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BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY

Odliczanie czas rozpocząć, bowiem niewiele ponad tydzień pozostał do tegorocznej Odliczanie czas rozpocząć, bowiem niewiele ponad tydzień pozostał do tegorocznej 
edycji legendarnego turnieju streetballa – Alkatraz 2K22. Turnieju, nad którym nasz edycji legendarnego turnieju streetballa – Alkatraz 2K22. Turnieju, nad którym nasz 
tygodnik objął patronat, a transmisję z wydarzenia przeprowadzi Sportowy Wałbrzych tygodnik objął patronat, a transmisję z wydarzenia przeprowadzi Sportowy Wałbrzych 
TV. Więcej o zbliżającej się imprezie na stronie 9 oraz na stronie 6 w Studio Espresso.TV. Więcej o zbliżającej się imprezie na stronie 9 oraz na stronie 6 w Studio Espresso.
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z Robertem Kosińskim,
 trenerem Klubu Tenisowego w Szczawnie-Zdroju
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kalendarium

CZERWIEC

10
PIĄTEK

Imieniny:
Eliza, Metody, Walery
Światowy Dzień
Krwiodawstwa

CZERWIEC

14
WTOREK

Imieniny:
Bogumił, Małgorzata,
Amancjusz, 
Międzynarodowy Dzień 
Elektryka

 
Imieniny:
Anastazy, Barnaba, Paula 

Międzynarodowy
Dzień Rysia

CZERWIEC

15
ŚRODA

CZERWIEC

16
CZWARTEK

„Stojąc w miejscu też można zabłądzić” 
Edward Stachura

CZERWIEC

11
SOBOTA

Imieniny:
Jolanta, Wit , Abraham

Dzień Wiatru

Imieniny:
Aneta, Benon, Justyna

Boże Ciało

10:00 evolucJA III - daj się zainspirować - Stara Kopal-
nia - Centrum Nauki i Sztuki
17:00 Spring Festival - A’Propos Wałbrzych
20:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni z pracami gór-
niczymi - Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki 

17:00 Spring Festival - A’Propos Wałbrzych
18:00 Michał Krzosa - Blizny życia - Miejska Biblio-
teka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie 
Gorcach
10:00 – 17:00 wystawa Beata Mak-Sobota „IZOLA-
CJA STRUKTURY” - Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

Imieniny:
Antoni, Lucjan, Akwilina,

Święto Dobrych Rad

CZERWIEC

13
PONIEDZIAŁEK

16:00 Kulturalna Czerwcówka w Sokołowsku
10:00 – 17:00 wystawa Beata Mak-Sobota „IZOLA-
CJA STRUKTURY” - Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 – 17:00 wystawa Beata Mak-Sobota „IZOLA-
CJA STRUKTURY” - Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 – 17:00 wystawa Beata Mak-Sobota „IZOLA-
CJA STRUKTURY” - Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA 
ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

16:00 Kulturalna Czerwcówka w Sokołowsku
20:00 Nocne zwiedzanie Starej Kopalni z pracami 
górniczymi

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 18OC 17OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Jan, Mieczysława, Onufry 

Dzień Stylisty Paznokci

CZERWIEC

12
NIEDZIELA

10:00 evolucJA III - daj się zainspirować - Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki
10:00 Śniadanie na trawie - niedzielny piknik - Za-
mek Książ w Wałbrzychu
12:30 AKADEMIA PANA KLEKSA/ 7+ - Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu 
16:00 RAZ, DWA,TRZY... | 1-3 lata - Teatr Lalki i Akto-
ra w Wałbrzychu

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

i Obozów Zagłady

Święto Żandarmerii Wojskowej

Światowy Dzień Robienia
na Drutach w Miejscach Publicznych

Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze

Światowy Dzień Raka Nerki

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci
Międzynarodowy Dzień Falafela
Święto Służby Ochrony Państwa

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii
Światowy Dzień Praw Osób Starszych

REKLAMA R0323/22

Polska i świat żyje od kilku 
dni sukcesem Igi Świątek. Jak 
to się dzieje, że tak młodzi za-
wodnicy odnoszą niebywałe 
sukcesy? 

To prawda, sukcesy Igi Świą-
tek budzą niesamowite emo-
cje. Przecież nigdy w historii 
polskiego tenisa nie mieliśmy 
takich sukcesów jak dziś… Je-
żeli chodzi o wiek to Iga, Hu-
berta są przecież sportowcami 
w najlepszym wieku do odno-
szenia największych sukcesów 
ale prawdziwą receptą, oprócz 
niebywałego talentu, jest oczy-
wiście ciężka praca jaką wyko-
nuje każdy zawodnik. Oprócz 
tego świadomość ludzi, którzy 
tworzą teamy i otoczenie tych 
graczy a także zdrowie, predys-
pozycje psychomotoryczne czy 
także możliwości finansowe...

Tenis to dyscyplina dla 
młodych?

To pytanie bardzo ogólne 
lecz wiadomo, że jeżeli chodzi 
o zawodowe granie to niezbęd-
ne jest rozpoczęcie kariery w 
młodym wieku natomiast tenis 
sam w sobie jako dyscyplina to 
zabawa bez ograniczeń wieko-
wych i każdy może grać. Pierw-
sze turnieje tenisowe organizo-
wane są nawet dla 5-6 latków, 
kończąc na zmaganiach +80.

Sama Iga Świątek komen-
tuje, że jej sukcesów nie by-
łoby gdyby nie drużyna. Czy 
w dzisiejszych czasach sam 
tenisista bądź tenisistka oraz 
trener nie wystarczają? Po-
trzebny jest sztab ludzi?

Tak, na poziomie profesjo-
nalnym teamy zawodników są 
bardzo złożone. Każdy odpo-
wiedzialny jest za swoje zada-
nia, w których jest fachowcem. 
W teamie oprócz trenerów te-
nisa są trenerzy przygotowa-
nia motorycznego, psycholog, 
fizjoterapeuta czy dietetyk. 

Również nasi zawodnicy na 
poziomie juniorskim mają szta-
by większe niż jednoosobowe. 
Wyszkolenie profesjonalisty to 
bardzo złożony proces.

Zapewne sukcesy Igi Świą-
tek sprawią, że dzieci i ich 
rodzice zainteresują się upra-
wianiem tego sportu. W ja-
kim wieku najlepiej zacząć 
trenować?

Tak, to prawda. Już dziś wi-
dać, że postrzeganie tenisa 
jako dyscypliny znacząco się 
zmieniło, rośnie popularność, 
oglądalność a to generuje ko-
lejnych ludzi zainteresowanych 
dyscypliną. W szkółkach teniso-
wych jest coraz więcej dzieci. W 
naszej szkole najmłodszy pod-
opieczny ma zaledwie cztery 
lata. Coraz częściej pojawiają 
się świadomi rodzice zdeter-
minowani na sukces własnych 
dzieci...

O czym powinni wiedzieć 
rodzice, których dzieci za-
czną trenować tenis ziemny?

Rodzice powinni wiedzieć 
przede wszystkim, że tenis to 
wspaniała przygoda, która od-
powiednio pokierowana nie 
może źle się skończyć. Oprócz 
ogromnych walorów prozdro-
wotnych tenis to również prze-
łamywanie własnych słabości, 
nauka logicznego myślenia, 
ogromna rzesza nowych przy-
jaciół czy w końcu wspaniała 
rywalizacja. Zachęcam gorąco 
lecz warto sprawdzić kwalifika-
cje oraz historię osób, do któ-
rych posyła się dzieci na zajęcia. 
Jakość generuje sukcesy więc 
jeśli klub ma sukcesy to swoją 
pracę wykonuje należycie. 

Czy na szczawieńskich kor-
tach będziemy mogli zoba-
czyć zmagania tenisistów w 
tym roku? 

Na szczawieńskich kortach 
zawody kwalifikowane w kate-
goriach młodzieżowych odby-
wają się niemal w każdy week-
end a KT Szczawno Zdrój jest 
największym organizatorem 
zmagań a także szkoleń w re-
gionie. W sezonie 2022 odbędą 
się również dwie szlagierowe 
imprezy międzynarodowe Te-
nis Europe U14 oraz ITF Juniors 
U18, gdzie walczy się o punkty 
do juniorskich szlemów. W pla-
nie na kolejny rok 2023 mamy 
już zawodowy turniej męż-
czyzn z pulą 15000 USD… bę-
dzie się działo.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

WSSE „INVEST-PARK” na Forum G2 

„INVEST in EDU” - rozmowy o potrzebach edukacyjnych 

Na stadionie Tarczyński 
Arena Wrocław odbyła się 
kolejna edycja Forum G2, w 
którym brali udział najważ-
niejsi przedstawiciele świata 
biznesu, nauki i polityki. 

Podczas wydarzenia odbyło się 
ponad trzydzieści niezwykle waż-
nych paneli dyskusyjnych. W jed-
nym z nich dotyczącym utrzyma-
nia Dolnego Śląska w czołówce 
najszybciej rozwijających się re-
gionów w Europie wziął udział dr 
Mariusz Tomczak - dyrektor zarzą-
dzający i prokurent Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”. Głównymi filarami 
dyskusji były gospodarka, akty-
wizacja zawodowa uchodźców, 
rozwój nauki i szkolnictwa oraz 
oczywiście biznes.

Honorowy patronat nad wy-
darzeniem objęli Prezes Rady Mi-
nistrów Mateusz Morawiecki oraz 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego Cezary Przybylski. WSSE 
„INVEST-PARK” była sponsorem 
tego wydarzenia. 

O potrzebach i kierunkach 
rozwoju szkolnictwa wyższe-
go rozmawiali przedstawi-
ciele uczelni z Wiceministrem 
Edukacji i Nauki Wojciechem 
Murdzkiem. Spotkanie zo-
stało zorganizowane przez 
Klaster Edukacyjny „INVEST 
in EDU” prowadzony przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną „INVEST-PARK”.   
- Kluczem do właściwego roz-

woju szkolnictwa wyższego jest 
zaproponowanie młodym ludziom 
atrakcyjnych kierunków kształcenia, 
zarówno pod względem zarobków 
jak i specyfiki pracy – podkreślał 
podczas spotkania sekretarz sta-
nu Wojciech Murdzek. – taka wie-
dza płynie od samych przedsiębior-
ców, a niezwykle ważnym ogniwem 
w pozyskiwaniu tych informacji są 
specjalne strefy ekonomiczne oraz 
prowadzone przez nich klastry edu-
kacyjne oraz klastry branżowe – wy-
mieniał wiceminister resortu.    

W spotkaniu wziął udział rów-
nież Piotr Bober, wiceprezes zarzą-
du  Fundacji „Platforma Przemysłu 
Przyszłości”, której celem działania 
jest przyspieszanie cyfryzacji i ro-
botyzacji przemysłu w Polsce. 

- Aby osiągnąć to zamierzenie nie-
zbędne jest dostosowanie kierunków 
kształcenia do standardów przemy-
słu 4.0.. Uda nam się to osiągnąć tyl-
ko dzięki ścisłej współpracy między 
resortem, władzami akademickimi, 
szkołami zawodowymi i branżowy-
mi, a samymi pracodawcami. Wy-
daje się, że najsensowniej jest zrobić 
to z pomocą integratora jakim jest 
strefa ekonomiczna – mówił wice-
prezes fundacji. 

W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele dolnośląskich i opol-
skich uczelni wyższych, m.in.: z 
Politechniki Opolskiej, wałbrzyskiej 
filii Politechniki Wrocławskiej, świd-

nickiego oddziału Społecznej Aka-
demii Nauk, Dolnośląskiej Szkoły 
Wyższej oraz Państwowej Uczelni 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. 

- Życzyłbym nam wszystkim, aby 
wypracować model cyklicznych 
spotkań z przedstawicielami resortu, 
na których moglibyśmy opracowy-
wać plany rozwoju naszych placó-
wek, a także stanowić ciało doradcze 
w kwestiach legislacyjnych zwią-
zanych ze szkolnictwem wyższym 
– dodaje Robert Wiszniowski, rek-
tor Państwowej Uczelni Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. 

Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Klaster Edukacyjny 
„INVEST in EDU” prowadzony przez 
WSSE „INVEST-PARK”. Klaster od 
przeszło 7 lat łączy przemysł z edu-
kacją, skupiając obecnie ponad 
130 członków – głównie szkoły, 
uczelnie, oraz strefowe przedsię-
biorstwa.  

- Cieszę się, że nasza strefa oraz 
klaster edukacyjny mogą być plat-
formą współpracy, łącznikiem mię-
dzy ministerstwem a szkolnictwem 
wyższym. Dzięki bezpośrednim 
spotkaniom kierownictwa resortu z 
władzami uczelni udaje się wypra-
cować rozwiązania korzystne za-
równo dla studentów jak i przemy-
słu, który ma ogromne potrzeby w 
zakresie zatrudniania absolwentów 
uczelni technicznych – podkreślał 
dr Mariusz Tomczak, dyrektor 
zarządzający i prokurent WSSE 
„INVEST-PARK”.

Po spotkaniu z władzami uczel-
ni, wiceminister Murdzek oraz wi-
ceprezes Piotr Bober zwiedzili bu-
dowane przez WSSE „INVEST-PARK” 
Centrum Szkoleniowe, które dzięki 
nowoczesnym technologiom pod-
nosić będzie kompetencje pracow-
ników przemysłowych. Otwarcie 
obiektu planowane jest na przeło-
mie bieżącego i przyszłego roku. 
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Zdjęcie tygodnia Park Miejski im. Jana III Sobieskiego
Fot. Szkółka Tenisowa Atri Wałbrzych

Iga co światowy tenis podbiła
Część świata, nie tylko tenisowego, żyje tym, co stało się w minioną sobotę. Iga Świątek po 

raz drugi w Paryżu na turnieju Roland Garros zdobyła pierwsze miejsce. Jej dotychczasowa 
kariera sportowa imponuje i wzbudza zachwyt, a zawodniczka ma zaledwie 21 lat.

REKLAMA R0325/22

Tata prekursor
Ojciec Igi Świątek - Tomasz 

Świątek urodzony w 1964 roku 
był zdolnym wioślarzem. W 1988 
roku pojechał na Igrzyska Olim-
pijskie w Seulu, podczas których 
w czwórce podwójnej wróżono 
im medal. Wówczas za olimpijski 
krążek państwo płaciło 10 tys. do-
larów, za co można było w Warsza-
wie kupić dwu- lub trzypokojowe 
mieszkanie. W Seulu panowały 
wtedy wysokie temperatury i 
duża wilgotność, w pokojach nie 
było klimatyzacji, więc dwaj kole-
dzy zrobili sobie przeciąg. Jeden 
z nich się rozchorował i w zastęp-
stwie dołączył do nich jedynkarz 
Kajetan Broniewski. Łódź w tym 
składzie już nie płynęła tak jak 
trzeba i zajęli siódme miejsce. Po 
tych doświadczeniach Tomasz 
Świątek wyciągnął wnioski: pokie-
rował córki w kierunku sportów 

indywidualnych. Mama Igi jest 
ortodontką i nie udziela się pub-
licznie. Ojciec najpierw zabierał 
Igę i starszą od niej o trzy lata sio-
strę Agatę na basen. Dziewczynki 
nauczyły się pływać, jednak czę-
sto chorowały na zapalenie uszu 
i gardła, dlatego w zamian zapro-
ponował im tenis. Iga początko-
wo podpatrywała starszą siostrę i 
bardzo chciała dołączyć do klubu. 
Rodzice zapisali ją, gdy miała 6 lat. 
W życiu Igi zaczęła się sportowa 
rutyna: szkoła, trening, nauka, sen. 
Treningi i turnieje sprawiały jej ol-
brzymią przyjemność. Jej siostra 
Agata była na treningach bardzo 
sumienna, pracowała jak maszy-
na. Iga początkowo wydawała się 
leniuchem, lecz siostra dała jej 
dobry wzór do naśladowania. Ka-
riera Igi zaczęła nabierać rozpędu, 
a Agata przez problemy z kolana-
mi, dała sobie spokój ze sportem 

i śladem matki poszła na studia 
medyczne.

Kariera zawodniczki
Iga Świątek urodziła się 31 maja 

2001 r. w Warszawie. Swoją przy-
szłość zawodową od początku 
wiązała z tenisem ziemnym. Jej 
sportowa kariera rozpoczęła się 
na dobre, gdy tenisistka skończy-

ła 15 lat. Rozegrała wówczas swój 
debiutancki turniej ITF w Sztok-
holmie, stając się jego zwycięż-
czynią. Następny turniej, również 
zwycięski, zagrała w Bergamo. Po 
występie i wygranej na juniorskim 
turnieju Wimbledon, Iga Świątek 
zdecydowała się na zakończenie 
kariery juniorskiej i walkę o ran-
king WTA. Rozpoczęła ją w 2019 
roku od kwalifikacji w Auckland. 
Po zwycięskich dwóch pierw-
szych starciach, została pokonana 
przy trzecim przez Jane Čepelovą. 
Przejdźmy nieco dalej. W 2019 
roku szczególne okazały się być 
dla niej zawody w Lugano, dzięki 
którym awansowała do pierwszej 
setki rankingu – zajęła 88. miejsce. 
W tym samym roku brała jeszcze 
udział we French Open, turnieju 
Wimbledon, turnieju Cincinati, a 
także kwalifikacjach do zawodów 
Birmingham. Wzięła też udział w 
zawodach w Waszyngtonie. Szyb-
ki rozwój jej kariery sportowej 
przyniósł rok 2020. Rozpoczęła go 
od Australian Open, gdzie prze-
grała w czwartej rundzie. Brała 
także udział w kwalifikacjach w 
Pucharze Federacji w Luksembur-
gu. Przełomowy okazał się dla niej 
udział w turnieju French Open, 
gdzie w grze pojedynczej poko-
nała wszystkich swoich rywali, 
dochodząc do finału, w którym z 
kolei pokonała Sofię Kenin, stając 
się zwyciężczynią, a jednocześ-
nie pierwszym zwycięzcą French 
Open pochodzącym z Polski.

Przechodzi do historii
Po triumfie w Paryżu 21-latka 

może poszczycić się faktem, że 
jest niepokonana od 35. kolejnych 
meczów. To jest coś fenomenalne-
go. Ostatni raz, gdy musiała uznać 
wyższość innej tenisistki, miał 
miejsce w połowie lutego. Wów-
czas lepsza od niej okazała się Je-
lena Ostapenko z Łotwy. Od tam-
tej pory krok po kroku, mecz po 
meczu Polka robiła swoje i zbliżała 
się do rekordu Sereny Williams, 
która wygrała najwięcej spotkań 
w XXI wieku (34). Amerykanka tę 
znakomitą passę zanotowała w 
2013 roku. Nasza reprezentantka 
wyrównała to osiągnięcie, poko-
nując w półfinale tegorocznego 
Roland Garros Rosjankę Darię 
Kasatkinę. Następnie pobiła ten 
rekord i tym samym przeszła do 
historii tego sportu. Zatem wspa-
niałe osiągnięcie Sereny Williams 
przetrwało niespełna dekadę.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
sport.wprost.pl

sport.onet.pl
sportowyfanatyk.pl

biografia24.pl
zyciorysy.info

glamour.pl
historiapolskiegotenisa.pl

dzieje.pl
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Po 22 latach pociągi wracają na trasę
Od najbliższej niedzieli pasażero-

wie zyskają kolejny kierunek połą-
czeń kolejowych ze stolicy wojewódz-
twa dolnośląskiego. Po 22 latach 
pociągi wracają na trasę do Świdnicy 
przez Sobótkę. Na torach pojawią się 
hybrydy Kolei Dolnośląskich, rozwija-
jąc sieć Dolnośląskiej Kolej Aglome-
racyjnej o kierunek, który może stać 
się kolejowym hitem.
Szybkie połączenie z centrum zyskają nie 

tylko mieszkańcy podwrocławskich miej-
scowości, ale i sami wrocławianie. Podróż z 
przystanku Wrocław Partynice, zlokalizowa-
nego przy ul. Zwycięskiej na Dworzec Głów-
ny, zajmie zaledwie 11 minut. W mniej niż 
30 minut dojedziemy do Dworca Głównego 
z miejscowości z terenu gminy Kobierzyce, 
w 45 minut – z Sobótki. Przejechanie całej 
trasy zajmie około godziny. - Uruchomie-
nie połączenia kolejowego z Wrocławia do 
Świdnicy jest oczekiwane zarówno przez 
mieszkańców Wrocławia, w tym mieszkań-
ców południowej części stolicy Dolnego 
Śląska, ale również Bielan Wrocławskich, 
Kobierzyc, Sobótki i Świdnicy, którzy zyska-
ją bezpośrednie połączenia do stacji Wroc-
ław Główny. Z połączenia skorzystają także 
turyści, wyjeżdżający w rejon Ślęży - wyjaś-
nia marszałek Cezary Przybylski. - Wykona-
na przez PKP PLK modernizacja 60-kilome-
trowej linii kolejowej nr 285 z Wrocławia do 
Świdnicy została dofinansowana ze środ-
ków unijnych przez Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego kwotą ponad 170 mln 
zł. Stawiamy na kolej, z sukcesami realizując 
ambitny i niespotykany w skali kraju pro-
jekt rewitalizacji linii kolejowych w całym 

regionie. Rozwijamy Koleje Dolnośląskie, 
umożliwiając Dolnoślązakom komfortowe 
korzystanie z kolei w codziennej komuni-
kacji. Rozwój kolei regionalnej, w tym aglo-
meracyjnej, to priorytet dla Samorządu Wo-
jewództwa – dodaje marszałek Przybylski. 
Czasy przejazdu osiągane przez pociągi KD 
są praktycznie nieosiągalne w godzinach 
szczytu dla samochodów indywidualnych – 
z Sobótki do centrum Wrocławia dotrzemy 
15 minut szybciej niż autem, z Kobierzyc 
czas przejazdu wyniesie ok. 20 minut, więc 
nierzadko dwa razy krócej niż w godzinach 
szczytu własnym samochodem.

Wartość inwestycji rewitalizacji linii nr 
285 to niemal 217 mln zł. Projekt „Rewi-
talizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku 
Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście 
wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – 
Świdnica Miasto” był współfinansowany ze 
środków unijnych EFRR w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Czytaj więcej na portalu
walbrzych-naszemiasto.pl

Red.
Źródło i fot. UMWD

zeskanuj kod QR
i czytaj pełen tekst
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 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 15 m², zabudowanej garażem 
blaszanym.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 90,00 zł netto + 23% VAT. 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:30. 
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, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności 
i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym 
punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 13.07.2022 r. wadium w wysokości 
90,00 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.



6 Rozmowa oglądaj wywiady na www.30minut.pl

Piątek, 10 czerwca 2022

Studio Espresso gościło na Alkatraz

z trenerem i promotorem koszykówki, a także organizatorem turnieju koszykówki ulicznej 
Alkatraz i trenerem grup młodzieżowych w MKS Szczawno-Zdrój rozmawiał Paweł Szpur

z Michałem Borzemskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Byłeś już naszym gościem - 
jednym z pierwszych zresztą. 
Wówczas mówiliśmy o twojej 
grze w football amerykański i o 
koszykówce. Dziś jesteś trene-
rem młodych adeptów i - jak co 
roku - organizujesz Alkatraz.

Dokładnie tak jest. Jak nagry-
waliśmy pierwszy wywiad to był 
2016 rok. Byłem drugim gościem, a 
wcześniej wystąpił mój obecny dy-
rektor, Tomasz Durajczyk. Wszyst-
ko się zgadza. Zawodnikiem już 
nie jestem - ani koszykarskim, ani 
zawodnikiem futbolu amerykań-
skiego, ale dalej robię turniej Alka-
traz i jestem trenerem grup mło-
dzieżowych w zespole MKS Basket 
Szczawno-Zdrój. Turniej nasz, w 
tym miejscu, gdzie dzieje się histo-
ria streetballa w Polsce. To śmiało 
można nazwać, to zostało okrzyk-
nięte oficjalnie. Nieoficjalnie - jest 
to „mekka” polskiego streetballa. 
Prawdziwe wydarzenie streetbal-
lowe w Polsce.

Skąd się wzięła nazwa turnie-
ju i dlaczego w tym miejscu?

Za ścianą, czyli jak przejdziemy 
przez Aleje Wyzwolenia, za daw-
nym Empikiem było boisko do 
koszykówki - takie zrobione sa-
memu. Tam rządził mój serdeczny 

przyjaciel Marcin Sikorski, który 
grał w Górniku i był wicemistrzem 
juniorów w Polsce. Tam się kręciło 
wszystko wokół koszykówki, całe 
to podwórko. To było podwórko 
na jeden kosz. Ja, mieszkając na 
Starym Zdroju, w wieku 18, 19 lat 
jeździłem po Wałbrzychu, szukając 
wrażeń i znalazłem tutaj takich pa-
sjonatów koszykówki - takich jak 
ja. Graliśmy tam dwa lata. Nagle 
doszliśmy do wniosku, że trzeba 
poszukać placu, który będzie się 
bardziej nadawał do tego, by grać 
na dwa kosze. Za miedzą, Kuba z 
Marcinem znaleźli ten plac, który 
był wcześniej przygotowany, rów-
nież pod siatkówkę. Mieliśmy tutaj 
przychylną osobę - Pana Tadeu-
sza Pogoszewskiego, którego ser-
decznie pozdrawiam, nauczyciel 
i pasjonat koszykówki. Od niego 
wyszedł pomysł, aby sformalizo-
wać to ze szkołą. Ówczesny dyrek-
tor, Pan Wrona pozwolił na to, i tak 
powstały pierwsze kosze. Pierwsze 
kosze to były samoróbki, a oczywi-
ście obecne są z atestem. Od tego 
w 2003 roku się zaczęło.

Ten turniej jest tak profesjo-
nalny, że ściągasz gwiazdy ko-
szykówki lub byłe gwiazdy ko-
szykówki. Jak ci się to udaje?

Jak już mówiłem, zaczęło się to 
wszystko w 2003 roku. Na pierw-
szym turnieju było sześć drużyn, 
na drugim było już osiem, ale to był 
taki "boom" na koszykówkę - wte-
dy taką streetballową, bo wówczas 
przejawiał się taki styl AND1. Firma 
od butów stworzyła taką drużynę 
streetballu, gdzie można było uży-
wać różnych trików. Taki styl typo-
wo nowojorski i tak koszykówka 
"zakorzeniła się" tutaj. My pod ten 
styl stworzyliśmy ten turniej. To 
spodobało się zawodnikom, którzy 
grali, którzy obecnie występują, a 
wiemy, że Wałbrzych jest miastem 

koszykówki. Dużo zawodników 
grało w koszykówkę. Często nie 
mieli miejsca, by zagrać w III lidze, 
bo była I lub II - to znajdowali swo-
je upodobania w boiskach, przy-
chodzili i grali. Wiadomo - z roku 
na rok coraz bardziej zaczynało 
się to "rozsławiać", głównie przy-
jeżdżali streetballowcy, tacy „za-
jawkowicze”, pasjonaci jak my, ale 
wśród tych pasjonatów również 
znajdowali się zawodowcy.

Dziękuję za wywiad.

W dalszej części rozmowy Mi-
chał zdradzi nam kto zagra w tego-

rocznym turnieju. Nasz gość opo-
wie również o pasji promowania 
i organizowania koszykówki oraz 
o tym, jak swoje zainteresowania 
sportem "przelał" na dzieciaki, bę-
dąc trenerem w MKS Szczawno-
-Zdrój.
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WYGRAJ zaproszenie do cyrku dla swojego dziecka. Wystarczy w piątek wysłać swoje zgłoszenie na adres 
sekretariat@30minut.pl podając swoje imię i nazwisko ZAPRASZAMY
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Koszt inwestycji to 270 tysięcy złotych

Nowy plac zabaw dla przedszkolaków
Z nowych urządzeń 

zabawowych na placu 
zabaw będą mogły już 
niedługo korzystać dzieci 
z Przedszkola Miejskiego 
nr 15 w Świdnicy przy 
ul. Ofiar Oświęcimskich. 
Wyeksploatowane przy-
rządy zastąpione zostaną 
nowoczesnymi, este-
tycznymi i bezpiecznymi 
urządzeniami.

Zamontowane zostaną 
dwa duże zestawy zabawowe 
oraz domek ze zjeżdżalnią. W 
pierwszej kolejności usunięto 
stare urządzenia i rozebrano 
betonowe podłoże. Następnie 
wykonany zostanie chodnik z 
kostki betonowej i drewniany 
podest, a także słupy do zada-
szenia płóciennego. Uzupeł-
niony będzie również trawnik. 
Wykonawcą zadania jest wy-
łoniona w drodze przetargu 
Grupa EPX Paweł Matera. Pra-

ce realizowane są na podsta-
wie dokumentacji wykonanej 
przez ABM Projekt, Usługi Pro-
jektowe, mgr inż. arch. Adam 
Mądrzak. Zgodnie z umową 
powinny zakończyć się one 21 
czerwca. Koszt inwestycji to 
270 tysięcy złotych.

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl
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Efektowna wygrana Górnika
Na wynik tego meczu czekaliśmy z dużym zniecierpliwieniem. Górnikowi bardzo zależało na wygranej, ale w podobnych nastro-

jach na murawę wychodzili też goście. Czarni zaatakowali i odbili się od ściany.

Strzelanie bramek dla pod-
opiecznych trenera Garwola za-
częli niezawodni Szymonowie 
Grudzień i Garwol. W ciągu kil-
kunastu kolejnych minut, formą 

ponownie błysnął 15-letni Ja-
kub Wąsowski. Jego dwa trafie-
nia dały gospodarzom jeszcze 
większe poczucie pewności i 
wiary we własne umiejętności. 

Po golu Kamila Szarka, szybko 
odpowiedzieli bramką Bejnaro-
wicza.

- Opuszczamy Stadion 
XXV-lecia w nie najlepszych na-
strojach po porażce 1:5 z Górni-
kiem Boguszów-Gorce. Nieste-
ty dziś rywal był dużo lepszym 
zespołem i nie pozostaje nic 
innego, jak tylko pogratulować 
gospodarzom tego spotkania. 
Jedyną bramkę dla Czarnych 
zdobył dziś Kamil Szarek. Bra-
wa za walkę dla naszego zespo-
łu, ale w tym spotkaniu zabra-
kło nam niestety argumentów i 
pozostaje nam skoncentrować 
się na ostatnim meczu sezonu, 

w którym zmierzymy się w nie-
dzielę o godzinie 17 na stadio-
nie przy ulicy Dąbrowskiego z 
Zagłębiem Wałbrzych  - piszą 
przedstawiciele wałbrzyskie-
go klubu.

Górnik Boguszów Gorce - 
Czarni Wałbrzych 5:1 (1:0)

1:0 - Szymon Grudzień 40’
2:0 - Szymon Garwol 65’
3:0 - Jakub Wąsowski 68’
4:0 - Jakub Wąsowski 75’
4:1 - Kamil Szarek 82’
5:1 - Ryszard Bejnarowicz 88’

JZ 

Czesiu tak się nie da
Pamiętacie bajkę „Władcy 
móch”? Moim ulubionym 
bohaterem z tamtej kres-
kówki był właśnie Czesiu. 
Oglądając mecz z Belgią 
aż cisnęło się na usta jego 
słynne „Alleluja”. Tylko, 
że Czesiu lubił też śpiewać 
„Gorzkie żale”. No właśnie, 
do tej pory wszyscy kibice 
mają żal, a jeśli nie będzie 
później sukcesu, to... Cze-
siu, to będzie twój symbol!
Już raz kiedyś nasz kochany 
Czesiu dostał takie lanie na 
młodzieżowym Euro. Wte-
dy od Hiszpanii. Czesiu też 
postawił autobus w bram-
ce. Qrwa, ja tego nie mogę 
zdzierżyć. Dlaczego wszy-
scy polscy trenerzy grają 
w piłkę broniąc Częstocho-
wy?! Zdecydowanie trzeba 
zmienić mentalność. Nie 
może tak być, że cały zespół 
stoi w polu karnym i wybija 
piłkę przed siebie.
Glik z Bednarkiem stał nie-
ruchomo jak dwa wielkie 
filary pod kopułą Kaplicy 
Sykstyńskiej. Gumny z Pu-
chaczem i Kamińskim poka-
zali prawdziwą siłę Lecha. 
Szczególnie „świetnie” za-
grał ten ostatni. Gratuluje 
wszystkim, którzy się tą trój-
cą zachwycali. Jak najdalej 
od kadry. Wczoraj zawiódł 
mnie też Lewy. Po przerwie 
dopasował się do kolegów 
z, o zgrozo tegorocznego 
Mistrza Polski.
Czesiu błagam. Odstaw au-
tobus!! Wyciągnij Ferrari. 
Puść na skrzydła. Zostaw 
Lewandowskiego w polu 
karnym. Wrzuć mu za ple-
cy MYŚLĄCEGO zawodnika. 
Choćby miał mieć 15 lub 
40 lat. Na Kamińskiego nie 
mogłem patrzeć. TRAGEDY 
jak mawiała Lusy Wilska z 
Rancza. Poza tym proszę, 
Czesiu… na miłość boską, 
posłuchaj Torzewskiego. On 
śpiewał: „Do przodu Polsko. 
Nie zginiesz nigdy, póki o 
zwycięstwo grasz!”
I na koniec Czesiu jeśli już  
musisz postawić ten au-
tobus, to przynajmniej za-
mknij okna!!!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Pierwsze i piąte miejsce wałbrzyskich siatkarek
Po zakończeniu zmagań w hali rozpoczął się sezon plażowy. W ostatnim czasie zawodniczki Chełmca Wodociągi Wałbrzych 

przebywały na zgrupowaniu kadry Młodziczek Dolnego Śląska w siatkówce plażowej w Górze.

Świetne występy na piasku
Wraz z czerwcem wystartował sezon siatkówki plażowej. W zawodach na piasku nasi siatkarze będą chcieli utrzymać dobrą 

dyspozycję z hali. Jednym z pierwszych startów były zawody w Mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów młodszych, które zorga-
nizowano w Strzelinie.

- W sobotę w ramach przy-
gotowań do nadchodzących 
Mistrzostw Dolnego Śląska 
nasze dziewczyny wraz z 
Trenerem Mariuszem Dzie-
wicem udały się do Leszna 
na turniej Gruszka Cup. Tur-
niej otworzył nasz utytuło-
wany reprezentant Polski 
- pomysłodawca i patron 
cyklu turniejów pan Piotr 
Gruszka. W turnieju wzię-
ło udział 10 par. Nasze za-
wodniczki - Maja Borowiec 
i Anna Będzińska zaliczyły 
bardzo udany start, zajmu-
jąc 1 miejsce. Druga para - 
Maria Górska i Zofia Gotowt 
zajęła 5 miejsce.

Ponadto w najlepszej dwu-
nastce turnieju Młodzieżo-

wych Mistrzostw Dolnego 
Śląska w siatkówce plażo-
wej Juniorek znalazła się 
również Paulina Mielniczuk, 
która w zawodach rywalizo-
wała w parze z Małgorzatą 
Byczek (MKS IgnerHome 
Volley Świdnica). Dziewczę-
ta walczyły dzielnie, ale po 
zaciętym meczu przegrały z 
parą Korab/Narolska repre-
zentującą barwy AZS AWF 
Wrocław.

W sumie na piasku zobaczy-
liśmy 29 zespołów, w tym aż 
5 naszych par! Wspomniana 
wcześniej Paulina Mielni-
czuk została sklasyfikowana 
na miejscach 8-12. Pozo-
stałe wałbrzyskie pary za-
kończyły rywalizację pierw-

szego dnia zmagań. Kledzik 
Izabela z Wojnowską Julią 
zajęły miejsca 13-16. Na 
miejscach 17-24 sklasyfiko-
wano pary: Gawlik Otylia /
Chmara Aleksandra, Popiel 

Roksana / Mleczek Martyna, 
Bielicka Maja / Baran Ame-
lia.

JZ

W strzelińskim turnieju 
wałbrzyskiego Chełmca re-
prezentowało siedmiu za-
wodników. Najlepiej z ca-

łego grona zaprezentował 
się Bartek Nackowski, który 
w parze z reprezentantem 
Gwardii Wrocław Kubą Ki-

lianem wywalczył srebrny 
medal. Świetne występy na-
tchnęły pozostałych siatka-
rzy do walki o wygraną.
Na miejscach 5-6 turniej 
skończył Oliwier Misiak 
i Grzegorz Tchorowski. 
Szczeblem niżej musieli za-
dowolić się Oskar Bogdań-
ski i Oliwier Zych (miejsca 
9-12). Dobry występ zano-
towali także Natan Wojtasik 
i Bartek Jurga, którym zma-
gania udało się zakończyć na 
miejscach 13-14.
Zawodnicy Chełmca poza 
walką o laury na Dolnym 
Śląsku, startowali także w ra-

mach rozgrywek Szkolnego 
Związku Sportowego „Dolny 
Śląsk”. Reprezentujący IV 
Liceum Ogólnokształcące z 
Oddziałami Integracyjnymi 
i Sportowymi w Wałbrzy-
chu, Dominik Płużka, Miłosz 
Baran i Hubert Laszkiewicz 
wywalczyli awans do finału 
wojewódzkiego. Sprawia to, 
że już niebawem zobaczy-
my ich w walce nie tylko o 
medale na szczeblu dolno-
śląskim, ale też będziemy 
trzymać kciuki za wywalcze-
nie prawa gry w finałach kra-
jowych.

JZ
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Zwycięsko zakończyć sezon
Doskonały w wykonaniu Górników sezon, należy podkreślić, gdyż w dotychczasowych 29 spotkaniach biało-niebiescy ponieśli zaledwie 

2 porażki, 3 razy zremisowali i aż 24-krotnie wygrywali. Do tego zdobyli ponad 100 goli, co przełożyło się na mistrzowski tytuł i jakże za-
służony awans do IV ligi. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Bayern się kompromituje
Wojenka Robert Lewandowski 
vs Bayern rozkręca się. Jestem 
w niej całkowicie po stronie 
naszego zawodnika ale nie ze 
względu, że to Polak ale po 
prostu obiektywnie. Bayern w 
tym sporze się kompromituje 
a z kolejnych szczegółów jakie 
dochodzą do mediów widać, 
że źródła tej kompromitacji 
sięgają już wielu miesięcy 
wstecz. Kompromitują się też 
„eksperci” powtarzający (za 
działaczami Bawarczyków) 
slogan o tym, że „piłkarz nie 
może być większy niż klub”. 
Oczywiście, że nie może ale to 
co robi Lewandowski w żad-
nym wypadku nie jest stawia-
niem siebie ponad klubem. 
Robert chciał zostać w Bay-
ernie, choć domagał się prze-
dłużenia kontraktu o dwa lata 
a nie tak jak Bayern - zgodnie 
ze swoją zasadą co do zawod-
ników po trzydziestce, tylko 
o rok. Pisałem niedawno, że 
dla takiego zawodnika, który 
na zawsze zostanie legendą 
tego klubu i całej Bundesligi, i 
który przez te łącznie trzy lata 
mógłby jeszcze bardzo wiele 
wygrać, można było a wręcz 
należało zrobić wyjątek. By-
łoby to idealne rozwiązanie 
i na pewno nie wpływałoby 
„demoralizująco” na innych 
piłkarzy tego klubu. A upiera-
nie się działaczy Bayernu do 
utrzymania tej zasady jest w 
tym przypadku upieraniem się 
rozhisteryzowanego trzylatka 
w sklepie, żeby mama kupiła 
mu lizaka. Ja nie przewiduję 
sytuacji jak to widzą niektó-
rzy (przywołując przypadki 
z przeszłości np. Thomasa 
Bertholda), że Bayern będzie 
chciał Roberta zatrzymać, po-
wołując się na obowiązują-
cy kontrakt a potem jeszcze 
uprzykrzać mu życie, odsyła-
jąc na ławkę rezerwowych lub 
na trybuny. Bayern na pewno 
odpuści (40 mln euro też pie-
chotą nie chodzi, nawet po Ba-
warii) ale jeszcze pewnie nie 
raz Oliver Kahn wyjdzie przed 
kamery i będzie krzyczał „ba-
sta”, dodatkowo tupiąc nóżka-
mi jak wspomniany trzylatek 
w sklepie. Szkoda tylko, że ta 
cała historia kończy się w ten 
sposób.
O innych jej aspektach piszę 
także na futbolpomojemu.ne. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Najlepszy basket pod szyldem Alkatraz
Odliczanie czas rozpocząć, bowiem niewiele ponad tydzień pozostał do tegorocznej edycji legendarnego turnieju streetballa – 

Alkatraz 2K22. Turnieju, nad którym nasz tygodnik objął patronat, a transmisję z wydarzenia przeprowadzi Sportowy Wałbrzych TV.

Najbliższą odsłoną kultowej 
już imprezy można najle-
piej podsumować słowa-
mi: będzie się działo. Przed 
nami bowiem Ogólnopolski 
Turniej Koszykówki „Bas-
ket w Rytmie Hip-Hopu” 

Alkatraz 2K22, w ramach 
którego czekają nas nie tyl-
ko zmagania 15 zespołów 
o tytuł najlepszej drużyny, 
ale między innymi konkurs 
wsadów, liczne atrakcje dla 
kibiców, a najmłodsi (grupy 

wiekowe: 2-4, 4-6 oraz 6-8 
lat) będą mogli się spraw-
dzić na dmuchanym boisku 
do koszykówki. Wszystkim 
uczestnikom tradycyjnie 
czas umilać będzie Seba-
stian DJBrylok Wawrzak, ale 

to nie wszystko, gdyż goś-
ćmi specjalnymi zawodów 
będą Nullizmatyk oraz Ku-
las Nbf. O odpowiednią at-
mosferą zadba zaś główno-
dowodzący i pomysłodawca  
turnieju – Michał „Borzem” 
Borzemski, którego wspie-
rać będzie Michał „Spike” 
Kulik. 

Przypominamy zatem, iż te-
goroczna odsłona imprezy 
odbędzie się w sobotę 18 
czerwca na boisku „Energe-
tyka”, początek o godzinie 
10. Dobra wiadomość jest 
taka, iż transmisję z zawo-
dów przeprowadzi portal 
Sportowy Wałbrzych TV, a 
patronat objął nasz tygo-
dnik. Innymi słowy, tuż po 
zakończeniu rywalizacji 
możecie się spodziewać ob-
szernej fotorelacji na porta-
lu 30minut.pl.

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Marcin    
Nazwisko: Smoczyk 
Data urodzenia: 20 lutego 1983 roku          
Pseudonim sportowy: Smoku 
Klub: KP Górnik Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces: Myślę, 
że moim największym jak dotąd sukcesem 
jest zdobycie 4. miejsca podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów, które w 1998 roku rozegra-
no w Wałbrzychu. Na swoim koncie mam 
również awans z Górnikiem do II ligi w 2010 
roku. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Powiem szczerze, że od pewnego cza-
su nie mam swojego idola. Za młodu jednak było kilku graczy, którym 
się przyglądałem. Lubiłem chociażby Fernando Redondo oraz Gutiego 
z Realu Madryt, ponieważ występuję na tej samej pozycji jak oni, czyli 
defensywnego pomocnika. 
Dlaczego piłka nożna: Urodziłem się i mieszkałem na Nowym Mieście, a 
konkretnie dwie ulice od stadionu, dlatego już od małego dziadek zabie-
rał mnie na mecze Górnika. Pamiętam, że podawałem piłki, aby pójść na 
ówczesny casting, który prowadził ś.p. Ryszard Makowski. To właśnie on 
mnie wypatrzył i zaprowadził na trening Górnika na „Nówce”. Nie można 
również zapominać, iż w starszych rocznikach grał mój brat – ś.p. Piotr 
Smoczyk. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Mój cel jest raczej niesportowy, bo najważ-
niejsza dla mnie jest szczęśliwa i zdrowa rodzina. W trenerkę raczej nie 
będę się bawił, ale chcę utrzymać sprawność fizyczną tak długo jak się 
da. Zostaję w IV lidze, dlatego chciałbym zajść z Górnikiem jak najwyżej.

Na zakończenie świetnego 
roku podopieczni trenera Marcina 
Domagały podejmą zajmującego 
7. miejsce – Włókniarza Kudowa-
-Zdrój, z którym jesienią zwycięży-
liśmy na wyjeździe 2:0. W jutrzej-
szym rewanżu nie powinno być 
gorzej, tym bardziej iż z naszych 
informacji wynika, że specjalną 

oprawę na pożegnalny pojedynek 
w „okręgówce” przygotowują fani 
wałbrzyszan. Co istotne, do ry-
walizacji pierwszej z siódmą dru-
żyną klasyfikacji w końcu dojdzie 
na płycie głównej stadionu przy 
ulicy Ratuszowej, co na pewno 
ucieszy kibiców mistrza, którzy na 
ostatnie mecze Górnika „u siebie” 

musieli jeździć do Świebodzic. 
Niestety, w najbliższym spotkaniu 
trener Domagała nie będzie mógł 
skorzystać z usług swoich dwóch 
podstawowych zawodników. 
Mowa o Adamie Niedźwiedz-
kim oraz Mateuszu Kopernickim, 
którzy leczą kontuzje i dopiero 
wracają do zdrowia. Początek po-
tyczki Górnika z Włókniarzem w 
sobotę o godzinie 17.

Krótkie wakacje beniaminka 
IV ligi

Zaledwie kilka tygodni nasi 
odpoczną od futbolu, gdyż już 
7 lipca wałbrzyszanie rozpoczną 
przygotowania do występów w 
IV lidze. Według naszych infor-
macji prowadzone są rozmowy 
z 4, 5 graczami, którzy mogliby 
wzmocnić beniaminka rozgry-
wek, jednak obecnie za wcześnie 
na podanie konkretnych nazwisk. 

Poznaliśmy za to plan spotkań 
kontrolnych, które ze względu na 
brak dostępu do lokalnych boisk 
(!) najprawdopodobniej w całości 
rozegrane zostaną na wyjeździe. 
Cieszy fakt, iż rywalami Górnika 
będą IV-ligowcy, gdyż wśród spa-
ringpartnerów Damiana Chajew-
skiego i spółki znaleźli się między 
innymi Polonia-Stal Świdnica czy 
AKS Strzegom. 

Plan sparingów Górnika Wał-
brzych

16 lipca: Polonia-Stal – Górnik 
Wałbrzych 

23 lipca: AKS Strzegom – Gór-
nik Wałbrzych 

30 lipca: Granit Roztoka – Gór-
nik Wałbrzych 

6 sierpnia: Jaworzanka Jawor – 
Górnik Wałbrzych 

Bartłomiej Nowak
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sekund Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Streetball - według Słow-
nika Języka Polskiego leksem 
ten wymawia się „stritbol”. 
Wyjaśnia on również, że jest 
to odmiana koszykówki, w 
której dwie trzyosobowe dru-
żyny rzucają piłkę do jednego 
kosza. Oczywiście to wszyst-
ko jest bardzo uproszczone, 
ponieważ zasady gry w tą dy-
scyplinę są ściśle określone 
w przepisach. Boisko do gry 
to płaska, twarda powierzch-
nia wolna od przeszkód o 
wymiarach minimum 10 me-
trów a maksimum 14 metrów 
długości oraz minimum 14 
metrów a maksimum 15 me-
trów szerokości. Boisko musi 
posiadać linie ograniczające 
(końcowe na długości i bocz-
ne na szerokości), oraz linię 
dystansową i linię rzutów wol-
nych. Wszystkie linie muszą 
być wyraźne i dobrze widocz-
ne dla uczestników. Wszyst-
kie przepisy zawierające się 
w dwudziestu czterech arty-
kułach znajdziecie na stronie 
www.streetballpolska.pl . Ale 
streetball to nie tylko gra, to 
fenomen sportowo-kultural-
ny. To zjawisko, które łączy w 
sobie sport, muzykę, styl ży-
cia, modę oraz artyzm. Z pew-
nością streetball jest zdrowy i 
emocjonujący. O tym wszyst-
kim doskonale wiedzą gracze i 
widzowie corocznego turnieju 
Alkatraz, który odbywa się w 
Wałbrzychu na boisku za po-
pularną szkołą „Energetyk”. Or-
ganizatorem jest osoba, która 
o robieniu imprez sportowych 
wie wszystko i wie jak to się 
robi. A robi to tak, że na impre-
zę zjeżdżają sportowcy z całej 
Polski, a później cała Polska o 
niej mówi. Tą osobą jest Mi-
chał Borzemski - wielki pasjo-
nat koszykówki i były zawod-
nik, a obecnie trener młodych 
adeptów koszykówki w MKS 
Basket Szczawno-Zdrój. Wię-
cej o turnieju przeczytacie w 
Studio Espresso oraz w tekście 
Bartłomieja Nowaka w dziale 
sport. Ale najlepiej zrobicie, 
gdy przyjdziecie zobaczyć jak 
wygląda turniej koszykówki. 
To naprawdę imponujące wy-
darzenie, które swój początek 
miało 20 lat temu.  

 
Redaktor Naczelny

Na scenie wystąpili seniorzy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy 

UDANY PIKNIK SOWIOGÓRSKI

REKLAMA R0330/22

Mnóstwo atrakcji dla 
dzieci i rodzin czekało na 
uczestników Pikniku Sowio-
górskiego, który odbył się 
w niedzielne popołudnie 5 
czerwca na terenie boiska 
sportowego w Głuszycy. W 
promieniach czerwcowego 
słońca udało się przeprowa-
dzić wiele działań integracyj-
nych i edukacyjnych,  spra-
wiających radość i starszym, 
i młodszym.

Na najmłodszych czekali z we-
sołymi zabawami i aktywnościami 
animatorzy z Kamayu Art. Ponad-
to dzieci chętnie uczestniczyły w 
quizie ekologicznym z nagroda-
mi rzeczowymi oraz w zabawach 
ekologicznych, których celem 
było uświadomienie, jak wielkim 
problemem jest zanieczyszczenie 
środowiska i konieczność podej-
mowania starań, by przeciwdzia-
łać zmianom klimatycznym. Te-
mat związany z ekologią pojawił 
się także w widowisku teatralnym 
dla dzieci wystawionym przez Te-
atr Bajka. Na scenie wystąpili rów-
nież seniorzy ze Stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w 
Głuszycy. Wykonali hymn o Głu-
szycy, do którego słowa napisał 
śp. Stanisława Michalik, miłośnik 
regionu. W specjalnie przygoto-
wanej „Strefie Sztuki” można było 
zobaczyć prace lokalnych arty-
stów, rękodzielników i wytwórców 
produktów lokalnych - mieszkań-
ców obszaru LGD „Partnerstwo 
Sowiogórskie” z terenu Gmin 
Głuszyca i Jedlina-Zdrój. Udział 
w wydarzeniu przyczynił się do 
wzajemnego poznania lokalne-
go dziedzictwa kulturowego, hi-
storycznego i przyrodniczego. W 
Strefie Sztuki swoje robótki ręcz-
ne i obrazy malarskie zaprezen-
towały m.in. głuszyckie seniorki 

z UTW oraz z Klubu Relax. Można 
było także zobaczyć prace malar-
skie i rzeźby z drewna mieszkań-
ców Jedliny- Zdroju. Ponadto na 
scenie zaprezentowali się lokalni 
młodzi artyści – uczestnicy zajęć 
wokalnych organizowanych przez 
Centrum Kultury-Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Głuszycy. Piknik 
Sowiogórski był wydarzeniem re-
alizowanym przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół w Głuszycy w partner-
stwie z Centrum Kultury-Miejską 
Biblioteką Publiczną w Głuszycy 
i Stowarzyszeniem Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Głuszycy.

Red.
Źródło i fot. gluszyca.pl

Wydarzenie to było częścią obchodów okolicznościowego wernisażu filatelistycznego

Odlotowe wydarzenie w Świebodzicach
6 czerwca w poniedziałek 

z lotniska w Szymanowie 
poleciała poczta lotnicza 
(okolicznościowa korespon-
dencja) zorganizowana 
przez Polski Związek Filate-
listów Koło w Świebodzicach 
oraz Towarzystwo Lotnicze 
w Świebodzicach. Korespon-
dencję w zaplombowanym 
worku doręczyła Pani Renata 
Głód, Kierownik Poczty 
w Świebodzicach osobie 
upoważnionej do przewozu 
przesyłek.

Tuż przed 11:00 z rąk pilota 
Grzegorza Glegoły pocztę odebrał 
Pan Tadeusz Kudła w obecności 
Pani Joanna Rupnickiej Regional-
nego Koordynatora ds. Filatelisty-
ki we Wrocławiu Poczty Polskiej. 
Na miejscu obecny był także: Pan 
Paweł Dziurzyński Przewodni-
czący Związku Filatelistów, Pan 
Tadeusz Gawlicki, Jerzy Gibek - fi-
lateliści. Przypomnijmy, że w dniu 
3 czerwca w piątek w Miejskim 
Domu Kultury zostało uruchomio-
ne stoisko pocztowe, w którym 
przyjmowana była koresponden-
cja do przewozu Pocztą Samolo-

tową. Wydarzenie to było częścią 
obchodów okolicznościowego 
wernisażu filatelistycznego orga-
nizowanego przez aktyw Koła Nr 
1 Polskiego Związku Filatelistów 
w Świebodzicach im. Pionierów 
Świebodzickiej Filatelistyki. Kolej-
na poczta lotnicza zorganizowana 
zostanie podczas Pikniku Lotni-
czego, który odbędzie się w Świe-
bodzicach w ostatni weekend 
sierpnia. Tym razem poczta poleci 
na lotnisko do Oleśnicy.

Red.

Walim
Goście z zagranicy
W Walimiu gościła delegacja 
pedagogów z Plavniekkalna 
Sakumskola w Kekawie z Ło-
twy. Placówka jest partnerem 
Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Wali-
miu. Uczniowie i nauczyciele 
współpracują z Łotyszami od 
kilku lat. W 2019 roku razem 
realizowali projekt „SPA MA-
RZEŃ”. Młodzież poszerzała 
swoje umiejętności posługi-
wania się językiem angielskim, 
poznała sposoby na rozwijanie 
przedsiębiorczości oraz na-
uczyła się, jak łączyć wiedzę z 
praktyką i kształtować postawy 
gotowości do rozwiązywania 
problemów w nowych, często 
trudnych sytuacjach. Obecnie 
obie placówki realizują projekt 
„Zielona szkoła”.

Boguszów-Gorce
Program sportowy
Gmina Miasto Boguszów-Gorce 
po raz kolejny podpisała umo-
wę z Dolnośląską Federacją 
Sportu we Wrocławiu na rea-
lizację w podległych szkołach 
podstawowych programu 
pn. „Szkolny Klub Sportowy”, 
współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Program skierowany jest do 
uczniów szkół bez względu na 
wiek, płeć oraz sprawność fi-
zyczną i ma na celu umożliwie-
nie podejmowania dodatkowej 
aktywności fizycznej realizowa-
nej w formie zajęć sportowych i 
rekreacyjnych. Program polega 
na zorganizowaniu i prowadze-
niu w dwóch edycjach, wiosen-
nej i jesiennej, zajęć sporto-
wych.

Witków
Inwestycja zakończona
W dniu 02 czerwca 2022 roku 
zostały odebrane prace budow-
lane polegające na utwardze-
niu drogi wewnętrznej zloka-
lizowanej na działkach numer 
524, 538/3 obręb Witków. Za-
danie polegało w szczególno-
ści na wykonaniu utwardzenia 
drogi gminnej poprzez ułoże-
nie kostki betonowej na po-
wierzchni 67,0 m2. Wykonawcą 
robót było: Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Jan Twardow-
ski z/s w Jaczkowie. Wartość ro-
bót wyniosła 22 140,00 złotych 
brutto.
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Od 20 lat razem z Wami...

GMINA ŚWIDNICA MÓWI STOP PIJANYM KIEROWCOM

ZNACZNE ILOŚCI NARKOTYKÓW

Choć z policyjnych statystyk 
wynika, że na terenie gminy 
Świdnica w 2021 roku zmalała 
liczba zatrzymanych nietrzeź-
wych kierowców (69 w 2020 
r. i  63 w 2021 r.) to w dalszym 
ciągu jest to o 63 za dużo. Rok 
2022 to kolejny już rok akcji 
STOP pijanym kierowcom, 
organizowanej wspólnie przez 
gminę Świdnica, Komendę 
Powiatową Policji w Świd-
nicy oraz Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Świdnicy. Nie 
tak dawno informowaliśmy 
o przekazaniu świdnickiej 
drogówce specjalistycznego 
oświetlenia do miernika pręd-
kości TruCAM II. Tym razem 
do Wydziału Ruchu Drogowej 

trafił najwyższej klasy alkomat 
Promiler iBlow10 Premium.

Pijani kierowcy są zagroże-
niem dla nas wszystkich , dlate-
go w gminie Świdnica mówimy 
im stanowczo STOP – podkreśla 
wójt Teresa Mazurek. Im mniej 
nietrzeźwych kierowców, tym 
więcej szczęśliwych powrotów 
do domu. Całe przedsięwzięcie 
ma na celu nie tylko eliminowa-
nie z ruchu pijanych kierowców, 
ale również uświadomienie spo-
łeczeństwu, że nawet najmniej-
sza ilość wypitego alkoholu 
zmienia funkcjonowanie organi-
zmu człowieka i może doprowa-
dzić do tragedii.

Na ręce nadkomisarza Piotra 
Jarosa, naczelnika Wydziału Ru-
chu Drogowego KPP w Świdni-
cy urządzenie przekazała wójt 

gminy Świdnica Teresa Mazurek, 
życząc przede wszystkim spo-
kojnej pracy. Nowy alkomat ma 
służyć poprawie bezpieczeństwa 
w gminie, a w szczególności na 
drogach. Naczelnik, dziękując 
za otrzymany sprzęt, podkreślił 
ważną rolę samorządu gminy 
Świdnica w zapewnieniu bezpie-
czeństwa mieszkańców. Podzię-
kował za dotychczasowe wspar-
cie, jakiego udzielają władze 
gminy Świdnica.

Zakup urządzenia sfinanso-
wano ze środków na realizację 
Gminnego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2022.

Red.
Źródło i fot.

Urząd Gminy Świdnica

Dwoje mieszkańców Wał-
brzycha zostało w miniony pią-
tek po południu zatrzymanych 
z narkotykami przez policjan-
tów ogniwa wywiadowców 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu. 40-latek miał przy 
sobie spore ilości środków odu-
rzających w postaci marihuany. 
Można było z nich wykonać po-
nad 250 porcji handlowych tych 
narkotyków. 21-latka natomiast 

posiadała mniejsze ilości amfe-
taminy.

W wyniku realizacji informacji 
własnej funkcjonariusze wałbrzy-
skiej komendy 3 czerwca około 
godziny 16:00 udali się na jedną z 
ulic Podzamcza, gdzie miał prze-
bywać mężczyzna posiadający 
narkotyki. W trakcie wykonywa-
nych czynności policjanci ustalili, 
że 40-latek przy sobie ukrywa wo-
reczek ze sporą ilością zielonego 

suszu, a będąca z nim 21-latka 
mniejsze ilości białego proszku. 
Przeprowadzone w Komendzie 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu 
badania, potwierdziły, że podej-
rzany mężczyzna miał substancję 
odurzającą w postaci marihuany, 
z której można było przygotować 
ponad 250 porcji handlowych 
tych narkotyków. Kobieta nato-
miast była w posiadaniu środków 
psychotropowych w postaci am-
fetaminy.

Podejrzani usłyszeli już zarzu-
ty. 21-latce grożą teraz trzy lata 
pozbawienia wolności. Za posia-
danie znacznej ilości narkotyków 
40-latek może trafić za kraty wię-
zienia na 10 lat. Prokurator Rejo-
nowy w Wałbrzychu zastosował 
w stosunku do wałbrzyszanina 
środki zapobiegawcze w postaci 
dozoru policyjnego.

Red.
źródło i fot. walbrzych.policja.

gov.pl

43-latek z mieszkania należącego do jego 68-letniego ojca
dokonał kradzieży dokumentów i kart płatniczych

OSIEM OSÓB ZATRZYMANYCH
W ostatnich dniach łącznie 

ośmioro złodziei wpadło w 
ręce policjantów z Wałbrzycha 
oraz Boguszowa-Gorc. Mun-
durowi zatrzymali czterech 
mężczyzn i cztery kobiety 
do siedmiu różnych spraw. 
W jednej z nich syn okradł 
własnego ojca, inna dotyczy-
ła włamania do mieszkania, 
kolejna kradzieży telefonu 
komórkowego, a pozostałe 
kradzieży sklepowych. Podej-
rzani, którzy w ostatnim cza-
sie dopuścili się przestępstw, 
staną teraz przed sądem.
Pierwsze zgłoszenie otrzymali 

policjanci pierwszego komisariatu 
w poprzedni czwartek. Wynikało 
z niego, że 43-latek - z mieszkania 
należącego do jego 68-letniego 
ojca - dokonał kradzieży dokumen-
tów i kart płatniczych, a następnie 
– znając PIN - wielokrotnie zapłacił 
nimi za zakupy lub wypłacił go-
tówkę w bankomatach. Policjanci 
prewencji pierwszego komisariatu 
szybko ustalili miejsce pobytu po-
dejrzanego i zatrzymali go na tere-
nie Piaskowej Góry.Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 10. Z 

kolei w minione piątkowe przedpo-
łudnie funkcjonariusze Komisariatu 
w Boguszowie-Gorcach otrzymali 
zgłoszenie, z którego wynikało, że 
33-latek wykradł matce z miejsca 
zamieszkania wyroby alkoholowe, 
torebkę oraz buty sportowe, a z po-
bliskiego lombardu piłę spalinową. 
Łącznie straty oszacowane zostały 
na kwotę 775 złotych. Grozi mu te-
raz 5 lat pozbawienia wolności. W 
tym samym dniu kilka godzin póź-
niej policjanci zespołu operacyjno-
-rozpoznawczego Komisariatu Po-
licji II w Wałbrzychu zauważyli przy 
ul. Psie Pole w dzielnicy Nowe Mia-
sto 35-latka, którego podejrzewali 
o włamanie do mieszkania przy pl. 
Magistrackim, do którego doszło 17 
kwietnia tego roku. Zniknęło z nie-
go wtedy ponad 10 tysięcy złotych. 
Może on spędzić dziesięć lat za kra-
tami więzienia.

Z kolei w sobotni poranek za-
trzymano kolejną osobę za kra-
dzież mienia. Tym razem w ręce 
policjantów kryminalnych drugie-
go komisariatu wpadł 18-latek, 
który dzień wcześniej wieczorem 
na ulicy okradł 39-letniego miesz-
kańca naszego miasta, zabierając 

mu telefon komórkowy o wartości 
blisko 700 złotych. To nie wszyst-
ko, ponieważ tego samego dnia 
po południu policjanci pierwszego 
komisariatu otrzymali informację o 
ujęciu przez pracowników ochrony 
placówki handlowej przy ul. Wie-
niawskiego w Wałbrzychu kobie-
ty w wieku 52 lat, która wcześniej 
dokonywała kradzieży. Policjanci w 
toku wykonanych czynności ustali-
li, że wałbrzyszanka od 9 marca do 
2 czerwca tego roku w krótkich od-
stępach czasu wykradła z tej samej 
drogerii kosmetyki na łączną kwo-
tę 820 złotych. Podczas czynności 
procesowych kobieta przyznała się 
do popełnionych czynów i złożyła 
wyjaśnienia. Jej również grozi 5 lat 
za kratami więzienia.

W sobotę po godzinie 18:30 
funkcjonariusze prewencji wałbrzy-
skiej komendy otrzymali informa-
cję, że w placówce handlowej przy 
ul. 1 Maja pracownicy ochrony ujęli 
na kradzieży dwie kolejne kobiety. 
Okazało się, że mieszkanki powia-
tu wrocławskiego przyjechały do 
naszego miasta na tzw. "gościnne 
występy". Z półek zabrały artykuły 
chemiczne o wartości 735 złotych 

i próbowały wyjść ze sklepu. Pod-
czas przesłuchania również przy-
znały się do winy. Natomiast wtor-
kowe przedpołudnie to informacja 
o przyłapaniu przez pracowników 
ochrony obiektu handlowego przy 
ul. Mazowieckiej w Wałbrzychu na 
kradzieży kosmetyków 44-letniej 
kobiety. Wezwani na miejsce funk-

cjonariusze prewencji drugiego 
komisariatu zatrzymali mieszkankę 
powiatu wałbrzyskiego, a mienie 
wróciło na sklep. Kobieta odpowie 
za kradzież, za co grozi jej również 
kara pozbawienia wolności do lat 5.

Red.
Źródło Komenda Miejska Policji 

w Wałbrzychu

REKLAMA R0331/22

TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 20-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 najszybsze na rynku terminy realizacji 

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 1%
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATIS

DRZWIDRZWI
już od 950zł już od 950zł 
z montażemz montażem

OKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do wałbrzyszanina środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego. 

Naczelnik podkreślił ważną rolę samorządu gminy Świdnica w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. 
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REKLAMA R0334/22

REKLAMA R0332/22 REKLAMA R0333/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej kwoty czynszu 
za dzierżawę części nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ulicy Mikołaja Reja, 
oznaczonych jako działki o numerach 109/3 i 110/4 w obrębie nr 18 Biały Kamień o łącznej 
powierzchni 18,50 m², zabudowanej garażem.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 111,00 zł netto + 23% VAT. 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:40. 
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, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności 
i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym 
punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 13.07.2022 r. wadium w wysokości 
111,00 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 i nr 110/4 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.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej kwoty czynszu za 
dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu, oznaczonej jako działka nr 347 w 
obrębie nr 26 Nowe Miasto o powierzchni 15 m², zabudowanej garażem blaszanym.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 90,00 zł netto + 23% VAT. 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.07.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20. 
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, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności 
i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym 
punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 13.07.2022 r. wadium w wysokości 
90,00 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 347 obręb nr 26 Nowe Miasto”).
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.
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Letnia rewitalizacja skóry.
W każdym momencie, nie-
zależnie od pory roku warto 
zacząć zabiegi odmładzające 
oraz rewitalizujące. 
Latem wykluczone są proce-
dury mające przebudować 
skórę na bazie peelingów che-
micznych lub mikronakłuć z 
retinolem, lecz dalszym ciągu 
istnieje szereg zabiegów, któ-
re intensywnie odżywią skó-
rę, zminimalizują zmarszczki, 
poprawią napięcie oraz owal 
twarzy. 
Zabiegi z użyciem prądu o fi-
zjologicznej częstotliwości dla 
skóry – to zabieg który ma bar-
dzo szeroki zakres zastosowań. 
Silnie indukuje fizjologiczne 
procesy regeneracyjne rewita-
lizując skórę, odtoksyczniając i 
dotleniając. Ma zastosowanie 
w biorewitalizacji  twarzy, szyi i 
dekoltu, modelowaniu  sylwet-
ki, redukowaniu cellulitu, blizn 
oraz rozstępów. Z powodze-
niem w oparciu o tę technolo-
gię przygotowuje się skórę do 
zabiegów chirurgii plastycznej 
oraz po zabiegach w celu szyb-
szego i prawidłowego procesu 
gojenia się.
Mezoterapia igłowa- to zabieg 
polegający na śródskórnym 
podaniu maleńką igłą sub-
stancji odżywczych takich jak 
kwas hialuronowy, aminokwa-
sy, peptydy, witaminy, antyok-
sydanty. Mezoterapię można 
wykonywać również na skórze 
głowy, dłoniach oraz innych 
częściach ciała.
Zabiegi na bazie enzymów 
owocowych, delikatnych kwa-
sów oraz antyoksydantów – po 
zimie dobrze jest wzmocnić 
nasz system antyoksydacyjny 
skóry by lepiej przygotować ją 
na nasilone promieniowanie, 
dzięki czemu jest duże praw-
dopodobieństwo, że uniknie-
my przebarwień i będziemy 
cieszyć się rozświetloną, gład-
ką skórą całe lato.
Fala akustyczna – ta technolo-
gia pozwoli nam ujędrnić skó-
rę na brzuchu , udach i poślad-
kach. Bardzo dobrze poradzi 
sobie z cellulitem oraz obrzę-
kami. Jeśli połaczymy ją z inny-
mi technologiami podczas jed-
nej sesji uzyskamy w szybkim 
czasie efekt gładkiej, jędrnej i 
wyszczuplonej sylwetki.

Oxybrazja - zabieg idealny na lato sekund
Prosto z sieci...

Jak dobrać perfumy
męskie – kryteria
Wybierając perfumy dla fa-
ceta, musisz wziąć pod uwa-
gę kilka czynników, które 
pomogą sprecyzować wy-
bór. Najważniejszy jest oczy-
wiście męski gust i to w nie-
go należy celować. Perfumy 
zwykle prezentują poszcze-
gólne „rodziny zapachowe”, 
więc najłatwiej poruszać się 
w ich zakresie. Czy mężczy-
zna lubi zapachy cytrusowe, 
zapachy drzewne, zapachy 
słodkie i orientalne, a może 
klasyczne męskie fougere? 
Zawęź wybór do jednej ro-
dziny.
Innym czynnikiem, który 
pomoże ci wybrać właściwe 
perfumy, jest charakter i styl 
mężczyzny. Perfumy to ele-
ment wizerunku, więc muszą 
i pod tym kątem pasować. 
Jeśli mamy do czynienia z 
facetem odważnym, lubią-
cym wyzwania – nie bój się 
oryginalnych kompozycji za-
pachowych. Jeśli mężczyzna 
kocha klasykę w każdym wy-
daniu, lubi styl dżentelmena, 
jest szykowny – zachwyci go 
klasyczny i ponadczasowy 
aromat np. drzewa sandało-
wego lub fougere.
Pan wysportowany, aktyw-
ny i dynamiczny na pewno 
będzie czuł się dobrze w 
zapachu świeżym, rześkim, 
cytrusowym, morskim, Po-
zostaje nam jeszcze kwestia 
wieku. Tu też warto starać się 
dostosować z zapachem.
Młodzi mężczyźni zwykle są 
odważni, lubią intrygować, 
podążać za modą. Są dyna-
miczni, aktywni i poszuku-
jący wyzwań. Zapachy, któ-
re świetnie do nich pasują, 
to bukiety świeże, rześkie i 
młode.
Starsi mężczyźni zwykle 
bywają stateczni. Wiedzą 
czego chcą od życia, mają 
swoje utrwalone przyzwy-
czajenia, lubią to co znają i w 
czym się dobrze czują. Dla-
tego i zapach powinien być 
taki, jak lubią – klasyczny, 
przywodzący wspomnienia, 
szykowny, męski, elegan-
cki, dojrzały. Starsi panowie 
kochają wonie, w których 
wyraźnie czuć piżmo, tytoń, 
drzewo sandałowe czy pa-
czulę lub wanilię.

Źródło: facetaria.pl

Latem chcemy wyglądać 
szczególnie pięknie jednak 
o tej porze roku nie możemy 
pozwolić sobie na wszyst-
kie zabiegi. Przy słońcu i 
upałach rezygnujemy m.in. 
z nadmiernego złuszczania 
kwasami czy laseroterapii. W 
pełni bezpieczna jest nato-
miast oxybrazja, dzięki któ-
rej odświeżymy cerę, wyrów-
namy koloryt i zniwelujemy 
przebarwienia. Znajdziemy 
ją w ofercie wielu gabinetów, 
m.in. w instytutach urody i 

gabinetach dr Ireny Eris.

Oxybrazja - czyli co?
"Oxybrazja to jeden z najbar-

dziej innowacyjnych sposobów 
rewitalizacji skóry, ze szczegól-
nym zaleceniem dla cer wrażli-
wych, alergicznych i naczynio-
wych. Zabieg oxybrazji polega 
na złuszczeniu martwej warstwy 
naskórka za pomocą jednoczes-
nej aplikacji tlenu i strumienia soli 
fizjologicznej. Tlen ma za zadanie 
pobudzić odbudowę włókien ko-
lagenowych i naczyń włosowa-
tych oraz poprzez dezynfekcję 
zahamować rozwój trądziku. Sól 
fizjologiczna jest sterylnym roz-
tworem chlorku sodu w wodzie, o 
stężeniu 0,9%. Bardzo skutecznie 
łagodzi różnego rodzaju stany za-
palne oraz nawilża i zmiękcza skó-
rę. Oxybrazja jest odmianą peelin-
gu mechanicznego, w przypadku 
którego czynnikiem złuszczają-
cym naskórek jest strumień silnie 
rozproszonych kropel soli fizjolo-
gicznej, emitowanych pod ciśnie-
niem sprężonego powietrza, przy 
użyciu specjalnego aplikatora. 
Zabieg ten najczęściej porówny-
wany jest z mikrodermabrazją 
korundową, gdzie czynnikiem 
złuszczającym są kryształki korun-

du. Z tego względu oxybrazja jest 
często nazywana mikrodermabra-
zją wodno-tlenową" - informuje 
polskiblogkosmetyczny.pl.

Jakie efekty?
"Skóra jest rozjaśniona, napięta 

i odżywiona, jedwabista w doty-
ku, gładka, ma także wyrównany 
koloryt. Mniej widoczne stają się 
drobne zmarszczki oraz rozsze-
rzone pory. W długim okresie, 
przy zastosowaniu serii zabiegów, 
efektem oxybrazji będzie pobu-
dzenie mikrokrążenia, korzystnie 
wpływającego na procesy rege-
neracyjne skóry. Oxybrazja przy-
nosi również efekty w regeneracji 
mieszków włosowych w terapiach 
nadmiernego wypadania włosów 
oraz w zmiękczaniu i tym samym 

zmniejszaniu widoczności blizn" - 
czytamy na polskiblogkosmetycz-
ny.pl.

Kiedy poddać się oxybrazji?
Zabieg, dający przyjemne 

uczucie chłodu, wykonujemy za-
równo przed wielkim wyjściem, 
jak i w każdym innym, dowolnym 
momencie. Ważne, by był prze-
prowadzony profesjonalnie - kos-
metolog powinien zabezpieczyć 
oczy (za pomocą okularów) i uszy 
(opaska lub płatki kosmetyczne). 
Dla wzmocnienia efektu "wow" 
dobrze jest połączyć oxybrazję z 
maską (np.algową), koktajlem czy 
ampułką choć nie jest to koniecz-
nością. Czas trwania sesji (twarz, 
szyja, dekolt) wynosi około 30 - 50 
minut, w zależności od "dodat-
ków".

Najczęstszymi wskazaniami 
do przeprowadzenia tej terapii 
jest m.in.:
skóra naczynkowa
skóra wrażliwa
skóra z przebarwieniami
skóra zniszczona
skóra szara, przesuszona
wymagająca oczyszczenia
cera trądzikowa
blizny potrądzikowe
cellulit
rozstępy
brak jędrności skóry
brak nawilżenia, odżywienia.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Źródło informacji: polskiblog-
kosmetyczny.pl

Źródło informacji: pczk.com.pl
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Nie żyje Adam Wolańczyk

Nowy dyrektor Filharmonii

Nagroda dla czarnoborskiego teatru

Trzeciego czerwca 2022 
roku zmarł Adam Wolańczyk 
– niezwykły aktor Teatru 
Dramatycznego im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzy-
chu i barwna postać miasta. 
Ze śmiercią Adama odcho-
dzą jego role, jego fantazja i 
odwaga. Adam posiadał ten 
dar, który dawał mu moc do 
tworzenia najdziwniejszych 
postaci w spektaklach uzna-
nych twórców i w premierach 
debiutantów. A debiutantów 
Adam obdarzał ogromnym 
zaufaniem i miłością.

Adam ukończył łódzką szkołę 
filmową i debiutował w tamtej-
szym Teatrze Powszechnym. Ale 
większość swojego artystycznego 
życia Adam związał z Wałbrzy-
chem i naszym Teatrem. - Był dla 
nas wspaniałym kolegą. Pamię-
tamy Adama, który punktualnie 
przychodził na poranne próby i 
obdarowywał wszystkich słod-

kimi bułkami albo wałbrzyskimi 
Basiami. Pamiętamy, że Adam ce-
nił sobie spotkania z młodymi re-
alizatorami, a oni odwdzięczali się 
za ten kredyt oryginalnymi zada-
niami - czytamy na stronie Teatru 
Dramatycznego.

Monika Strzępka obsadziła 
Adama w roli Szarika w spektaklu 
„Niech żyje wojna!!!”. A każdy, kto 
widział ten spektakl, ma przed 
oczami Adama w radzieckim 
mundurze, który wykrzykuje sło-
wa napisane dla niego przez Pa-
wła Demirskiego: dobra / teraz 
będzie moja scena / i ja w tej sce-
nie pokażę co to jej święto / … / 
minuta ciszy /… / czy nie ma już 
żadnych dla was świętości / kapli-
czek? / pamięci o małych chłop-
cach / zamienionych na wojnie w 
psy?/.

A czy da się zapomnieć o roli 
Adama w „Shoa show”, spektaklu 
Tomasza Jękota i Awiszaja Hada-

ri? Jego Babcia Cejtl była abso-
lutnie queerowa, mimo że wtedy 
to określenie w języku polskim 
niewiele znaczyło. Tą rolą Adam 
pożegnał się ze sceną. - piszą na 
stronie teatru.

Ale Adam grał również inne 
role. I robił to mistrzowsko. Był 
Kasztelanem Zamku Cisy. Ubie-
rał się w kontusz i witał gości na 
szlaku. Był poetą, zakochanym 
w swoim rodzinnym Cieszano-
wie. Był doskonałym kucharzem, 
a jego przepisy są w posiadaniu 
wielu osób, które otrzymywały je 
albo dzięki wałbrzyskim gazetom, 
albo osobiście od Adama w for-
mie własnoręcznie wydawanych 
unikatowych ksero-egzemplarzy. 
Adam był działaczem Związku 
Artystów Scen Polskich – ZASP. 
Adam był Zasłużonym dla Miasta 
Wałbrzycha. Adam był Antkiem 
Kochankiem. Uwielbiał swój biały 
garnitur z kolorowymi klapami.

Adam był marzycielem. Żył w 
świecie, w którym obcował z ko-
leżankami i kolegami ze wszyst-
kich teatrów, w których pracował, 
postaciami, które zagrał, Wałbrzy-
szankami i Wałbrzyszanami, któ-
rych spotkał. Trudno będzie sobie 
wyobrazić Wałbrzych i nasz Teatr 
bez Adama. A może wyobraźmy 
sobie że Adam poszedł dalej, nio-
sąc ze sobą nasz Teatr i Wałbrzych. 
Tak będzie lepiej. Adamie, Adasiu, 
Panie Adamie dziękujemy!

Rodzinie, przyjaciołom i 
wszystkim znajomym Zespół 
Teatru Dramatycznego im. Je-
rzego Szaniawskiego w Wał-
brzychu składa kondolencje.

Red.
Źródło i fot. www.teatr.wal-

brzych.pl

Redakcja Tygodnika
30 minut składa
najszczersze kondolencje.

28 maja 2022 r. zakończyły 
się 20-te Jubileuszowe Dzie-
cięco-Młodzieżowe Konfron-
tacje Teatralne Teatrrrałki w 
Jeleniej Górze. Teatrrrałki to 
jeden z najbardziej prestiżo-
wych, dziecięcych festiwali 
teatralnych, który rokrocz-
nie gromadzi dziecięce i 
młodzieżowe zespoły z całej 
Polski oraz Czech, spragnio-
ne teatralnej konfrontacji, 
wymiany doświadczeń oraz 
doskonałej zabawy.

W ciągu 3 festiwalowych dni, 
na scenie jeleniogórskiego Mu-
flona (Miejski Dom Kultury) za-
prezentowało się 28 zespołów. Z 
trudną sztuką teatru zmagało się 
409 młodych aktorów. Wśród ze-
społów, którym udało się zakwali-
fikować do występów finałowych 
znalazł się czarnoborski teatr I 
Morele Bęc. Czarny Bór to Gmina 
Ludzi z Pasją, więc jak się okazuje 
teatralnej pasji i talentu młodym 
artystom nie zabrakło i z Teatrrra-

łek wrócili nie tylko z artystyczny-
mi wrażeniami, ale również nagro-
dą za zdobycie III MIEJSCA.

Nagrodę wywalczyli sobie 
spektaklem W drodze do Szma-
ragdowego Grodu na motywach 
słynnego Czarnoksiężnika z Kra-
iny Oz w reżyserii Katarzyny Ber-
naś – instruktorki i założycielki 
grupy. Ciekawa teatralna forma, 
wartka akcja oraz energia scenicz-
na młodych aktorów zachwyciły 
zarówno widzów jak i jurorów. 

W spektaklu brawurowo zapre-
zentowali się: Wiktoria Bernadyn, 
Zofia Cieplicka, Nina Czyżowska, 
Alicja Koch, Julia Mazanek, Jagoda 
Melcarek, Julia Melcarek, Aleksan-
dra Nowak, Kinga Nowak, Dawid 
Pączka, Maja Rogowska, Zuzanna 
Romanik oraz Małgorzata Wojta-
rowicz.

Jak mówi Katarzyna Bernaś - 
opiekunka artystyczna grupy: To 
był pierwszy konkursowy wyjazd 
teatru I Morele Bęc, a zaowoco-

wał tak ważną nagrodą. Pobyt na 
festiwalu obfitował w mnóstwo 
teatralnych emocji, nowych zna-
jomości, ale też zabawę. Gratuluję 
moim aktorom oraz ich rodzicom 
i dziękuję wszystkim, którzy nas 
wspierali i przyczynili się do tego 
sukcesu.

Red.
Źródło i fot. B+CK
w Czarnym Borze

W ubiegłym tygodniu Za-
rząd Województwa Dolno-
śląskiego powołał na stano-
wisko dyrektora Filharmonii 
Sudeckiej im. Józefa Wiłko-
mirskiego jedną z najbar-
dziej uznanych dyrygentek 
chóralnych w Polsce i Euro-
pie. Agnieszka Franków - Że-
lazny jest profesorem sztuk 
muzycznych, pedagogiem, 
menadżerem kultury i… bio-
logiem.

Z kierowanymi przez siebie ze-
społami zrealizowała ponad 1200 
utworów chóralnych oraz blisko 
300 wokalno-instrumentalnych, 
dokonała ponad 22 nagrań płyto-
wych i wielu prawykonań muzyki 
polskiej. Laureatka wielu prestiżo-
wych nagród, m. in. Fryderyków 
czy Nagrody Polskiej Akademii 
Nauki Juvenes Wratislaviae; od-
znaczona Brązowym Medalem 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis. 
- Moją intencją jest, żeby zmiany 

dyrektorskie były płynne, prze-
prowadzone w sposób przemyśla-
ny, żeby nowy dyrektor miał czas 
i mógł się zapoznać z instytucją 
zanim zacznie nią zawiadywać – 
mówi Krzysztof Maj z zarządu wo-
jewództwa.

Agnieszka Franków-Żelazny 
obejmie stanowisko dyrektora 
Filharmonii Sudeckiej im. Józefa 
Wiłkomirskiego w Wałbrzychu 1 
września 2022, w 45. sezonie ar-
tystycznym funkcjonowania tej 
instytucji. Nowa dyrektor dekla-
ruje kontynuowanie wieloletniej, 
mistrzowskiej tradycji zapocząt-
kowanej przez założyciela i pierw-
szego dyrektora filharmonii – Jó-
zefa Wiłkomirskiego, jak również 
eksplorowanie nowych przestrze-
ni artystycznych – ze szczególnym 
naciskiem na ofertę muzyczną 
najwyższej próby. - Jestem pełna 
nadziei na naprawdę dobre 5 lat. 
Znam orkiestrę, ponieważ przez 
wiele lat uczestniczyłam w cha-

rakterze chórmistrza w przygoto-
waniu koncertów. Jestem przeko-
nana, że uda nam się wypracować 
nowy model, który połączy to co 
jest charakterystyczne dla insty-
tucji i naprawdę wysoki poziom 
artystyczny, na który zasługuje 
orkiestra, melomani i mieszkańcy 
regionu - mówi Agnieszka Fran-
ków-Żelazny.

Koncepcja prowadzenia filhar-
monii w Wałbrzychu przedstawio-
na przez Franków- Żelazny jest 
różnorodna, dbająca zarówno o 
melomanów, jak i pracowników 
tej instytucji kultury. W zarysie re-
pertuarowym na pierwsze 2 lata 
działalności Agnieszki Franków-
-Żelazny znalazły się dzieła sym-
foniczne, koncertowe wersje dzieł 
operowych, koncerty jazzowe i 
muzyki filmowej, wykonania in-
spirowane muzyką świata, formy 
wokalno-instrumentalne z udzia-
łem chórów i solistów. Program 
zawiera szeroką ofertą muzyki 

polskiej, gościnne występy zespo-
łów wokalno-instrumentalnych 
specjalizujących się w muzyce 
renesansowej i barokowej oraz 
projekty przy udziale młodych ar-
tystów. Dyrygentka stawia też na 
współpracę transgraniczną z Cze-
chami i Niemcami, chcąc wzmoc-
nić pozycję filharmonii także poza 
województwem dolnośląskim. 
Wirtuozerska oprawa w filhar-
monii ma nie tylko przyciągać 
nowych słuchaczy, którzy dotych-
czas nie korzystali z jej oferty. Ma 
być miejscem, z którego dumni 
będą zarówno pracujący tu mu-

zycy, jak i mieszkający wokół me-
lomani. Filharmonia Sudecka ma 
szansę stać się wizytówką nasze-
go regionu. - Mam nadzieję, że 
rodzinna atmosfera wśród pra-
cowników filharmonii zostanie 
utrzymana, a ponadto instytucja 
nadal będzie się rozwijać - doda-
ła Elżbieta Łaganowska, która bę-
dzie kierować instytucją do końca 
sierpnia br.

Red.
Źródło: UMWD

Fot. www.filharmonia-sudecka.pl
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Od 20 lat razem z Wami...

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

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 

Profesjonalne 
pranie, czyszczenie, 

impregnacja 
dywanów, 

wykładzin, tapicerki 
meblowej, tapicerki 

samochodowej,  
tapicerki skórzanej. 

Polerowanie lamp 
667-951-785

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0336/22 REKLAMA R0337/22

PRACA

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

NIERUCHOMŚCI

Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 51m2, 3 pokoje z 
kuchnią, ul. Mieszka I 34/8. Bez 
pośredników, tel. 600 851 189

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓ-
WIENIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533

W W W.MEBLE- IBG.WEEBLY. 
COM

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 660 201 604

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

SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KUCHEN-
NE I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek, kładzenie papy na da-
chy. Tel. 513 022 80

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PORZĄD-
KOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 
308 696

Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-

mysłowe. Wałbrzych ul. Armii Kra-
jowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 01.06.2022 r. 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   
działka nr 8/9 – obręb 33 Podgórze przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   
działka nr 106/6 – obręb 4 Szczawienko na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   
działka nr 461/21– obręb 30 Sobięcin  przeznaczona na trzy ogródki, 
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   
działka nr 6/1– obręb 31 Sobięcin  przeznaczona na  trzy ogródki, 
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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, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy 
Marconiego 1, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  367/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 26.05.2022 r.
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