charakterystycznym 
pofalowanym makaronem, 
choć przypominamy, że mar-
ka Vifon jest z Wietnamu.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty
wynalazki.andrej.edu.pl

gotujmy.pl
hotmoney.pl

biznes.trojmiasto.pl
natemat.pl
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Dodatek węglowy - gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Prezydent RP podpisał 

ustawę z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglo-
wym. Dodatek węglowy 
to 3000 zł jednorazowego 
wsparcia dla gospodarstw 
domowych, których głów-
nym źródłem ogrzewania 
jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na 
paliwo stałe – zasilane wę-
glem kamiennym, brykietem 
lub peletem, zawierającymi 
co najmniej 85% węgla ka-
miennego. 

Warunkiem uzyskania dodatku 
węglowego będzie jednak posia-
danie wpisu lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków. Jego 
przyznanie nie jest uzależnione 
od spełnienia kryterium dochodo-
wego. Dodatek będzie przysługi-
wał osobom, które nie skorzystały 
z wcześniejszego mechanizmu 
wsparcia, jakim była możliwość 
zakupu węgla po cenie 996,60 zł 
brutto za tonę. Wnioski o wypłatę 
dodatku będzie można składać do 
30 listopada 2022 r., na piśmie lub 
drogą elektroniczną. Informacje 
przedstawione we wniosku o wy-
płatę dodatku węglowego będą 

składane pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Dodatek 
będzie wypłacany w terminie mie-
siąca od dnia złożenia wniosku.

Gdzie złożyć wniosek? 

Wałbrzych
Główny punkt przyjęć wnio-

sków na dodatek węglowy dla 
mieszkańców Wałbrzycha znajdu-
je się przy ulicy Limanowskiego 
9, (parter, pok. 4) i jest czynny w:   
poniedziałek, środę i czwartek w 
godzinach od 8.00 – 15.00, wtorek 
w godzinach od 8.00 – 16.00,  pią-
tek w godzinach od 8.00 - 14.00.

Druki wniosków dostępne są 
na stronie internetowej  Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu oraz w 
wersji papierowej w Biurze Obsłu-
gi Klienta (ul. Sienkiewicza 6-8, 58-
300 Wałbrzych).

Świdnica 
Wnioski o dodatek węglowy 

– podobnie jak w przypadku do-
datku osłonowego, można skła-
dać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, ul. Franciszkańska 7, 
pokój nr 2.

Głuszyca
Wnioski są do pobrania w Urzę-

dzie Miejskim w Głuszycy lub ze 

strony Biuletynu Informacji Pub-
licznej. Wypełniony dokument 
składa się w Biurze Podawczym 
(pok. nr 2, parter) lub za pośred-
nictwem platformy ePUAP do 30 
listopada 2022 r.

Świebodzice
Wnioski będzie można składać 

w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 
Świdnicka 7. 

Walim
Informujemy, iż na terenie 

gminy Walim nowe zadanie  – w 
zakresie  obsługi dodatku węglo-
wego, będzie realizowane przez  
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Walimiu przy ulicy Długiej 8.

Prosimy o śledzenie informacji 
na stronie internetowej www.op-
swalim.pl, gdzie poinformujemy 
Państwa o możliwości i terminie 
rozpoczęcia przyjmowania wnio-
sków.

Wnioski będą przyjmowane do 
30 listopada.

Pracownicy odpowiedzialni za 
realizację zadania z ramienia OPS 
to Pani Barbara Dobroć oraz Pani 
Alicja Rosicka, tel. 74/8457650

Jedlina-Zdrój
W związku powyższym  infor-

mujemy, że wniosek można po-
brać z Biurze Obsługi Klienta Urzę-

du  Miasta lub z poniższego linku. 
https://jedlinazdroj.eu/

https://bip.jedlinazdroj.eu/
artykuly/108/ogloszenia-i-wiado-
mosci

Mieroszów
Najważniejsze informacje dla 

Mieszkańców:
1. Postępowania dotyczące 

przyznawania dodatku węglowe-
go będą prowadzone w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mieroszo-
wie ul Żeromskiego 32 58-350 
Mieroszów – telefon 74 84 58 262

2. Wnioski wg wzoru wskaza-
nego w Rozporządzeniu Minister-
stwa Klimatu i Środowiska z dnia 
16 sierpnia 2022 roku (poz 1712) 
będą przyjmowane i rozpatrywa-
ne w OPS Mieroszów, natomiast 
składać wnioski można w:

* OPS Mieroszów – pokój nr 4
* BOK Urząd Miejski w Miero-

szowie – pokój nr 1
* lub skrzynka ePUAP: /OPSmie-

roszow/SkrytkaESP

Stare Bogaczowice 
 Dodatek węglowy przysługuje 

w wysokości 3000,00 zł jednora-
zowo, a wniosek o wypłatę będzie 
można złożyć do 30 listopada bie-
żącego roku. Wnioski będą przyj-
mowane w formie papierowej lub 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, W przypadku zło-
żenia wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wnio-
sek ten opatruje się kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym 
lub uwierzytelnia z wykorzysta-
niem profilu zaufanego. W przy-
padku dodatkowych pytań zachę-
camy do kontaktu telefonicznego 
pod numerem 74 8452 286 lub 74 
8452 730 w godzinach od 08:00 
do 14:00. 

Boguszów- Gorce 
W Gminie Boguszów-Gorce 

wypłata dodatków węglowych 
będzie realizowana przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. O dostępno-
ści wniosków w wersji papierowej 
oraz godzinach przyjęć Intere-
santów poinformujemy Państwa 
wkrótce – oczekujemy na publika-
cję dokumentów.

Czarny Bór
Wnioski o dodatek węglo-

wy możecie Państwo składać w 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Czarnym Borze. Szczegółowe in-
formacje pod numerem telefonu 
74 845 03 67.

Szczawnie-Zdróju
Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Szczawnie Zdroju 
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62-latek jako pracownik dysponował kluczami do pomieszczeń służbowych

„Dorabiał” do pensji, wynosząc z firmy laptopy

W trakcie działań 22 funkcjonariuszy dokonało 133 kontroli drogowych

Wyniki piątkowych działań „Prędkość”

Kierującemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 2

Dwa razy wpadł w ręce policjantów

Kiedy w okresie od czerw-
ca do lipca tego roku był pra-
cownikiem ochrony jednej z 
wałbrzyskich firm, okradał 
swojego pracodawcę. Łącz-
nie wyniósł z terenu przed-
siębiorstwa dziesięć lapto-
pów. Wpadł jednak dopiero 
po tym, jak został zwolniony. 
Jego plan legł w gruzach 
dokładnie w poprzedni 
czwartek. 62-latek przyszedł 
do firmy, by dowiedzieć się o 
koszt wynajęcia pomieszcze-
nia biurowego i wykorzystu-
jąc nieuwagę pracowników, 
próbował wynieść kolejne 
urządzenie. To jednak mu się 
nie udało, bo sekretarka zo-
rientowała się, że mężczyzna 
zabrał paczkę z laptopem i 
uniemożliwiła mu ucieczkę. 

Wałbrzyszanin w trakcie czyn-
ności procesowych przyznał się 
do popełnionych przestępstw. 
Funkcjonariusze zabezpieczy-
li już jednego laptopa. Obecnie 
trwają czynności mające na celu 
odzyskanie kolejnych urządzeń. 
62-latek jako pracownik dyspo-
nował kluczami do pomieszczeń 
służbowych i przez trzy miesiące 
wykradał z nich laptopy, które 
następnie zastawiał w lombar-
dach, by na nich zarobić. W po-
przedni czwartek - po tym jak już 
dużo wcześniej został zwolniony 
z pracy - ponownie przyszedł do 
biura pod pretekstem wynajęcia 
pomieszczenia biurowego. Wtedy 
został ujęty na gorącym uczynku 
kradzieży, a następnie zatrzymany 
przez policjantów ogniwa wywia-
dowczego wałbrzyskiej komendy. 
Okazało się, że był kompletnie 

pijany. Miał blisko 2,5 promila al-
koholu.

Dopiero po tym jak mężczy-
zna wpadł w ręce mundurowych, 
wcześniejszy proceder wyszedł 
na jaw. Sprawę przejęli funkcjona-
riusze zespołu operacyjno-rozpo-
znawczego drugiego komisariatu, 
którzy ustalili, że 62-latek wyko-
rzystywał czas, kiedy jako pracow-
nik ochrony był sam w firmie, i od 
czerwca tego roku, co kilka dni 
wykradał po jednym urządzeniu. 
Łącznie wyniósł z budynku dzie-
sięć laptopów, a straty oszaco-
wane zostały na kwotę ponad 31 
tysięcy złotych.

Mężczyzna usłyszał już zarzu-
ty, do których się przyznał i złożył 
wyjaśnienia. Grozi mu kara pozba-
wienia wolności do lat 5. Mundu-
rowi z „dwójki” odzyskali jedno 

skradzione urządzenie. Czynności 
w sprawie trwają. 

Red. 
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Za dwa takie same 
przestępstwa - popełnio-
ne w ciągu dwóch dni - na 
wokandzie sądowej sta-
nie 69-letni mieszkaniec 
powiatu wałbrzyskiego. 
Mężczyzna, w niedzielę na 
terenie Jedliny-Zdroju, a w 
świąteczny poniedziałek w 
Głuszycy, został zatrzymany 
do kontroli drogowych, a 
miał cofnięte uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów. 
Przypominamy. Nie masz 
uprawnień? Nie wsiadaj za 
"kółko"!
W niedzielę w nocy - po godzi-

nie 2:30 - 69-latek wpadł w ręce 
głuszyckich mundurowych na ul. 
Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, kiedy 
kierował samochodem dostaw-
czym. Policjanci w trakcie kontroli 
ustalili, że mieszkaniec powiatu 
wałbrzyskiego na podstawie de-
cyzji starosty od lutego tego roku 
ma cofnięte uprawnienia do kiero-
wania pojazdami. Jeszcze tej nocy 

sporządzili więc dokumentację do 
sądu. Szybko okazało się, że męż-
czyzna nie przyjął do wiadomości, 
że popełnił przestępstwo drogo-
we, za które może trafić za kraty 
więzienia na 2 lata i w poniedział-
kowy wieczór ponownie wyjechał 
samochodem na drogę. Tym ra-
zem inni funkcjonariusze z Głuszy-
cy zatrzymali 69-latka na ul. Chro-
brego w tej miejscowości. Policja 
przypomina, że za jazdę pomimo 
cofniętych już uprawnień – tak jak 
w podanych powyżej przypad-
kach - z powodu np. wcześniejszej 
jazdy w stanie nietrzeźwości, czy 
też przekroczenia limitu punktów 
karnych - kierującemu grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 2, a 
przez sąd wydawany jest obliga-
toryjny zakaz kierowania pojaz-
dami, którego złamanie jest też 
kolejnym przestępstwem.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Niedostosowanie prędkości 
do warunków panujących na 
drodze oraz nadmierna pręd-
kość są częstymi przyczynami 
zdarzeń drogowych. Dlatego 
właśnie wałbrzyscy policjanci 
"drogówki" przypominają, 
że praktycznie codziennie 
prowadzą działania zwalcza-
jące piratów drogowych z ulic 
Wałbrzycha i powiatu wałbrzy-
skiego. Ci kierujący, którzy 
rażąco łamią przepisy przekra-
czając dozwoloną przepisami 
prędkość, muszą się liczyć z 

mandatem karnym nawet 2,5 
tysiąca złotych. W miniony 
piątek podczas prowadzonej 
akcji nikt nie utracił uprawnień 
za przekroczenie dozwolonej 
prędkości na obszarze zabu-
dowanym o ponad 50 km/h. 
Nie było też poważniejszych 
zdarzeń drogowych.

W miniony piątek na terenie 
naszego miasta oraz powiatu 
wałbrzyskiego odbyła się kolej-
na akcja prewencyjno-kontrolna 
pn. „Prędkość”. W trakcie działań 
22 funkcjonariuszy dokonało 133 

kontroli drogowych i ujawniło 
94 wykroczenia, które dotyczyły 
przekroczenia dozwolonej pręd-
kości przez kierujących. Funk-
cjonariusze realizowali zadania 
statycznie na punktach kontrol-
nych, uwzględniając przy tym w 
szczególności rejony przejść dla 
pieszych i skrzyżowań. W tym 
dniu nikt nie utracił uprawnień za 
przekroczenie dozwolonej pręd-
kości na obszarze zabudowanym 
o ponad 50 km/h. W trakcie służby 
policjanci odnotowali siedem na 

szczęście niegroźnych w skutkach 
zdarzeń drogowych.

Policja przypomina, że każdy 
kto wsiada za kierownicę swojego 
pojazdu odpowiada nie tylko za 
swoje bezpieczeństwo, ale także 
za życie i zdrowie innych uczestni-
ków ruchu drogowego. Pamiętaj-
my, aby jeździć zgodnie z przepi-
sami i stosować się do ograniczeń 
wynikających z przepisów ruchu 
drogowego. Brawura i ryzykowne 
zachowania mogą doprowadzić 

do poważnego w skutkach wy-
padku drogowego.

Red.
Źródlo i fot.

walbrzych.policja.gov.pl
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Wpadł 34-latek na hulajnodze elektrycznej, który wydmuchał 0,26 promila alkoholu

Weekendowi pijani kierowcy
Wywiadowcy wałbrzyskiej komendy zapukali
do drzwi jednego z mieszkań na Nowym Mieście

Z NARKOTYKAMI 
WPADŁY TRZY OSOBYFunkcjonariusze z Wał-

brzycha i powiatu wałbrzy-
skiego podczas długiego 
sierpniowego weekendu za-
trzymali na ulicach naszego 
miasta oraz regionu łącznie 
siedemnastu zmotoryzo-
wanych uczestników ruchu 
drogowego znajdujących 
się pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków. To kierujący 
samochodami osobowymi, 
motorowerami, rowera-
mi, a także hulajnogami 
elektrycznymi. Niechlubny 
rekordzista wydmuchał 
ponad 3,5 promila alkoholu! 
Inny z mężczyzn był nato-
miast agresywny i odpowie 
za naruszenie nietykalno-
ści cielesnej policjantów. 
Dodatkowo podczas kontroli 
drogowych wpadły także 
dwie osoby poszukiwane.

Oto kilka przykładów:
Do pierwszej z interwencji do-

szło w piątek po godzinie 17:00 
na jednej z ulic Walimia, gdzie 
policjanci Komisariatu Policji w 
Głuszycy zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód osobowy, 
mając podejrzenie, że mężczy-
zna znajduje się pod wpływem 
narkotyków. Podczas interwencji 
31-latek mieszkający na co dzień 

za granicą, nie chciał poddać się 
badaniu, był agresywny i naruszył 
także nietykalność cielesną funk-
cjonariuszy. Policjanci po obez-
władnieniu mężczyzny przewieźli 
go do szpitala, gdzie pobrana zo-
stała mu krew do badań laborato-
ryjnych. Następnego dnia decyzją 
prokuratury podejrzany objęty 
został dozorem policyjnym. Dru-
gi z mężczyzn wpadł w piątek 
po godzinie 19:30. Funkcjona-
riusze ogniwa wywiadowczego 
wałbrzyskiej komendy zauwa-
żyli jadącego niepewnie przez 
pl. Magistracki w Wałbrzychu na 
hulajnodze elektrycznej mężczy-
znę. Postanowili sprawdzić jego 
stan trzeźwości. Okazało się, że 
wałbrzyszanin był pijany. 32-latek 
wydmuchał 1,83 promila alkoholu 
w organizmie. Niedzielna noc to 
trzy kolejne kontrole policyjne, 
gdzie kierujący znajdowali się pod 
wpływem alkoholu lub narkoty-
ków. Najpierw - chwilę po półno-
cy – w ręce kolejnych policjantów 
„drogówki” wpadł 34-latek na hu-
lajnodze elektrycznej, który wy-
dmuchał 0,26 promila alkoholu. 
Około godziny pierwszej funkcjo-
nariusze prewencji wałbrzyskiej 
komendy ustalili, że poruszający 
się hulajnogą elektryczną ul. 11-
go Listopada w Wałbrzychu 19-la-
tek znajduje się pod wpływem 

narkotyków. Nie minęła kolejna 
godzina, a rowerzysta jadący ul. 
Andersa wydmuchał aż 1,24 pro-
mila alkoholu. W niedzielę po 
godzinie 17:00 mieszkańcy Pod-
zamcza zauważyli, że ul. Basztową 
porusza się kompletnie pijany kie-
rujący samochodem osobowym. 
Wezwany na miejsce patrol ruchu 
drogowego zatrzymał 26-latka, 
który był niechlubnym rekordzi-
stą długiego sierpniowego week-
endu. Mundurowi ustalili, że miał 
3,69 promila alkoholu w organi-
zmie. Wałbrzyszanin utracił prawo 
jazdy i teraz na wiele lat może się z 
nim pożegnać.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Podczas długiego sierp-
niowego weekendu wałbrzy-
scy policjanci zatrzymali trzy 
kolejne osoby, które posia-
dały środki psychotropowe 
w postaci amfetaminy lub 
metamfetaminy oraz odu-
rzające w postaci marihuany. 
Za przestępstwa narkotyko-
we podejrzani mogą teraz 
trafić za kraty więzienia na 
najbliższe 3 lata. Funkcjona-
riusze po raz kolejny nar-
kotykom mówią stanowcze 
"nie" i zapowiadają dalsze 
działania w tym zakresie.
W piątek po godzinie 20:00 po-

licjanci pierwszego komisariatu 
otrzymali zgłoszenie o kradzieży 
sklepowej w jednym z marketów 
na Podzamczu i ujęciu przez pra-
cowników ochrony sprawcy tego 
zdarzenia, który z półki sklepowej 
ukradł lampę warsztatową o war-
tości blisko 300 złotych. Prowa-
dzący czynności funkcjonariusze 
ostatecznie wystawili mężczyźnie 
mandat karny kredytowany za 
popełnione wykroczenie. Urzą-
dzenie w stanie nienaruszonym 
wróciło na sklep. Okazało się jed-
nak, że to nie był koniec kłopotów 
22-letniego wałbrzyszanina. Męż-

czyzna miał przy sobie woreczek 
foliowy, a w nim metamfetaminę. 
Młody mieszkaniec miasta Wał-
brzycha spędził więc noc w jednej 
z policyjnych cel, by następnego 
dnia usłyszeć zarzut posiadania 
narkotyków.

Tego samego dnia po godzinie 
23:30 inni policjanci tej samej jed-
nostki na jednej z ulic Szczawna-
-Zdroju wylegitymowali 26-let-
niego wałbrzyszanina. Przy nim 
to mundurowi znaleźli woreczek 
strunowy z marihuaną. Teraz męż-
czyzna także odpowie przed są-
dem za posiadanie narkotyków.

W sobotę po godzinie 18:00 
natomiast policjanci zespołu wy-
wiadowców wałbrzyskiej komen-
dy zapukali do drzwi jednego z 
mieszkań na Nowym Mieście, w 
związku ze zgłoszoną tam awan-
turą domową. Szybko okazało się, 
że sprawca całego zdarzenia miał 
przy sobie środki psychotropowe 
w postaci amfetaminy, dlatego 
i on trafił do pomieszczenia dla 
osób zatrzymanych, by następne-
go dnia usłyszeć zarzut posiada-
nia narkotyków.

Red.
Źródło

walbrzych.policja.gov.pl
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej kwoty czynszu za 
dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Mikołaja Reja, oznaczonej 
jako działka nr 109/3 w obrębie nr 18 Biały Kamień o powierzchni 19,50 m², zabudowanej 
garażem.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 117,00 zł netto + 23% VAT. 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:15. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych 
niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez 
pełnomocnika. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę 
pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
117,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg – część 
działki nr 109/3 obręb nr 18 Biały Kamień”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i 
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 
6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://
bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl 
pod nr telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od 18.08.2022 r.  do 22.09.2022 r.
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
dot. nieruchomości zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Wałbrzych, położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Ludowej 1C, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  522/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 10.08.2022 r.

Nowe pojazdy mają 250 miejsc siedzących

Elfy zapraszają na pokład!
Jeździły po Wielkopolsce 

i po Podkarpaciu. Kursują 
na linii Bydgoszcz – Toruń. 
Teraz trafiły do floty dol-
nośląskiego przewoźnika, 
a od czwartku, 18 sierpnia, 
zaczną wozić mieszkańców 
regionu. Koleje Dolnoślą-
skie odebrały dwa pierwsze 
pociągi Elf 2, które zostaną 
wykorzystane na linii do 
Jelcza-Laskowic.
Elf 2 będzie jednym z dwóch 

największych elektrycznych ze-

społów trakcyjnych we flocie Ko-
lei Dolnośląskich. Pięcioczłono-
wy pojazd o długości ponad 90 
metrów otrzyma numer seryjny 
48WEc. – Zakładaliśmy, że nowe 
Elfy 2 wejdą do rozkładów jazdy 1 
września. Udało się jednak przed 
czasem – dzięki wspólnym stara-
niom zespołu Kolei Dolnośląskich 
i dostawcy – firmy Pesa. To dla nas 
ważne, bo wiemy, że nasi pasaże-
rowie czekali na te nowoczesne i 
bardzo pojemne pojazdy – mówi 
Damian Stawikowski, prezes Kolei 

Dolnośląskich. – Nowe pociągi od 
Pesy są dostosowane do ruchu 
regionalnego i aglomeracyjnego 
– podkreśla Wojciech Zdanowski, 
wiceprezes Kolei Dolnośląskich. 
– Pojazdy będą obsługiwać ruch 
aglomeracyjny wokół Wrocławia, 
również na liniach Dolnośląskiej 
Kolei Aglomeracyjnej. Co ważne – 
pasażerowie mogą liczyć na kom-
fort podróży. Nowe pojazdy mają 
250 miejsc siedzących, a każdy 
może zabrać na swój pokład łącz-
nie 540 osób.

Red.
Źródło: KD

Na osteoporozę cierpi w Polsce około 2,7 miliona ludzi

Przełam się – zbadaj swoje kości!!
28 sierpnia w niedzielę, 

od godz. 9.00 przy schroni-
sku Harcówka w Wałbrzychu 
pojawi się Osteobus, w któ-
rym można będzie wykonać 
bezpłatne badania pod 
kątem profilaktyki osteopo-
rozy.
Badanie gęstości kości w Os-

teobusie i ich ocena to pierwszy 
etap diagnostyki. Jeśli pacjent 
otrzyma nieprawidłowy wynik – 
tj. stwierdzona zostanie osteopo-
roza, będzie kierowany na dalsze 
badania diagnostyczne. Każda z 
osób z nieprawidłowym wynikiem 
będzie niezwłocznie zdiagnozo-
wana i leczona. – Kobiety powin-
ny być bardziej czujne i zadbać o 
profilaktykę, zwłaszcza w momen-
cie zbliżania się do granicy…, kie-
dy wkraczają w grupę ryzyka, czyli 
w okres menopauzy. Zachęcam 
do wszelakich badań profilaktycz-
nych, te mówiące o gęstości mine-

ralnej kości po pięćdziesiątce, są 
bardzo ważne. Na sobie doświad-
czyłam badania densymetrycz-
nego i wyniku, że mam osteope-
nię i złamania wszystkich kości 
podudzia – to nie jest przyjemne 
wspomnienie. A jeśli w przeszłości 
doznał już ktoś urazu osteoporo-
tycznego, najlepiej by takie bada-
nie robił regularnie. Widać wów-
czas jak zmieniają się parametry 
kości – dodaje Joanna Gadzińska 
z Dolnośląskiej Fundacji Onkolo-
gicznej. Osteoporoza jest chorobą 
dotykającą coraz większej liczby 
osób w naszym kraju. Cierpi na 
nią około 2,7 miliona ludzi. Roz-
wija się bezobjawowo. Powoduje 
zmiany w strukturze kości, przez 
co są coraz słabsze oraz bardziej 
podatne na złamania.

Zarejestruj się - zadzwoń na nr 
535015442, Mariusz Augustyniak 
(zapisy od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00).  Red.
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Od 20 lat razem z Wami... Wydarzenia 9

„Festiwal Sera” odbył się tradycyjnie 15 sierpnia w Dziećmorowicach 

Wygrała zupa brokułowo-serowa!
Dwanaścioro uczestników 

walczyło w tym roku o tytuł 
autora „Najlepszej potrawy 
z sera 2022 r.” Jury konkursu 
wybrało zupę brokułowo-
-serową przygotowaną przez 
panią Martynę Jabłońską.
Autorka najsmaczniejszej se-

rowej potrawy otrzymała bon 
podarunkowy o wartości 3000 
złotych oraz voucher na wyjazd 
wakacyjny. Drugie miejsce zaję-
ła pani Anna Domagała-Pałka za 
serowe cudo, a trzecie pani Anna 

Gątarek za rogaliki. Swojego fa-
woryta wybrali również walimscy 
radni. Zostały nimi pierożki z se-
rem wędzonym przygotowane 
przez pana Jakuba Szawiołę, któ-
ry otrzymał bon podarunkowy o 
wartości 1000 złotych. Przypomi-
namy, że „Festiwal Sera” odbył się 
tradycyjnie 15 sierpnia w Dzieć-
morowicach na terenie Karczmy 
Góralskiej. Była to już piętnasta 
edycja imprezy. Oprócz konkur-
su dla gości przygotowano liczne 
stoiska ze zdrową żywnością oraz 

koncerty. Gwiazdami tegoroczne-
go festiwalu byli Liber i Sławomir. 
– Dziękuję uczestnikom konkursu, 
mieszkańcom i wszystkim goś-
ciom, którzy chcieli bawić się ra-
zem z nami w Dziećmorowicach. 
Zapraszamy do nas szczególnie 
osoby aktywne, Kraina Sowio-
górskich Tajemnic czeka na od-
krywców w każdym wieku – mówi 
Adam Hausman, wójt gminy Wa-
lim.

Red.
Źródło i fot. walim.pl

Sobotni spacer historycz-
ny w Świebodzicach można 
zaliczyć do bardzo udanych, 
to inicjatywa świebodzi-
czanki, miłośniczki lokalnej 
historii - Róży Stolarczyk. 
Frekwencja, pomimo zmien-
nej, deszczowej pogody, 
była wysoka, uczestniczy-
ło w wydarzeniu około 
czterdziestu osób. Oprócz 
świebodziczan wzięli w nim 
udział członkowie Dolnoślą-
skiego Towarzystwa Miłośni-
ków Zabytków.
Organizatorka wydarzenia z 

pasją opowiadała między innymi 

o historii świebodzickich kościo-
łów, Ratusza Miejskiego, Murów 
Obronnych, kryptach grobowych 
Hochbergów czy o ciekawostkach 
związanych z zabytkowymi ka-
mienicami. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom miłośników historii 
Świebodzic pani Róża Stolarczyk 
zapowiedziała kolejną ciekawą 
inicjatywę. Otóż w czwartek 18 
sierpnia o godz. 13:00 spotkała się 
z Klubie Senior + na Os. Sudeckim 
i przedstawiła opowieści tajemni-
cze i niezwykłe o Świebodzicach.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

O historii świebodzickich kościołów, Ratusza Miejskiego, Murów Obron-
nych, kryptach grobowych Hochbergów

Historyczny spacer

 Fontanna na Podzamczu - FOTORELACJA   



Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

Papież Franciszek

Coolturalna Montownia @WalbrzychMM

@Pontifex_pl

@CoolMontownia

5:03 PM · 11 sie 2022

1:30 PM · 16 sie 2022

3:16 PM · 16 sie 2022

Trwa remont generalny sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 na Sobięcinie. Przy okazji 
remontujemy także łącznik sali ze szkołą. Modernizacja kosztuje ponad 5 mln zł, a 
środki pochodzą wyłącznie z budżetu miasta. Zakończenie prac planowane jest na 
październik br. #Wałbrzych

Miłość wykracza poza to, co przydatne, co dogodne, co należne; miłość rodzi zdu-
mienie, inspiruje twórcze porywy, bezinteresowne.

Pani Olga Tokarczuk (@tokarczuk_olga) przyjechała, by sprawdzić, co to dzieje się 
w tej Coolturalnej Montowni, bo jak powiedziała „dużo już o niej słyszała - dobre-
go”;)(to miłe). I tak przy okazji podpisała nam swoją książkę

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

5:08 PM · 16 sie 2022

1/4 Ratowanie Odry musi odbywać się z udziałem samorządów oraz we współ-
pracy z ekspertami akademickimi oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. Odby-
łem szereg rozmów i spotkań, których rezultat pomoże nam podjąć skuteczne 
działania na rzecz ratowania Odry.  https://bit.ly/3PrwLD1

Czarni Wałbrzych
@CzarniWalbrzych

5:49 PM · 15 sie 2022

Mecz z Podgórzem kończy się zwycięstwem Czarnych 4:1, a bramki zdobywali 
Łukasz Misiak (gracz meczu-na zdjęciu),Yurii Pelypets i Alan Sowik dla gospo-
darzy oraz Łukasz Piątek dla gości! Dobry mecz w wykonaniu naszego zespołu i 
udany początek sezonu-brawo!

dolnośląska Policja
@DPolicja

5:03 PM · 14 sie 2022

Policjanci z województwa dolnośląskiego wspólnie z innymi służbami stale mo-
nitorują sytuację na Odrze. Funkcjonariusze sprawdzają czy mieszkańcy oraz inne 
osoby respektują zakaz wchodzenia do wody oraz kąpieli w rzece i połowu ryb.

S. Bielawska
@bielawska_s

9:34 PM · 6 sie 2022

Kilkadziesiąt zabytkowych pojazdów zaprezentowało się dziś w @WalbrzychMM
To już X edycja Międzynarodowego Wałbrzyskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych 
Wrażenie na licznej publiczności zrobiły nie tylko wspaniałe samochody i motocy-
kle, ale również stroje uczestników.

Politechnika Wrocławska
@PWr_Wroclaw

2:02 PM · 12 sie 2022

Czy wiecie, że pszczoły porozumiewają się za pomocą tzw. tańca wywijanego? 
Pszczoła biega po plastrze, macha odwłokiem, zawraca i powtarza to zachowanie. 
Te „rozmowy” podobno dotyczą głównie jedzenia. Nasze pszczoły możecie wciąż 
podglądać na żywo na https://ulopolis.pwr.edu.pl
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

PIERWSZA WIZYTA
U KOSMETOLOGA
Pierwsza wizyta u kosmetologa 
wiąże się z wieloma powodami: 
chęcią poprawy stanu skóry, 
redukcją zmarszczek, przebar-
wieniami i nierównym kolory-
tem, trądzikiem a także innymi 
dermatozami.
Wiek odwiedzających gabi-
nety kosmetologiczne nie ma 
znaczenia, wszystko zależy od 
problemów skórnych, które 
chcemy rozwiązać lub po pro-
stu zacząć świadomą pielęg-
nację. Zadbana, zdrowa cera 
poprawia naszą pewność siebie 
oraz jakość życia. 
Często przed pierwszą wizytą 
u kosmetologa czujemy lekki 
stres co jest naturalną rzeczą, 
ponieważ nie wiemy czego się 
spodziewać i jak będzie wyglą-
dała wizyta.
Na pierwszej wizycie zaczyna-
my od założenia naszemu klien-
towi/klientce karty pacjenta. W 
niej znajduje się szczegółowy 
wywiad kosmetologiczny w 
którym znajdują się pytania do-
tyczące pielęgnacji, stylu życia, 
nawyków żywieniowych, aler-
gii i chorób, a także wszelkie 
informacje dotyczące naszych 
procedur zabiegowych. Bardzo 
dobrym pomysłem,  jest przy-
niesienie ze sobą kosmetyków 
lub zdjęć kosmetyków które 
klient/klientka używa na co 
dzień, by móc przeanalizować 
dotychczasową pielęgnację. 
Przydatne będą również na 
początek podstawowe wyniki 
badań ( np. morfologia z roz-
mazem) by wstępnie ocenić co 
dzieje się w organizmie nasze-
go odwiedzającego . 
Po rozmowie, kosmetolog oce-
nia stan skóry klientki/klienta. 
Planowana terapia zawsze do-
bierana jest indywidualnie do 
potrzeb oraz problemów skór-
nych. Edukacja jak świadomie 
dbać o skórę jest bardzo waż-
nym aspektem naszej pracy. 
Należy pamiętać, że 70% suk-
cesu terapii  w walce o zdrową 
skórę jest zależne od tego co 
robimy poza gabinetem, czyli 
jaką pielęgnację stosujemy, jak 
zdrowo się odżywiamy, jaki styl 
życia prowadzimy. Wszystko 
ze sobą jest połączone a stan 
naszego zdrowia odzwierciedli 
nasza skóra.

Zabiegi upiększające

Jak Kleopatra

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Jedzenie - według Słow-
nika Języka Polskiego lek-
sem ten oznacza to, co się je. 
Inaczej nazywany:• jedzenio-
wy, jedzonko, jadło dawniej, 
a także pokarm. Czasownik 
to oczywiście „jeść” czyli 
spożywać pokarmy, prze-
żuwając i połykając. Krótko, 
zwięźle i na temat. Jednak 
w dzisiejszych czasach o je-
dzeniu mówi się coraz wię-
cej i częściej. Wszystko za 
sprawą zdrowego odżywia-
nia i zmiany nawyków ży-
wieniowych. Więc co to jest 
to zdrowe odżywianie? Otóż 
według portalu bonavita.pl 
zdrowe odżywianie to spo-
sób odżywiania, który pole-
ga na przyjmowaniu takich 
produktów, które pokrywają 
zapotrzebowanie na wszyst-
kie niezbędne składniki od-
żywcze oraz wodę. Osoby 
pragnące zdrowo się odży-
wiać powinny zwracać uwa-
gę na to, aby ich posiłki były 
różnorodne oraz aby wy-
bierana żywność zawierała 
substancje zmniejszające ry-
zyko występowania chorób 
dietozależnych jak otyłość, 
cukrzyca, choroby układu 
krążenia. Żywność spełnia-
jąca te warunki znajduje się 
nie tylko w sklepach ekolo-
gicznych, ale też na targach, 
w warzywniakach i na zwy-
kłych półkach sklepowych. 
Oczywiście, idąc na drugą 
stronę bieguna dotyczące-
go jedzenia, warto poruszyć 
temat jedzenia śmieciowe-
go. Więc co to jest „śmiecio-
we jedzenie”? To produkty o 
wysokiej zawartości tłuszczy 
i cukrów oraz sztucznych 
polepszaczy i barwników. 
Musi być smaczne i apetycz-
nie wyglądać, nawet jeśli 
nie sam produkt, to przy-
najmniej jego opakowanie. I 
jeszcze coś - musi być tanie. 
Czy do tej grupy produktów 
możemy zaliczyć popularne 
i uwielbiane „zupki chińskie? 
O tym przeczytacie w Tema-
cie Tygodnia. Smacznej lek-
tury. 

Redaktor Naczelny

Każda z nas - niezależnie 
od wieku czy pory roku - 
chce wyglądać pięknie i 
młodo. W tym wydaniu pod-
powiadamy jakie zabiegi są 
obecnie "na topie" i w które 
warto zainwestować zarów-
no czas, jak i pieniądze.

Zabiegi na twarz
Na tych zależy nam szczegól-

nie przed tzw. wielkim wyjściem, 
przed świętami, po zimie, po lecie 
itp. Numerem jeden jest peeling 
kawitacyjny, który przyniesie do-
skonałe efekty praktycznie każdej 
cerze. Kolejne "perełki" dobiera-
my już w zależności od potrzeb. 
Wśród nich wyróżnijmy zabiegi: 
rozświetlające, redukujące prze-
barwienia i plamy; głęboko na-
wilżające; przeciwstarzeniowe, 
liftingujące; regenerujące ze sta-
bilizowaną witaminą C; przeciw-
zmarszczkowe (także na okolicę 
oka); kwasowe, złuszczające po-
wierzchnię skóry, regenerujące ją i 
ujędrniające. Warto też poddać się 

bijącemu ostatnimi czasy rekordy 
popularności masażowi twarzy 
Kobido.

Zabiegi i rytuały na ciało
Na tego typu usługi najwięk-

sze zapotrzebowanie jest zazwy-
czaj w okresie wiosennym. Przed 
rozpoczęciem sezonu letniego 
zaczynamy myśleć o tym, że "za 
moment" przyjdzie nam odsła-
niać większe partie ciała - czy to 
na basenie, czy na plaży 
czy choćby na ulicy. 
Podstawą, podob-
nie jak w przypad-
ku twarzy, są pee-
lingi w połączeniu 
np.z serum, maską, 
a r o m a t y c z n y m 
okładem (czeko-
ladowym, witami-
nowym, błotnym 
- co kto woli), 
kąpiele (np.w 
mleku i miodzie, 
m a g n e z o w e , 
b o r o w i n o w e , 

aromatyczne), masaże (klasyczne, 
relaksacyjne, gorącymi kamienia-
mi, bańką chińską, na odżywczym 
oleju z prażonego słonecznika). 
Koszty są różne, uzależnione od 
czasu trwania zabiegu, użytych 
składników, etapów - od 100 do 
500 zł.

Zabiegi kinezyterapii
Nie zapominajmy także o ru-

chu. Gimnastyka ogólnouspraw-
niająca w basenie w połączeniu 

z ćwiczeniami na świeżym 
powietrzu na macie może 
zdziałać cuda. Wystarczy 20 
minut takich "przyjemno-
ści" a nasze samopoczucie 
i sylwetka od razu ulegną 
poprawie! Włączmy też do 
grafiku dnia spacery - po 
lesie, po parku itp.

Zebrała: osa
Źródło zdję-

cia: pixabay.com

Aromatyczna kąpiel może po-
móc nam się odstresować po 
ciężkim dniu pracy. Taki wieczor-
ny rytuał powinien wejść na stałe 
do naszej codziennej pielęgnacji. 
By przyjemności stało się zadość 
polecamy wykonać go wespół z 
delikatnymi olejkami nawilżający-
mi, które poprawią gładkość skó-
ry, dostarczając jej odżywczych i 
pielęgnujących składników.

Warto też uprzyjemnić sobie 
kąpiele, stosując sole: musujące, 
mineralne czy kule z dodatkiem 
masła shea.

Kryształki soli bogate są w mi-
kroelementy, niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania skó-
ry. Badania dowodzą, że sól działa 
jak magnes dla zawartych w niej 
toksyn.

Kąpiele solankowe idealnie za-
tem oczyszczą organizm, podda-
jąc go detoksyzacji.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zacznij od nordic walking!
Marzysz o zrzuceniu zbęd-

nych kilogramów, poprawie 
sylwetki ale nie możesz 
się przełamać, by pójść na 
intensywne ćwiczenia bądź 
zdrowie nie pozwala Ci na 
treningi siłowe, aerobo-
we itp.? Postaw na nordic 
walking, czyli chodzenie z 
kijkami.

Godzina tej aktywności to 400 
kcal mniej. W pierwszej kolejności 
pozbędziesz się tkanki tłuszczo-
wej z brzucha, talii oraz ud. Brzmi 
cudownie, prawda? A jeśli połą-
czysz to wszystko ze zbilansowa-

nym, racjonalnym odżywianiem, 
w ciągu miesiąca staniesz się 
lżejsza o 5 kg. Poza tym "wzmoc-
nisz kręgosłup, odciążysz stawy i 
zapobiegniesz chorobom układu 
krążenia" - zapewniają eksperci z 
fit.poradnikzdrowie.pl

- "To naturalna, bezpieczna for-
ma ruchu pochodząca z Finlandii, 
którą może zastosować każdy, 
możliwa do uprawiania przez cały 
rok na świeżym powietrzu" - za-
pewniają specjaliści na medme.
pl. - "Jest to energiczny marsz 
pozwalający zadbać o kondycję. 
Rozwija takie partie mięśni, które 

nie są używane podczas zwykłe-
go marszu.

Treningowi poddawane są 
nogi, biodra jak i górne części cia-
ła: ręce, ramiona, obręcz barkowa, 
mięśnie kręgosłupa" - czytamy 
dalej na medme.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: medme.pl, fit.

poradnikzdrowie.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Iskra i Walim pokazały moc
Iskra Witków Śląski na inaugurację Wałbrzyskiej Serie A zmierzyła się z Roztocznikiem, który ligowy byt wywalczył dopiero w meczach barażowych. Spot-

kanie, pomimo deszczowej pogody, mogło się podobać. Świetne zawody rozegrał Walim. Pozytywne wrażenie zostawili po sobie Czarni i Szczyt. Cuda działy 
się w Mieroszowie.

Najszybciej do ligo-
wych zmagań przystąpili 
piłkarze w Witkowie. Pod-
opieczni trenera Marcina 
Gryki szybko narzucili 
swój styl gry, sześciokrot-
nie umieszczając piłkę w 
bramce rywala.

-Pewne zwycięstwo 
naszego zespołu pod-
czas inauguracji sezonu 
2022/2023. Cała druży-
na spisała się dziś świet-
nie wysoko wygrywając. 
Przez cały mecz kontro-
lowaliśmy przebieg spot-
kania, tworząc sobie bar-
dzo dużo sytuacji. Rywale 
swoich okazji szukali po-
przez długie podania za 
naszych obrońców – cie-
szą się w Witkowie.

Kolejnego dnia kibice 
mogli zobaczyć trzy spot-
kania. Nieoczekiwanie 
porażki doznali fawory-
ci spotkań w Wierzbnej i 
Mieroszowie. Gdy docie-
rały do nas wyniki me-
czów, w których pewne 
zwycięstwa mieli odnieść 

Herbapol Stanowice i 
Włókniarz Głuszyca, by-
liśmy mocno zaskoczeni. 
Wierzbianka zagrała am-
bitnie i skutecznie. 

Cuda w bramce wyczy-
niał zaś Filip Fonfara, któ-
ry zmienił się tego dnia w 
Harry Pottera. Zawodnik 
KP Mieroszów bronił jak 
natchniony. Nie przepuś-
cił nawet rzutu karnego. 
Dzięki jego heroicznej 
postawie beniaminkowi 
udało się zakończyć mecz 
z 3 punktami na koncie. 

Swoje zrobili zaś Zieloni 
Mokrzeszów, którzy kom-
plet punktów wywalczyli 
jednak dopiero w koń-
cówce spotkania.

Ostatnim dniem zma-
gań był świąteczny po-
niedziałek. Tego dnia 
kibice również mogli na-
cieszyć się trzema spot-
kaniami. Kapitalne zawo-
dy rozegrali na stadionie 
przy ulicy Dąbrowskiego 
Czarni, którzy pokonali 
Podgórze różnicą 3 bra-
mek. Jeszcze lepiej po-

radził sobie Szczyt. Pod-
opieczni trenera Rafała 
Lipińskiego wysoko wy-
grali w Szczawnie Zdroju. 
Na koniec genialnie za-
prezentowali się piłkarze 
Walimia, którzy zmietli 
swojego rywala z po-
wierzchni ziemi. 

Wyniki 1 kolejki spot-
kań:

KP MCK Mieroszów 
-Włókniarz Głuszyca 1:0

Sudety Dziećmorowice 
- Zieloni Mokrzeszów 1:2

MKS Szczawno Zdrój - 
Szczyt Boguszów-Gorce 
1:5

KS Walim - Górnik Bo-
guszów-Gorce 9:2

Wierzbianka Wierzbna 
- Herbapol Stanowice 1:0

Czarni Wałbrzych - Pod-
górze Wałbrzych 4:1

Iskra Witków Śląski - 
LKS Roztocznik 6:0

AKS II Strzegom - Za-
głębie Wałbrzych (27.11 
g. 11:00)

JZ 

Młodzi siatkarze zagrają w innym systemie
Rozgrywki planowo mają się 
rozpocząć w trzeci weekend 
września. W tym terminie 
zostaną rozegrane turnieje 
rozstawieniowe, których go-
spodarzem będzie 5 najwy-
żej sklasyfikowanych zespo-
łów młodziczek i 3 najwyżej 
sklasyfikowane zespoły 
młodzików z ubiegłego se-
zonu. Po zakończeniu tego 
etapu, w październiku, za-
wodnicy wystartują w roz-
grywkach ligowych. 

Dodatkowo Związek po-
informował, że oficjal-
nym partnerem rozgrywek 
Dolnośląskiej Ligi Młodzi-
ków i Młodziczek został 
KGHM, dzięki któremu na 
początku września każdy 
klub grający w tych ligach 
otrzyma siatkę, piłkę oraz 
koszulki treningowe, a tak-

że będzie miał rekompen-
sowane koszty obsady sę-
dziowskiej.

Wśród dziewcząt do rozgry-
wek zgłoszonych zostało aż 
20 drużyny reprezentujące 
w sumie 16 klubów sporto-
wych. W zawodach zobaczy-
my takie ekipy jak:

UKS Koral Wrocław
UKS „ Dwójka” Milicz
Akademia Siatkówki AZS 
AWF Wrocław
MMKS Kłodzko
MKS PIAST Głogów
#VolleyWrocław I
#Volley Wrocław II
KPS Chełmiec Wałbrzych
KS Sudety Kamienna Góra
MKS Rokita BRZEG DOLNY
SMS Olimp Oborniki Śląskie
UMKS Volley Głogów
MKS Polonia Świdnica 1

MKS Polonia Świdnica 2
KS Olimpia JAWOR
UKS Gminy Miękinia
UKPS Lubin 1
UKPS Lubin 2
MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych I
MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych II

Dolnośląską Ligę Młodzi-
ków reprezentować będzie 

11 drużyn. Wśród nich zo-
baczymy przedstawicieli ta-
kich ekip:

UKS Koral Wrocław
UKS Dwójka Milicz
Jaworski Klub Sportowy 
SPARTAKUS
IM Faurecia Volley Jelcz-La-
skowice
Chemeko-System Gwardia 
Wrocław Academy I

Chemeko-System Gwardia 
Wrocław Academy II
KPS Chełmiec Wałbrzych I
KPS Chełmiec Wałbrzych II
KS Bielawianka Bester Bie-
lawa
UKSP Lubin
KPS Świdnica 

JZ

Dolnośląski Związek Siatkówki przekazał do opinii publicznej informację związaną z tegorocznymi rozgrywkami Dolnośląskiej Ligi Młodziczek i Młodzików. 
Nowością będą rozgrywki ligowe!
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Piłkarska mitologia
Od kiedy zacząłem interesować 
się futbolem czyli od końca lat 
80-tych, poznawałem piłkarzy 
i słuchałem opowieści o tych 
uznawanych za najlepszych w 
historii: Pele, Eusebio, Di Ste-
fano... Maradonę jeszcze zdą-
żyłem oglądać, ale nie był to 
już ten piłkarz co w 1986 roku. 
Opowieści o tamtych mistrzo-
stwach i samym Diego stały się 
dla mnie mitem, podobnie jak 
wymienieni wcześniej piłkarze 
z Pele w pierwszej kolejno-
ści, przez lata pozostawali mi-
tyczni. Wytworzyło to u mnie 
taki obraz, że współcześni mi 
topowi zawodnicy jak van Ba-
sten, Romario, Stoichkow i inni, 
oczywiście są rewelacyjni, ale 
nie mogą równać się z gwiaz-
dami sprzed lat. Przełom w ta-
kim postrzeganiu piłkarskiego 
świata nastąpił u mnie dopiero 
za czasów Zinedine Zidane’a. I 
w sumie sam nie wiem dlacze-
go, ale zacząłem postrzegać go 
jako tego, który może się rów-
nać z absolutnymi legendami 
futbolu. Cieszyłem się, że za 
mojego życia „dzieje się histo-
ria”, że jest ktoś kto na zawsze 
pozostanie legendą a ja będę to 
wspominał za ileś tam lat, jak ci 
co opowiadali mi o Pele, wspo-
minali jego. Dlaczego akurat Zi-
dane? Tego nie wiem, być może 
moja osobista sympatia do nie-
go i tamtej reprezentacji Fran-
cji, być może moje chciejstwo 
i tworzenie kolejnego mitu na 
własne potrzeby. Potem przy-
szła era Messiego i Ronaldo i 
ich zaczęto uznawać, zwłaszcza 
Argentyńczyka, za najlepszych 
w historii. I tak się zastanawiam 
czy to też nie jest następny mit 
wytworzony i podkręcany przez 
media, marketingowców (bo ta-
kie mamy też czasy), mit który 
wszyscy chcemy kultywować. 
To, że są to piłkarze absolut-
nie wybitni, nie trzeba nikogo 
przekonywać ale jaki sens ma 
porównywanie ich do Pelego, 
Di Stefano Puskasa itd.? Na 
przestrzeni lat, dekad futbol 
się zmieniał. Każda epoka mia-
ła swojego wirtuoza albo kilku. 
Ktoś stał się absolutną legen-
dą, ktoś inny trochę mniejszą i 
decydowały o tym różne czyn-
niki, nie tylko czysto sportowe. 
Oczywiście pewne elementy, 
umiejętności piłkarskie można 
porównać ale obwoływanie ko-
goś najlepszym w historii, w tak 
długiej już historii futbolu nie 
ma sensu.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:   Damian
Nazwisko: Grabowski
Data urodzenia: 15 grudnia 1991 roku        
Pseudonim sportowy: Jurgen, Grabek
Klub: Polski Związek Piłki Nożnej (sędzia piłkarski)
Największy dotychczasowy sukces: jako sędzia poprowa-
dziłem finał Akademickich Mistrzostw Europy w Futsalu. 
Na swoim koncie mam również półfinał Akademickich Mi-
strzostw Świata w Futsalu. W 2019 roku wygrałem plebiscyt 
działaczy, piłkarzy oraz trenerów na najlepszego sędziego 
w Futsal Ekstraklasie, a przed rokiem zająłem 2. miejsce.
Kto jest Twoim idolem sportowym: Włoch Pierlugi Collina 
– za niesamowitą charyzmę oraz wspaniały kontakt i szacu-
nek wśród zawodników oraz trenerów. 
Dlaczego piłka nożna: ojciec, który również jest sędzią piłkarskim, zaraził mnie pasją do futbo-
lu. Wszyscy na podwórku grali w piłkę, więc nie miałem innego wyjścia, jak również spróbować 
swych sił w tej dyscyplinie sportu. Przez kilka lat kopałem w Górniku, jednak gdy doznałem 
kontuzji kolana, zdecydowałem się zostać sędzią piłkarskim. A dlaczego Futsal? Bo to bardziej 
dynamiczna gra, ale również lepsza i szybsza możliwość zrobienia kariery.
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: chciałbym otrzymać nominację sędziowską do Mistrzostw Świa-
ta w Futsalu, a tym samym poprowadzić mecz w najważniejszych dla piłkarzy halowych roz-
grywkach. Chodzi mi o finały Mistrzostw Świata, gdyż mecze eliminacyjne mam już na swoim 
koncie.

Grabowski junior jedzie 
na Mistrzostwa Europy
Jak poinformował na Twitterze #Fwaldenburg, wałbrzysza-
nin Damian Grabowski znalazł się wśród 16 sędziów, którzy 
poprowadzą mecze Finałów Mistrzostw Europy w Futsalu 
U-19. Impreza odbędzie się w pierwszej połowie września w 
Hiszpanii, a my z tej okazji przypominamy lutową Kartę Wał-
brzyskiego Sportowca, której bohaterem był nasz arbiter.

Niezły mecz i sporo szczęścia
Mecz zaczął się od kilku 
groźnych akcji Polonii, ale 
nieoczekiwanie to Górnik 
wyszedł na prowadzenie. 
Po jednej z szybkich akcji 
skrzydłem, udane zagranie 
w pole karne, dało szansę 
na oddanie strzału w kie-
runku bramki gospodarzy. 
Uderzenie z pierwszej piłki 
zaskoczyło wszystkich i pił-
ka po rykoszecie wpadła do 
bramki.

-Graliśmy z faworytem roz-
grywek 4 ligi na ich terenie z 
drużyną, która ściągnęła za-
wodników grających jeszcze 
kilka tygodni temu w 1 lidze 
czy 3 lidze. I to było widać, 
mieliśmy swoje sytuacje ale 
ogólnie zasłużone zwycię-
stwo gospodarzy. Walczymy 
dalej. W następnej kolejce 
będziemy walczyć o 3 pkt - 

mówił po meczu trener Gór-
nika Wałbrzych.

Porażka ujmy wałbrzyskiej 
drużynie nie przynosi, ale 
pokazuje jak dużą przepaść 
trzeba będzie zasypać, by 
zbliżyć się do faworytów 
tegorocznych rozgrywek IV 
ligi. Łatwo można stwierdzić, 
że łatwo nie będzie. Spokoj-
nie można jednak dodać, że 

żaden z piłkarzy Górnika nie 
odpuści. W najbliższą so-
botę przyjdzie moment, w 
którym biało-niebiescy będą 
mogli się zrehabilitować. Do 
Wałbrzycha przyjeżdża Piast 
Nowa Ruda. Lepszego rywa-
la do zdobycia pierwszych 
punktów nie można było so-
bie lepiej wyobrazić.

Polonia Świdnica – Górnik 
Wałbrzych 2:1 (0:1)
0:1 – Wojciech Sowa (9 min 
– sam.)
1:1 – Patryk Salamon (59 
min)
2:1 – Oskar Trzepacz (67 
min). 

JZ

Nasze beniaminki w kratkę
Inauguracja rozgrywek zawsze jest sporą niewiadomą. Mecz podopiecznych trenera Błażyńskiego z zawsze groźną Victorią Świebo-

dzice pokazał jednak dobre przygotowanie fizyczne, pozwala walczyć do końca o pozytywny rezultat. Gorzej start wypadł Zdrojowi.

Wałbrzyszanie podeszli do 
gry podwójnie zmotywowani. 
Dobra koncentracja w defen-
sywie pozwoliła na szybsze 
kreowanie sytuacji pod bramką 
rywala. W początkowej fazie 
meczu gospodarzom brakowa-

ło jednak cierpliwości. Próbo-
wali to wykorzystać goście, ale 
brakowało im pomysłu na fina-
lizację swoich akcji.

-Graliśmy bardzo ambitnie. 
Na początku było jednak ner-

wowo i musiało minąć trochę 
czasu zanim opanowaliśmy sy-
tuację – mówił po meczu tre-
ner Górnika Nowe Miasto.

W przypadku Zdroju Jedli-
na Zdrój, wszystko zaczęło się 
dobrze. Podopieczni trenera 
Kamila Jasińskiego podeszli do 
meczu bardzo ambitnie. Tym 
razem jednak nie wystarczyło 
to do zwycięstwa. Ozdobą me-
czu była bramka Bartosza Cha-
browskiego.

-W meczu inauguracyjnym 
sezon przegraliśmy z Włóknia-
rzem Kudowa-Zdrój. Jedyne-
go gola, otwierającego wynik 
spotkania zdobył w pierwszej 
połowie Bartosz Chabrowski 
po asyście Dariusza Dydrycha 
– czytamy na stronie klubu z 
Jedliny.

Wyniki 1 kolejki Ligi Okrę-
gowej.

Kryształ Stronie Śląskie - 
Polonia Bystrzyca Kłodzka 1:0

Zdrój Jedlina Zdrój - Włók-
niarz Kudowa Zdrój 1:2

Górnik Nowe Miasto Wał-
brzych - Victoria Świebodzice 
2:1

Iskra Jaszkowa Dolna - Pogoń 
Pieszyce 3:1

Karolina Jaworzyna Śląska - 
Piławianka Piława Górna (14.09 
g.17)

LKS Bystrzyca Górna - Śnież-
nik Domaszków (31.08 g.17:30)

Grom Witków - Zjednoczeni 
Żarów (07.09 g.17)

Nysa Kłodzko - Cukrownik/
Polonia Pszenno (26.11 g.13)

JZ

Baraż o utrzymanie w Wałbrzyskiej Serie A miał oblicze trójmeczu. Do rywalizacji przystąpiły bowiem trzy najlepsze zespo-
ły spośród tych, które miały spaść.
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Przed nami koncert - Muzyka Mi Leży #5

Czas na święto fotografii!

Zapraszamy do Parku 
Centralnego na plenerową 
scenę Klubu Łaźnia, gdzie 
Świdnicki Ośrodek Kultury 
zaprezentuje lokalne artyst-
ki. Ponownie będą czekać 
na Was leżaki a dodatkowo 
bogate menu i niepowtarzal-
na atmosfera pełna zieleni i 
sztuki. W ostatniej tegorocz-
nej odsłonie usłyszycie co-
very popularnych utworów 
w wykonaniu 8 utalentowa-
nych wokalistek w towarzy-
stwie livebandu.

WYSTĄPIĄ:
Oliwia Cebula (ART) / Sanah i 

Kwiat Jabłoni
Ma bardzo zróżnicowany gust 

muzyczny, ale najczęściej słucha 
popu i k-popu. Oprócz muzyki, 
która jest jej największą pasją, in-
teresuje się również sportem i czy-
taniem książek.

Julka Dudek (ART) / Ewa Far-
ny, KT Tunstall

Ma 20 lat a śpiewa od około 10. 
Uwielbia energetyczne i szybkie 
piosenki ponieważ one odzwier-
ciedlają jej przebojowy charakter

Jagoda Kurzawa (MDK) / Ka-
mil Bednarek, Gaba Kulka

Swoją przygodę ze śpiewa-
niem rozpoczęła w przedszkolu 
piosenką „Czerwone jabłuszko”. 
Od tamtej pory bierze udział w 
konkursach, warsztatach i koncer-
tach. W MDK śpiewa od 7 lat. Naj-
chętniej wybiera utwory polskich 
artystów.

Róża Madej (MDK) / Renata 
Przemyk, Maanam

Od 8 lat śpiewa w MDK. Mu-
zyka jest dla niej całym światem, 
dlatego w wolnych chwilach dzieli 
się swoim talentem z innymi. Naj-
częściej słucha starych utworów, 
dlatego też podczas koncertu 
wykona „Babę zesłał Bóg” i „Boskie 
Buenos”.

Milena Szymula (ART) / Ca-
mila Cabello, Ed Sheeran, Miley 
Cyrus

Śpiewa od najmłodszych lat a 
miłość do muzyki zasiała w jej ser-
cu mama! Ogromną inspiracją są 
dla niej również Louis Tomlinson 
i Harry Styles, którzy pokazali jak 
wiele emocji można przekazać w 
utworach!

Oliwia Walicka (ART) / Mrozu
Półfinalistka programu „The Vo-

ice Kids”, charyzmatyczna dusza 
i niewiarygodnie potężny głos. 
Osobowość pełna energii, ale też 

dziewczyna o bardzo wrażliwym 
sercu. Wokalistka, która nie wyko-
nuje muzyki, tylko nią jest i czuć 
to w każdym dźwięku wydobywa-
nym przez Oliwkę.

Angelina Warmuz (MDK) / Mi-
ley Cyrus, Madison Beer

Śpiewa w MDK od 6 lat. Słucha 
różnych rodzajów muzyki, głów-
nie zagranicznej, i taki też repertu-
ar zaprezentuje podczas koncertu.

Weronika Wąsowska (MDK) / 
Sanah i Natalia Grosiak, Adele

Ma 21 lat a swoją przygodę z 
muzyką rozpoczęła w przedszko-
lu. Od 13 lat kształci swój głos w 

MDK. Od dwóch lat pracuje nad 
autorskimi utworami, których ma 
już na swoim koncie kilka. Uwiel-
bia śpiewać piosenki liryczne, bal-
lady z głębokim przekazem.

---------------
27 SIERPNIA 2022 / godzina 

20:00
scena plenerowa Klubu Łaź-

nia (pl. Ludowy 5)
WSTĘP WOLNY
---------------

Red.
Źródło i fot. sok.com.pl 

Wernisaż X Ogólnopol-
skiego Przeglądu Diapo-
ram i Fotografii Cyfrowych 
zaplanowano 20 sierpnia o 
godzinie 17.00 w Wałbrzy-
skim Ośrodku Kultury na 
terenie Starej Kopalni.Tego-
roczna edycja przeglądu jest 
wyjątkowa bo zbiega się z 
jubileuszem istnienia Komi-
sji Fotografii Krajoznawczej, 
która organizuje spotkanie.

– Coroczna tradycja „delekto-
wania” się w gronie naszej foto-
graficznej rodziny, działającej w 
KFK, bogactwem i różnorodnoś-
cią kadrów, możliwościami nasze-
go warsztatu, satysfakcją z naszej 
osobistej kreatywności, jak też 
możliwością popatrzenia na efek-
ty innych wirtuozów obiektywu 
– naszych przyjaciół, to prawdzi-
we święto fotografii – przyznają 
członkowie Komisji Fotografii 
Krajoznawczej. Organizatorzy nie 

ukrywają, że w czasie tych spot-
kań możemy się przekonać, że na-
wet najbardziej banalne rzeczy z 
odpowiedniej perspektywy mogą 
stworzyć fascynujące, unikalne 
obrazy. – Przeglądy nasze mają 
znamienny temat przewodni „ 
Byłem – widziałem – zdobyłem”. 
Parafrazując go, można by powie-

dzieć, że w pierwszych latach na-
szej działalności bywaliśmy tam, 
gdzie zawiodły nas nasze pomy-
sły, obserwowaliśmy i fotografo-
waliśmy ucząc się patrzeć okiem 
naszego obiektywu, wykorzystu-
jąc sukcesywnie zdobywaną wie-
dzę i doświadczenie – komentują 
organizatorzy.

KFK działał lokalnie, dla swoich 
członków, dla mieszkańców Wał-
brzycha. Współpracuje regularnie 
z miejskimi i powiatowymi insty-
tucjami. Po czterech latach dzia-
łalności KFK jej członkowie są już 
znani, doceniani, a niejednokrot-
nie nagradzani na ogólnopolskich 
forach, wernisażach i wydarze-
niach fotograficznych.

Red.
Źródło i fot. wok.walbrzych.pl 

Za nami finał „Historii zaklętych w rękodziele”!
W sobotę podsumowano 

projekt „zRęcznie. Historie 
zaklęte w rękodziele”. Za-
prezentowano prace, które 
powstały w czasie warszta-
tów. Nie zabrakło podzięko-
wań dla uczestników. To był 
wspaniały finał wyjątkowe-
go projektu, który opierał się 
o wałbrzyskie legendy i był 
związany z rękodziełem.

W Wałbrzyskim Ośrodku Kultu-
ry na terenie Starej Kopalni zapre-
zentowano prace, które powstały 
w czasie warsztatów. To między 
innymi własnoręcznie robione 
mydła, do których, w nawiązaniu 
do górniczej historii Wałbrzycha, 
dodano między innymi aktywny 
węgiel. Pojawiły się także świece 
sojowe, które uczestnicy projektu 
tworzyli na kolejnych warsztatach 

czy efektowne dzieła z warszta-
tów scrabbooking`owych.

Projekt, za którego przygoto-
wanie odpowiada działające przy 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury sto-
warzyszenie WOK – więcej o kultu-
rze, i który jest finansowany z bu-
dżetu gminy Wałbrzych to także 
legendy. W ostatnich tygodniach 
organizatorzy spotykali się z re-
gionalistami, którzy opowiadali 

uczestnikom projektu miejskie 
historie. Zaproszono przewodnika 
i autora książek Krzysztofa Kaługę 
oraz związaną z Zamkiem Książ 
Magdalenę Woch.

Red.
Źródło i fot. wok.walbrzych.pl

Otwarte 
kino

czeka!
To kolejna w czasie 

tegorocznych wakacji 
odsłona Kina Open Air. 
Organizatorzy zapraszają 
w najbliższy piątek 19 
sierpnia na kolejny seans. 
Wówczas zostanie poka-
zana produkcja „W głowie 
się nie mieści”. Seans za-
planowano na placu koło 
Coolturalnej Montowni 
na terenie Starej Kopal-
ni. Wjazd – bezpłatny. 
Wystarczy zabrać dobry 
humor!

Tytuł „W głowie się nie mie-
ści” został nagrodzony Osca-
rem w kategorii najlepszy, 
długometrażowy film animo-
wany. Ten pokaz rozpocznie się 
o 21.00.

Za nami już trzy seanse te-
gorocznego letniego Kina 
Open Air. Wszystkie cieszyły 
się ogromnym zainteresowa-
niem mieszkańców Wałbrzy-
cha i aglomeracji wałbrzyskiej. 
Wspólnie oglądaliśmy „Coco” 
i „Zakochanego kundla” oraz 
„Pocahontas”.

Red.
Źródło i fot.

wok.walbrzych.pl



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0514/22 REKLAMA R0515/22

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDE-
ROBY, ZAMÓWIENIA INDY-
WIDUALNE -TANIO! TEL. 607 
218 533

W W W . M E B L E - I B G .
WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZO-
RÓW LCD i innych, również 
w domu klienta. Naprawa 
FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czyn-
ne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, MEB-
LE KUCHENNE I INNE STO-
LARSKIE. TANIO TEL. 692 123 
981

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

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 
696

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

REMONTY. Tanio i solidnie
tel. 783 255 751

KUPIĘ

Kupię Starocie: odzna-
czenia, medale, zegarki, fi-
gurki i patery z lat 50 i 60, 
zabawki PRL, wazony ze 

szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

PRACA

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

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

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na 
Piaskowej Górze, 51m2, 3 
pokoje z kuchnią. Ul. Miesz-
ka I 34/8. Bez pośredników. 
Tel. 600 851 189

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 15

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 19.08.2022 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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