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Prąd, gaz, paliwo, węgiel, etc. 
… Chyba nie ma takiej dziedziny 
gospodarki, w której nie dotykały-
by nas podwyżki. Nie inaczej jest 
w gospodarce odpadami komu-
nalnymi. Jak podaje portalsamo-
rzadowy.pl Wałbrzych to kolejna 
gmina w Polsce, która podnosi 
ceny za wywóz śmieci. Z począt-
kiem września wejdzie podwyżka 
z 27 złotych na 35 złotych opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów w Wałbrzychu. 

Warto wspomnieć, że w mieście „zie-
lonego dębu” od końca 2021 gospodar-
kę odpadami prowadzi Miejski Zakład 
Usług Komunalnych. Niestety mimo 
usilnych starań i zmiany operatora na 
spółkę gminną koszty rosną. Jak wyli-
czał Prezydent Wałbrzycha utrzymanie 
PSZOK-ów kosztuje około 230 tysię-
cy złotych miesięcznie. Warto również 
zwrócić uwagę na fakt, że w czerwcu na 
paliwo do śmieciarek wydano 110 tysię-
cy złotych. Dane finansowe również nie 
pozostawiają złudzeń. Wynika z nich że 
w 2021 roku gmina Wałbrzych dopłaciła 
do „gospodarki śmieciowej” około 4 mi-
lionów złotych. Z kolei w 2022 roku bez 
podwyżki ta kwota mogłaby sięgnąć za-
pewne 8 milionów złotych. 

Urzędnicy narzekają także na segre-
gowanie odpadów w blokowiskach, na 
niszczenie przez mieszkańców kontene-
rów, na podrzucanie odpadów.

Mimo dyskusji pomiędzy radnymi 
podczas Sesji Rady Miasta w dniu 14 
lipca rada miejska Wałbrzycha przegło-
sowała uchwałę o podniesieniu opłaty 
za odbiór śmieci. Obecnie cena za wy-
wóz śmieci segregowanych na jednego 
mieszkańca wynosi 27 złotych, a niese-
gregowanych 54 złote. Od września bę-
dzie to 35 złotych od osoby miesięcznie, 
a za śmieci niesegregowane będzie to 
kwota 70 złotych od osoby miesięcznie.

Okazuje się, że temat wywozu odpa-
dów komunalnych w Wałbrzychu jest 
długi i szeroki jak rzeka. Nie tylko chodzi 
o wysokość opłaty, ale o posadowienie 
i odpowiednie zabudowanie gniazd i 
miejsc na pojemniki, ale przede wszyst-
kim odpowiednią segregację śmieci. 
Również urzędnicy narzekają także na 
nieodpowiednie segregowanie odpa-
dów w blokowiskach, czy też na podrzu-
canie odpadów.

Z pewnością temat jeszcze powróci 
na samorządową wokandę. 

PAS
Fot. PAS

Ceny za śmieci w górę!
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z Kazimierzem Jankowskim
przewodnikiem turystycznym

1
kalendarium

LIPIEC

22
PIĄTEK

Imieniny:
Anna, Grażyna, Hanna

Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Ekosystemu
i Lasów Namorzynowych

LIPIEC

26
WTOREK

Imieniny:
Lena, Magdalena, Milena

Dzień Aproksymacji Pi

 
Imieniny:
Apolinaria, Bogna, Brygida 

Dzień Włóczykija

LIPIEC

27
ŚRODA

LIPIEC

28
CZWARTEK

„Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał
go po raz pierwszy” -  Ęric- Emmanuel Schmitt

LIPIEC

23
SOBOTA

Imieniny:
Julia, Natalia,  Antuza

Dzień Samotnych

Imieniny:
Tina, Wiktor, Achacja

Światowy Dzień Wirusowego 
Zapalenia Wątroby

09:30 Lato z jogą w wałbrzyskich parkach
12:00 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI - PA-
ŁAC STRUGA.2022
12:30 Mistrzostwa Polski MTB XC 2022 - Boguszów-
-Gorce - Stadion Boguszów
15:00 Otwarcie tężni - piknik rodzinny – Park Miejski 
im. J. III Sobieskiego
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A PRO-
POS
20:30 Dancing lata‚ 60‚ 70‚ 80 / impreza taneczna // 
A’PROPOS

10:00 NAUKOBUS Centrum Nauki Kopernik w Starej 
Kopalni
12:30 Mistrzostwa Polski MTB XC 2022 - Boguszów-
-Gorce - Stadion Boguszów
16:00 Niefikcje: (nie)literackie rozmowy o świecie - 
Sokołowsko Laboratorium Kultury
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A PRO-
POS
20:00 SLOW w A’PROPOS / nowa płyta / premiera / 
koncert
21:30 Kino plenerowe - Coco - Stara Kopalnia 

Imieniny:
Jakub, Krzysztof,  Alfons

Dzień
Bezpiecznego Kierowcy

LIPIEC

25
PONIEDZIAŁEK

10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
19:00 Klub Przedsiębiorczych Mam – A PROPOS

17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A 
PROPOS

10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
29OC 26OC 26OC 30OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Kinga, Krystyna, Krzesimir  

Światowy Dzień Dziadków
i Osób Starszych

LIPIEC

24
NIEDZIELA

10:30 Rodzinne Niedziele w Starej Kopalni
12;30 Mistrzostwa Polski MTB XC 2022 - Boguszów-
-Gorce - Stadion Boguszów
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A 
PROPOS
19:00 WOJTEK JUSTYNA TREEOH! / koncert / 
A’PROPOS

Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości
Dzień Policjanta

Dzień Pszczółki Mai

Europejski Dzień Wsparcia
dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści

Światowy Dzień Mózgu 
czytaj więcej w temacie tygodnia strona 4

Dzień Chodzenia na Szczudłach

REKLAMA R0404/22

Mamy wakacje, ale nie każ-
dy wybiera się na wypoczy-
nek. Co zatem warto zobaczyć 
w naszym regionie?

To zależy od „granic” naszego 
regionu. Jeśli są one wystarcza-
jąco rozległe to wśród obiek-
tów wartych zobaczenia będą 
zarówno twierdze w Kłodzku i 
Srebrnej Górze, Kościoły Poko-
ju w Świdnicy i Jaworze, liczne 
sanktuaria, Dolina Pałaców i 
Ogrodów w Kotlinie Jelenio-
górskiej, malownicze starówki i 
liczne zamki Dolnego Śląska, jak 
i wrocławskie ZOO. Ograniczać 
nas może jedynie ilość nasze-
go wolnego czasu i możliwości 
dojazdu do danego obiektu. 
„Nasz region” to także space-
ry po uliczkach i starówkach 
miast i miasteczek, alejki parko-
we w uzdrowiskach i cieszące 
się ostatnio coraz większą po-
pularnością wieże widokowe z 
pięknymi panoramami. To także 
wiele pełnych uroku miejsc zna-
nych i mniej znanych; to także 
interesujące ekspozycje muzeal-
ne. Doskonałym kierunkiem na 
weekendową wycieczkę, nie tyl-
ko na niepewną pogodę są pod-
ziemne trasy turystyczne. Każdy 
żądny wrażeń turysta powinien 
poznać sztolnie kopalń, piękne, 
budzące respekt jaskinie, potęż-
ne podziemne bunkry, tajem-
nicze poniemieckie kompleksy, 
a także nietypowe trasy space-
rowe przez piwnice, korytarze i 
kanały, kryjące się pod naszymi 
miastami. Naprawdę mamy w 
czym wybierać i każdy znajdzie 
coś dla siebie.

Jakie atrakcje turystyczne 
w regionie cieszą się najwięk-
szą popularnością i dlaczego?

W samym Wałbrzychu nie-
ustającą popularnością cieszy 
się Zamek Książ i Palmiarnia. 
Coraz więcej turystów przyciąga 
także Stara Kopalnia i Muzeum 
Porcelany. Obiekty te w intere-
sujący sposób prezentują histo-

rię; to także miejsca szeregu im-
prez plenerowych. Zobaczymy 
interesujące zbiory, tu zaoferują 
nam również prowadzone w 
interesujący sposób wycieczki i 
lekcje edukacyjne. Rośnie popu-
larność wież widokowych w na-
szym regionie. W tym przypadku 
interesujący spacer uwieńczony 
jest malowniczą panoramą ze 
szczytu wieży. Wiele osób na 
weekendową wycieczkę na każ-
dą pogodę wybiera podziemne 
trasy turystyczne. To najczęściej 
podziemia kompleksu Riese, 
twierdze: kłodzka i srebrnogór-
ska, kopalniane chodniki Nowej 
Rudy i Złotego Stoku. W tym 
przypadku historia łączy się z 
ciekawą trasą. Miejsc interesu-
jących w regionie jest wiele. Ja 
chciałbym wspomnieć tylko o 
jednym z nich. Jest to cały mo-
numentalny krzeszowski kom-
pleks zabytków najwyższej świa-
towej klasy. Został on wpisany 
na prestiżową listę Pomników 
Historii. Wielogodzinne zwie-
dzanie pocysterskiego opactwa 
proponowałbym zakończyć w 
Mauzoleum Piastów Śląskich. 
Wewnątrz w otoczeniu koloro-
wych stiuków spoczywają m.in. 
Bolko I Surowy, czy Bolko II Mały. 
Niewiele osób wie, że w bazylice 
w Krzeszowie od setek lat znaj-
dziemy relikwie św. Walentego. 
Na co dzień znajdują się w ołta-
rzu św. Jadwigi Śląskiej. Choćby 
tylko dlatego warto przyjechać 
do Krzeszowa.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Paweł Szpur 

Koniec części pierwszej, czy-
taj całość na www.30minut.pl



WSSE „INVEST-PARK” – lider odpowiedzialny społecznie

„Piknik Strefowy” z okazji 25-lecia WSSE „INVEST-PARK”
Ponad 200 zawodników 

reprezentujących stre-
fowe zakłady pracy oraz 
tłumy kibiców: dorosłych 
i dzieci, wzięły udział w 
rodzinnym Pikniku Stre-
fowym zorganizowanym 
przez Wałbrzyską Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” z okazji 
25-lecia Spółki. Wydarze-
nie odbyło się 9 lipca w 
Szczawnie-Zdroju, 5 km 
od Przemysłowego Serca 
Wałbrzycha – siedziby 
WSSE „INVEST-PARK”. 
„Piknik Strefowy” był 
adresowany do pracow-
ników firm działających 
na terenie WSSE „INVEST-
-PARK” i ich rodzin. 

Zainteresowanie „Piknikiem 
Strefowym” przerosło nasze 
najśmielsze oczekiwania, po-
nieważ w Turnieju Piłki Nożnej 
i Turnieju Koszykówki rywalizo-
wały ze sobą łącznie 23 drużyny 
z Dolnego Śląska, Opolszczyzny 
i Wielkopolski – to rekordowa 
frekwencja w historii Spółki. 
Ponadto zawodnikom towa-
rzyszyły setki kibiców, w tym 
najbliżsi członkowie ich rodzin. 
Dla najmłodszych uczestników 
„Pikniku Strefowego” przygoto-
waliśmy Strefę Dla Dzieci, gdzie 
pod opieką profesjonalnych ani-
matorów czekały liczne atrakcje: 
dmuchane zamki, zjeżdżalnie, 
animacje i zabawy, malowanie 
twarzy oraz strefowe gadżety. 
Jestem przekonany, że nasze wy-
darzenie spełniło oczekiwania 
wszystkich osób. Mieliśmy emo-
cjonującą, sportową rywaliza-
cję, której jednocześnie towarzy-

szyła rodzinna zabawa w miłej i 
przyjaznej atmosferze – mówi 
Piotr Wojtyczka, prezes za-
rządu WSSE „INVEST-PARK”. 

Turniej Piłki Nożnej wygrała 
firma Harris Calorific Interna-
tional z Dzierżoniowa, a Tur-
niej Koszykówki zakład Rhenus 
Logistics Bolesławiec. Drugie i 
trzecie miejsce w Turnieju Piłki 
Nożnej zajęły kolejno: Toyota 
Motor Manufacturing Poland 
z Wałbrzycha i Bode Rawag z 
Rawicza. Z kolei drugie miejsce 
w Turnieju Koszykówki wywal-
czyła firma Krause ze Świdnicy, 
a trzecie zajęła zaprzyjaźniona 
drużyna Młodych Tytanów z 
Wałbrzycha. 

Pomimo, że w naszej nazwie 
wybrzmiewa wałbrzyska, to 
nasza Spółka to nie tylko Wał-
brzych i Dolny Śląsk, ale także 
firmy zlokalizowane na Opol-
szczyźnie i Wielkopolsce, dlatego 
tym bardziej cieszymy się, że w 
tym wyjątkowym dla nas roku 
25-lecia, mogliśmy spotkać się 
podczas Pikniku Strefowego 
wszyscy razem. Mnie i prezeso-
wi Piotrze Wojtyczce szczególnie 
zależało na spotkaniu z pracow-
nikami firm strefowych, ponie-
waż to właśnie z tymi osobami, 
razem już od 25 lat, budujemy 
wspólnie siłę polskiej gospodar-
ki w oparciu o wzajemny szacu-
nek, poszanowanie codziennej 
ciężkiej pracy i w myśl społecznej 
odpowiedzialności biznesu, stąd 
pomysł na organizację tego wy-
darzenia – podsumowuje Pa-
weł Kurtasz, wiceprezes za-
rządu WSSE „INVEST-PARK”.

Gościem honorowym Pik-
niku Strefowego był Grzegorz 
Macko, Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego, który 
wspólnie z pracownikami WSSE 
„INVEST-PARK” wręczył puchary 
i medale najlepszym zawodni-
kom Turnieju Piłki Nożnej. W 
dniach 8-10 lipca odbyły się 
również Dni Szczawna-Zdroju, 
których Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna „IN-
VEST-PARK” była Partnerem 
Głównym. 
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Zdjęcie tygodnia Pocztówka znad Bałtyku - Dźwirzyno 
autorzy: Agnieszka i Paweł 

Mózg, o którym tak mało myślimy
22 lipca obchodzimy Światowy Dzień Mózgu. Może właśnie ta data skłoni nas trochę do 

myślenia o naszym najważniejszym organie. Czym jest, jaką pełni rolę i czym go odżywiać? To 
chyba najrzadziej występujące w nas rozterki, a może powinno być odwrotnie?

REKLAMA R0405/22

Czym jest mózg?
Według źródeł mózg to 1,5 kg ga-

laretki produkującej prąd elektryczny 
ukryty pod trzema płaszczami ochron-
nych błon. Składa się głównie z wody 
w ilości 1.5 litra, a także białka (około 
130 g) oraz tłuszczu (około 95 g) i soli 
mineralnych. Jednak to nie wszystko. 
Mózg zbudowany jest z komórek ner-
wowych zwanych neuronami, których 
ilość waha się pomiędzy 90 a 200 mi-

liardami. Wydaje się, że jest to liczba 
ogromna, jednak nieporównywalnie 
mniejsza niż ilość połączeń pomiędzy 
nimi. Każdy neuron styka się bowiem 
z 10-50 tysiącami innych neuronów, 
tworząc w ten sposób niewyobrażal-
ne ilości sieci połączeń, które powsta-
ją przede wszystkim wskutek uczenia 
się. Okazuje się również, że mózg jest 
bardzo plastycznym organem i pozo-
staje w ciągłym ruchu bez przerwy. W 

każdej chwili naszego życia, docierają 
do nas różnego typu bodźce: obrazy, 
dźwięki, ruchy, dotyk. Zadaniem móz-
gu jest radzenie sobie z ich „obróbką”. 
Umysł musi więc postrzegać i selek-
cjonować ważne dla nas informacje, 
a ignorować niepotrzebne, zachować 
wybrane dane w pamięci i usuwać, 
gdy przestają być potrzebne, móc je 
przywołać w określonym momencie, 
modyfikować, powiązywać z inny-

mi wiadomościami, zaprogramować 
działania. Mnożyć przykładów można 
niemal w nieskończoność. Warto przy 
okazji wspomnieć jeden z popularnie 
powtarzanych mitów nauki, że „tylko 
część mózgu pracuje nieustannie”, 
w którym nie ma ani ziarna prawdy. 
Przecież mózg, jak już zostało wspo-
mniane, odpowiada nie tylko za wy-
myślanie przełomowych, genialnych 
idei, ale również reguluje podstawo-
we procesy biologiczne, takie jak od-
dychanie, sen czy głód. Warto więc 
pamiętać, że używamy go w stu pro-
centach, przez całą dobę, niemal cały 
czas na pełnych obrotach.

Dieta dla mózgu
Jeżeli mowa o odpowiednim od-

żywianiu mózgu to na samym po-
czątku należy pamiętać, że zaraz po 
przebudzeniu (nie później niż 30 mi-
nut) należy spożyć śniadanie. Dzię-
ki temu unikniemy podwyższenia 
stężenia kortyzolu oraz zapewnimy 
odpowiednią ilość glukozy we krwi. 
Oprócz tego warto również zadbać o 
obecność pewnych substancji w na-
szej diecie, które to zapewnią odpo-
wiednią pracę naszego mózgu. Wśród 
nich wymienić trzeba m.in.: lecytynę 
(poprawia pamięć oraz koncentrację). 
Zawierają ją żółtka jaj, orzechy, wą-
tróbka, sól, czy awokado; flawonole 
(zapewniają ochronę struktur mole-
kularnych odpowiedzialnych za pa-
mięć). Można je znaleźć w: truskaw-
kach, czarnej porzeczce, czy rokitniku. 
Antocyjany, mające z kolei za zadanie 
uszczelnić naczynia krwionośne oraz 
polepszyć krążenie krwi, poprawiając 
tym samym dostęp mózgu do pokar-
mu, znajdują się w: kwiatach hibisku-
sa czy borówce czernicy. Epikatechiny 

biorą udział w odbudowie uszkodzo-
nych części mózgu, pobudzają pro-
dukcję białka bdnf oraz wpływają na 
zmniejszenie się ryzyka wystąpienia 
komplikacji neurologicznych. Mag-
nez odwraca skutki neurodegeneracji 
mózgu, która to z kolei może skończyć 
się chorobą Alzheimera oraz zanikami 
pamięci. Świetnym źródłem magne-
zu mogą być np.: pestki dyni, kasza 
gryczana lub woda magnezowa. Gdy 
zależy nam na prawidłowej pracy 
mózgu Warto pamiętać o ziołach ta-
kich jak np.: Gotu kola – wspomaga 
wiązania neuronowe, dzięki czemu 
wpływa na poprawę pamięci, zdolno-
ści do uczenia się oraz koncentracji. 
Ginko biloba – posiada właściwości 
ochronne w stosunku do komórek 
nerwowych (właściwości neuropro-
tekcyjne). Żeń szeń – dzięki zawarto-
ści ginsenozydów, wpływa na popra-
wę dotlenienia tkanek organizmu, co 
z kolei powoduje wzrost zdolności 
organizmu do podejmowania więk-
szego wysiłku, nie tylko fizycznego, 
ale również psychicznego. Kurkuma 
– wpływa na oczyszczenie mózgu z 
białek zwanych beta amyloidami, któ-
re zalegają w mózgu, a są powodem 
wielu chorób takich jak np. choroba 
Alzheimera.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.medonet.pl/

https://www.medme.pl/
https://www.neurogra.pl/

https://www.doz.pl/
https://www.poradnikzdrowie.pl/

Wałbrzych, dnia 27.06.2022 r.  
OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 

na  ustanowienie  odrębnej własności lokalu mieszkalnego

przy ul. Senatorskiej 21/9, piętro II, składającego się z trzech pokoi, kuchni,
łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,30 m².

Cena wywoławcza wynosi   244 170,00 zł, wadium – 12 208,50 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 02.08.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

  Powyższy lokal zostanie udostępniony w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek 
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 01.08.2022 r.
 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu 
mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 01.08.2022 r. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na 
poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto 
Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku 
bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej 
– pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy 
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż 

do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje 
ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało 
dotychczas sporządzone)  świadectwo charakterystyki  energetycznej powyższego lokalu 
mieszkalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
2021.2351 z późniejszymi zmianami).
 Z osobą wygrywającą przetarg  zostanie zawarta notarialna umowa ustanowienia                   
i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni –
 w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty 
wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.   
 Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty      
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74 66-56-957, 74 66-47-253 lub osobiście      
 w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.    
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Trwa Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego. 
Swoje prace zgłosić może każdy

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Wydarzenie promu-
je szkło artystyczne, 
czyli dyscyplinę sztuki 
szczególnie ważną dla 
tradycji Dolnego Śląska. 
To właśnie w naszym 
regionie działał prof. Zbi-
gniew Horbowy – wybit-
ny artysta i projektant, 
reformator polskiego 
szkła artystycznego oraz 
wieloletni rektor Akade-
mii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu.

Do udziału w Międzynaro-
dowym Konkursie Szkła im. 
Horbowego zgłosić może się 
każda pełnoletnia osoba z 
Polski i zagranicy. Nie jest wy-

magane wykształcenie kierun-
kowe. Inicjatorami tego wyjąt-
kowego projektu są Ośrodek 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Muzeum Karkonoskie w Jele-

niej Górze i Akademia Sztuk 
Pięknych im. Eugeniusza Gep-
perta we Wrocławiu. Honoro-
wy patronat nad wydarzeniem 
objął Cezary Przybylski, Mar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego.

- Konkurs jest świetną oka-
zją dla artystów z kraju i za-
granicy do zaprezentowania 
swojego talentu. Do wygrania 
jest nagroda pieniężna, a także 
możliwość udziału w różnych 
warsztatach, sympozjach, czy 
stypendiach. Da to z pewnoś-
cią naszym laureatom pole do 
dalszego rozwoju i tworzenia 
kolejnych niesamowitych dzieł 
ze szkła artystycznego – mówi 
Cezary Przybylski, Marsza-

łek Województwa Dolnoślą-
skiego.

W Muzeum Karkonoskim w 
Jeleniej Górze podziwiać moż-
na także wystawę towarzyszą-

cą konkursowi: „W kręgu pro-
fesora Zbigniewa Horbowego”. 
Pokazano na niej dzieła wybit-
nego artysty z Dolnego Śląska 
oraz innych ważnych polskich 
designerów tworzących w 
latach 60.,70. i 80. XX wieku. 
Wystawa ma być swoistego 
rodzaju pomostem pomiędzy 
historią a przyszłością tej wy-
jątkowej dziedziny sztuki, jaką 
jest szkło artystyczne.

- Naszymi działaniami wpisu-
jemy się w Międzynarodowy Rok 
Szkła ogłoszony przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych. 
Dolny Śląsk to region o bogatej 
historii sztuki szklarstwa. Zna-
czące huty mieściły się w Szklar-
skiej Porębie, Piechowicach, 
Stroniu Śląskim czy Jeleniej Gó-

rze, niektóre przetrwały do dziś. 
Takie konkursy są niezwykle 
ważne, aby zachęcać artystów 
do wyjścia z cienia i zaprezento-
wania swojego talentu, ale też 
by ponownie w przestrzeni pub-
licznej mówić o artystycznym 
bogactwie, które skrywa nasz 
region - mówi Krzysztof Maj, 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Zgłoszenia w formie online 
kierować można na adres hor-
bowy@okis.pl do 30 września. 
W konkursie przewidziano 2 
etapy: pierwszy to wstępna se-
lekcja nadesłanych prac przez 
jury, a następnie wybór laure-
atów. Pod uwagę będą brane 
dzieła powstałe w latach 2017-
2022.

Nagrody
• Wystawa,
• Katalog,
• Dolnośląska Nagroda 
 Główna: 25 tys. zł,
• Nagroda Ośrodka Kul-

tury i Sztuki we Wrocławiu: 
udział w Warsztatach i Sym-
pozjum Szkła Artystycznego 
e-Glass Festival,

• Nagroda Rektora Aka-
demii Sztuk Pięknych we Wroc-
ławiu: zapewnienie minimum 
dwutygodniowej rezydencji 
w renomowanej jednostce ar-
tystycznej, specjalizującej się 
w szkle artystycznym (np. w 
Pilchuk Glass School lub tego 
typu),

• Nagroda Muzeum Kar-
konoskiego w Jeleniej Górze: 
warsztaty w Laboratorium 
Szkła,

• Nagroda Muzeum 
Szkła we Lwowie: udział w 
Międzynarodowym Sympo-
zjum Szkła Dmuchanego we 
Lwowie.

Wystawa konkursowa od-
będzie się w Galerii Geppart 
Akademii Sztuk Pięknych im. E. 
Gepperta we Wrocławiu oraz 
w Muzeum Karkonoskim w Je-
leniej Górze w 2023 roku, gdzie 
zobaczymy wszystkie prace 
zakwalifikowane do drugiego 
etapu rywalizacji. Wydany zo-
stanie także katalog z pracami 
laureatów. Wydarzenie towa-
rzyszy światowym obchodom 
Międzynarodowego Roku 
Szkła Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Wszystkie 
szczegóły konkursu znajdują 
się na stronie www.horbowy.
okis.pl

W konkursie im. prof. Horbowego wziąć udział
może każdy – profesjonaliści i amatorzy

Na wystawie w Muzeum Karkonoskim podziwiać można dzieła prof. Horbowego
i innych wspaniałych twórców

Szkło artystyczne to bardzo popularna na Dolnym Śląsku gałąź sztuki
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Studio Espresso gościło w Coolturalnej Montowni na Starej Kopalni

z trenerką lekkiej atletyki i zajęć rozwojowych dla dzieci rozmawiał Paweł Szpur

z Natalią Jońską

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

REKLAMA R0406/22

 MOPS nieustannie wspiera seniorów. MOPS nieustannie wspiera seniorów.
 Miejski Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Wałbrzychu w dalszym 
ciągu świadczy pomoc wolontaria-
cką dla seniorów  w ramach progra-
mu „Korpus Wsparcia Seniorów”. 

Adresatami programu są seniorzy w 
wieku 65 lat i więcej, którzy mają prob-
lem z samodzielnym funkcjonowaniem 
ze względu na stan zdrowia, prowadzą-
cy samodzielnie gospodarstwa domo-
we lub mieszkający z osobami bliskimi, 
które nie są w stanie zapewnić im wy-
starczającego wsparcia.

W ramach Modułu I mającego na 
celu zapewnienie usługi wsparcia se-
niorom 

świadczone są usług w zakresie:
· wsparcia społecznego (m.in. 

towarzyszenie seniorowi w czasie spa-
ceru, rozmowy, dokonywanie zaku-
pów);

· ułatwienie dostępności do 
podstawowej oraz specjalistycznej 
opieki zdrowotnej (tj. pomoc w uma-
wianiu wizyty lekarskiej w domu senio-
ra lub dowiezienie do lekarza, pomoc 

w transporcie na szczepienia, zała-
twianie prostych spraw urzędowych);

· wsparcie psychologiczne 
· informowanie o dostępie do 

„telefonu zaufania” dla seniorów,

· wsparcie w czynnościach dnia 
codziennego (towarzyszenie na space-
rze, pomoc w drobnych czynnościach 

domowych, dostarczanie niezbędnych 
zakupów, realizacja recept, wsparcie 
paczkami okolicznościowymi).

 Aktualnie wsparcia udziela 41 
wolontariuszy, którzy świadczą usłu-

gi na terenie całego miasta. W ramach 
działalności wolontariackiej organi-
zowane są także dodatkowe działania 

na rzecz seniorów tj..: akcja „Majówka 
z krzyżówką i planszówką”, w trakcie 
której rozwiązują ułożoną przez koor-
dynatorów wolontariatu krzyżówkę lub 
grają z wolontariuszami w ulubione gry 

planszowe. W okresie wakacyjnym rea-
lizowana jest akcja „Podaruj seniorowi 
jeden dzień wakacji”, w trakcie której 
wolontariusze wraz z seniorami  wspól-
nie spędzają czas na spacerach, przy 
kawie i ciastku w restauracji, odwie-
dzają ciekawe miejsca, słowem – doło-
żą wszelkich starań, aby przynajmniej 
przez jeden dzień seniorzy poczuli się 
wyjątkowo.

 Tego typu działania przeciwdziałają 
poczuciu osamotnienia oraz wyklu-
czenia z życia społecznego naszych se-
niorów, a przede wszystkim wywołują 
uśmiech na ich twarzy.

 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu realizuje 
także Moduł II programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów”. Ma on na celu 
poprawę bezpieczeństwa oraz możli-
wości samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania osób starszych 
poprzez zakup tzw. „opasek bezpie-
czeństwa”. Pracownicy socjalni rozezna-
ją potrzeby seniorów w tym zakresie i 
dokonują wstępnej diagnozy.

Zainteresowanych  zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego z wałbrzy-
ską infolinią senioralną 74 664 09 00 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.30 do 15.30

Nie pochodzisz z Wałbrzycha. 
Co cię sprowadziło w te strony?

Pochodzę z Ostrowa Wielko-
polskiego, skąd sprowadził mnie 
mój mąż - Maciej Joński. Przyje-
chałam na jeden dzień do przy-
jaciół i zostałam. Po tygodniu zo-
stałam mieszkanką Wałbrzycha, a 
po trzech tygodniach byłam już 
zaręczona. Bardzo szybko, ale to 
tak wpisuje się w moją energię.

Lekka atletyka nie jest Ci 
obca?

Nie, to mój "najukochańszy" 
sport, sama trenowałam w KS 
Stal Ostrów Wielkopolski. To jest 
mój rodzimy klub, w któeym tre-
nowałam cztery lata. Niestety ni-
gdy nie znalazłam się na podium 
Mistrzostw Polski, bo były lepsze 
dziewczyny ode mnie. Ale byłam 
mocnym punktem drużyny. Jak 
były sztafety, to na mnie można 
było liczyć. Jak były starty indy-
widualne, to emocjami zawsze 
gdzieś uciekałam.

Ale chyba bardziej pasuje Ci 
przekazywanie wiedzy młodym 
i zachęcanie ich do uprawiania 
sportu?

Sam sport kocham, bo "prze-
robiłam" masę dyscyplin i jestem 
aktywna. Jednak najbardziej inte-
resuje mnie to, jak dzieci reagują 

na sport i jak łatwo jest im "za-
szczepić" miłość do niego. Jeżeli 
chodzi o wiedzę stricte trenerską 
to wydaje mi się, że jeszcze dale-
ka droga przede mną. Jednakże 
mam niesamowite wzorce  w Wał-
brzychu. Jest Grzesiek Banaszek, 
Franiu Karpiński, Hania Kotynia i 
Janusz Styś, Tomasz Kuczaj, także 
mam się od kogo uczyć i "brać" od 
nich to, co moim zdaniem najlep-
sze.

Gdzie możemy cię spotkać? 
W jakich organizacjach działasz? 
Przeglądając lokalne media i me-
dia społecznościowe, to można 
uznać że jesteś wszędzie.

(śmiech) Tak jak mówiłam - to 
się wpisuje w mój charakter. Tak 
jestem wszędzie, ale zazwyczaj 
spotkasz mnie na Hali Lekkoat-
letycznej na Nowym Mieście, bo 
jestem związana z LKS-em Gór-
nik Wałbrzych. Spotkasz mnie też 
w Szczawnie-Zdroju, bo jestem 
związana z MOSiR-em, w Starych 
Bogaczowicach, bo współpracu-
ję z gminą i teraz spotkacie mnie 
w Jedlinie Zdrój bo współpracuję 
tam z nowym stowarzyszeniem 
Jedlińska Werwa. Ale to nie ko-
niec, bo planujemy iść jeszcze da-
lej.

Co to jest BOBO Atleci?

Bobo Atleci to pomysł mój i 
mojego męża. Gdy po urodzeniu 
dzieci postanowiłam "wyjść do 
ludzi" i coś zrobić, to wówczas 
mój syn chodził na zajęcia do 
Romka Magdziarczyka, którego 
z pewnością znacie. Z kolei moja 
młodsza córka, gdy zobaczyła jak 
Tymon biega, mając cztery lata, 
mówiła, że też chce. Roman nie do 
końca zainteresowany był prowa-
dzeniem zajęc z tak małymi dzieci, 
bo woli pracować ze starszymi. 
Stwierdziłam, że skoro jestem po 
AWF-ie wrocławskim i psycholo-
gii w biznesie ze specjalizacją w 
sporcie, trenowałam lekką - mogę 
to zrobić. Poprowadzić zajęcia z 
dziećmi. Postanowiłam - przyjdę 
i spróbuję. Na pierwszy trening 
przyszło siedmioro dzieci. Z sa-
mych piątków zrobiły się wtorki i 
piątki. Później zrobiły się wtorki, 
czwartki, piątki, następnie ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki, 
później od poniedziałku do piąt-
ku. Z siódemki zdobiło się sześć-
dziesiąt, a teraz jest sto dwadzieś-
cia w BoboAtleci i u Romana jest 
osiemdziesiąt dzieci w MiniAtleci. 
Rozwijamy się.

Ile dziecko powinno mieć lat, 
żeby przyjść i stawiać pierwsze 
kroki sportowe?

To nie jest kwestia wieku. Bobo 
Atleci to są moje dzieci - już trzy-
latki, które prowadzone są przeze 
mnie do zerówki. Jak są emocjo-
nalnie gotowe, to przechodzą 
do grupy Romka Magdziarczyka. 
Stworzyliśmy jeszcze Family At-
let, dla maluszków, roczniki 2019, 
2020, 2021, gdzie z mamą i tatą 
za rękę dzieci ćwiczą razem. Na-
tomiast do mnie przychodzi dzie-
cko, które jest w stanie zostawić 
rodziców za drzwiami. Mama z 
tatą machają, a maluch jest sam 
chętny wykonywać różne rzeczy. 
To nie jest kwestia tego, czy on 
potrafi coś sam zrobić, tylko tego 
czy potrafi być sam.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Na-

talia opowiada czym dla niej jest 
lekkoatletyka. Nasz gość opowia-
da, jak godzi organizację imprez 
sportowych i treningów i co to 
jest lekkoatletyczna społeczność. 
Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad.
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Od 20 lat razem z Wami...

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

3130 złotych otrzymała 
Miejska Biblioteka Publiczna w 
Szczawnie-Zdroju na działania 
aktywizujące przeznaczone dla 
seniorów. Projekt będzie realizo-
wany dzięki programowi „Działaj 
lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności oraz współpra-
cy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie 
Stowarzyszeniem Społeczno-Kul-
turalnym „Granica” w Lubawce. 

„Seniorzy zarażają swoją pa-
sją!” to działania pokazujące, że 
osoby starsze mają wiele moż-
liwości, aby być aktywne mimo 
upływu czasu. Z wiekiem nie 

muszą tracić swoich pasji, cieka-
wości świata czy potrzeby bycia 
z innymi. Seniorzy są adresatami 
projektu, ale również jego rea-
lizatorami. W ramach projektu 
przewidziane są warsztaty foto-
graficzne, popularnonaukowe 
wykłady z astrofizyki, matema-
tyki oraz mechaniki kwantowej. 
Uczestnicy projektu pojadą 
również do Zagórza Śląskiego, 
aby obserwować perseidy, roz-
poczną naukę języka angielskie-
go, a także przygotują koncert 
pieśni polskich i ukraińskich. 
Aktywnie uczestniczyć będą 

również w treningu pamięci, 
zwiedzą cerkiew w Sokołowsku 
oraz przygotują wystawę zdjęć 
realizowanych podczas war-
sztatów. Większość warsztatów 
prowadzona będzie przez osoby 
nieaktywne zawodowo. Projekt 
realizowany będzie do listopada 
tego roku. 

Dofinansowano ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce oraz ODL Stowarzyszenie 
„Granica” w Lubawce.

„Seniorzy zarażają swoją pasją!”

REKLAMA R0407/22

Kolejny remont zakończony
13 lipca Burmistrz Mia-

sta Paweł Ozga, Zastępca 
Burmistrza Tobiasz Wyso-
czański, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 Jolanta 
Styrna-Grossman, Wyko-
nawca Janusz Wróbel Firma 
Volt, Pracownicy wydziału 
Infrastruktury Technicznej 
i Remontów odebrali prace 
budowlane remontu na-
wierzchni placu na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3.

Teren zmienił się nie do pozna-
nia. Jak dobrze pamiętamy jego 
nawierzchnia była zniszczona, od 
wielu lat nieremontowana. Ubyt-
ki w nawierzchni i pęknięcia były 
bardzo widoczne i niebezpieczne, 
nie dodawały estetyki. Teren wo-
kół budynku A oraz droga pożaro-

wa mają teraz nową nawierzchnię. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa 
droga pożarowa została poszerzo-
na. Remont dotyczy nawierzchni 
od strony ul. Wolności a także od 
strony centralnego wejścia do 
szkoły. To nie wszystkie prace, 
które wykonano. Są zamontowa-
ne także nowe metalowe schody 
prowadzące do stołówki, która 
jest na terenie placówki. Wartość 
remontu to kwota około 362 ty-
sięcy złotych, a zadanie zostało 
sfinansowane z budżetu Gminy 
Świebodzice. Publiczne placówki 
oświatowe zmieniają się dla ucz-
niów, są systematycznie remonto-
wane, odnawiane, tak aby nauka 
w nich i czas poza lekcjami upły-
wały komfortowo i bezpiecznie.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl
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Duża kasa dla regionu 

REKLAMA R0408/22

REKLAMA R0410/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ulicy Kamienieckiej, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr  465/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
06.07.2022 r.

Znane są wyniki III edycji 
Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. Do powiatów 
i gmin Subregionu Wał-
brzyskiego trafi ponad sto 
milionów złotych. W gmi-
nie  Boguszów-Gorce prze-
kazano promesy z progra-
mów rządowych, z których 
płyną kolejne fundusze do 
samorządów.

Gminy na terenie powiatu wał-
brzyskiego i świdnickiego przez 
wiele lat były zapomniane. Jed-
nak to się zmienia! Cel obrany 
przez Prawo i Sprawiedliwość to 
dynamiczny, ale i zrównoważony 
rozwój. Nie zapominamy o nikim. 
Wspieramy duże inwestycje, jak 
np. budowa obwodnicy Wałbrzy-
cha, jak i te mniejsze na terenach 
Mieroszowa, Czarnego Boru bądź 
Żarowa. - Dziękuję samorządow-
com za dotychczasową współ-
pracę - czytamy w komunikacie 
Wicemarszałka Województwa 
Dolnośląskiego Grzegorza Macko. 
Kto, ile i na jakie inwestycje otrzy-
ma finansowe wsparcie? Poniżej 

przykłady otrzymanych fundu-
szy dla gmin w regionie: Gmina 
Dobromierz Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Roztoce - 2 
891 000,00 zł, Gmina Marcinowice 
- Budowa chodników na terenie 
gminy Marcinowice - 2 980 000,00 
zł,  Gmina Bielawa - Budowa Cen-
trum Turystyki Aktywnej w Gmi-
nie Bielawa - etap IV - 1 999 300,00 
zł, Gmina Radków - Budowa ka-
nalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i 
Bolesława Chrobrego w Ścinawce 
Średniej - 2 893 809,66 zł, Gmina 
Strzegom - Budowa świetlic wiej-
skich wraz z zagospodarowaniem 
terenu we wsiach Graniczna i 
Bartoszówek w Gminie Strzegom 
- 2 998 800,00 zł, Gmina Łagiew-
niki - Budowa wielofunkcyjne-
go obiektu w m. Oleszna - 2 980 
000,00 zł, Gmina Dzierżoniów 
- Budowa lamp ulicznych zasila-
nych energią słońca na terenach 
w których funkcjonowały PGR-y 
- 1 960 000,00 zł, Gmina Miero-
szów  - "Przebudowa drogi gmin-
nej nr 116297 D ul. Powstańców 
w Mieroszowie wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną - I Etap 

- 3 040 000,00 zł,  Gmina Miejska 
Nowa Ruda - Modernizacja tar-
gowiska miejskiego w Nowej Ru-
dzie 1 911 000,00 zł,  Gmina Walim 
- Przebudowa budynku byłego 
przedszkola przy ul. Kościuszki 4 
na Centrum Usług Socjalnych 4 
500 000,00 zł, Gmina Stare Boga-
czowice - Budowa boiska sporto-
wego ze sztuczną nawierzchnią w 
miejscowości Struga 2 940 000,00 
zł, Powiat Świdnicki - Poprawa 
bezpieczeństwa na drogach po-
wiatowych na terenie  gmin Mar-

cinowice i Świdnica 4 895 100,00 
zł, Gminy Czarny Bór - Przebudo-
wa (modernizacja) infrastruktury 
drogowej w gminie Czarny Bór 
przy ulicy Skalników oraz Głównej. 
2 251 695,00 zł, Gmina Jaworzyna 
Śląska - Modernizacja Centrum 
Integracji Aktywności Społecz-
nej (CIAS) i przyszkolnych obiek-
tów  oraz budowa placów zabaw 
w Gminie Jaworzyna Śląska. 3 234 
000,00 zł, Uzdrowiskowa Gmina 
Miejska Szczawno-Zdrój - Adap-
tacja budynku mieszkalnego przy 
ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-
-Zdroju na cele muzealno-wysta-
wiennicze 1 950 000,00 zł,  Gmi-
na Nowa Ruda - Poprawa jakości 

życia mieszkańców Gminy Nowa 
Ruda poprzez budowę i moder-
nizację infrastruktury społecznej 
3 049 760,00 zł,  Gmina Świdnica 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w 
Mokrzeszowie oraz przebudowa 
ul. Fabrycznej w Pszennie - I etap 
5 000 000,00 zł, Gmina Świdnica 
- Przebudowa dróg gminnych w 
Mokrzeszowie oraz ul. Fabrycznej 
w Pszennie - 1 244 000,00 zł,  Prze-
budowa i remont nawierzchni 
wraz z odwodnieniem terenu Pla-
cu Targowego w Świebodzicach - 
2 450 000,00 zł.

Red. 
Fot.

facebook.com/MackoGrzegorz 

REKLAMA R0413/22

REKLAMA R0412/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych 
położonych w Wałbrzychu, przeznaczonych  do sprzedaży w 
drodze bezprzetargowej, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  
nr  467/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 06.07.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz 
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku realizacji 
roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce 
nieruchomościami”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 
488/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 lipca 2022 r.

REKLAMA R0409/22

REKLAMA R0411/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy Grzybowej, przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr  463/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 06.07.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy Kopernika 2, w dniu 15.07.2022 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa oznaczony 
jako działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w 
dzierżawę: 1/ cześć działki nr 453 obręb Śródmieście nr 27, o 
pow. 554 m² z przeznaczeniem na ogródki działkowe, na okres 
dzierżawy do 3 lat.
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REKLAMA R0414/22

SUKCES WAŁBRZYSZANEK 
Ewelina Grzelak razem 

z koleżankami –Jadwigą 
Wąsik i  Eweliną Dziedzic z 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej otrzymały z 
rąk  Wicepremiera prof. Pio-
tra  Glińskiego zaszczytne 

wyróżnienie Koordynator 
Wolontariatu roku 2021  
Korpusu Solidarności za 
kierowanie działaniami kil-
kudziesięciu wolontariuszy 
w czasie pandemii COVID.  
Uroczystość obyła się w Bel-

wederze. List gratulacyjny 
i słowa uznania za bezinte-
resowne zaangażowanie  w 
imieniu Prezydenta RP An-
drzeja Dudy  odczytał Sekre-
tarz Stanu w jego kancelarii 
Jacek Siewiera.

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie 
rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje 
go, oferuje wsparci w postaci działań edukacyjnych, organizacyjnych i systemu benefitów. W naszym województwie działaniami tymi kieruje Fundacja Merkury; www.merkury.org.pl

REKLAMA R0416/22

REKLAMA R0415/22

REKLAMA R0417/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych, 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej, na rzecz ich najemców”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 
470/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 lipca 2022 r.

Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w 
Wałbrzychu przy ul. Słowiańskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 204/6, obręb 
Podgórze nr 39 o powierzchni 0,0036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu jest prowadzona Księga 
Wieczysta nr SW1W/00076428/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami, chwastami i samosiejkami drzew. Położona 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada 
dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 51/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.05.2020 r. o warunkach 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży.
Cena wywoławcza 5.500,00 zł (+23%VAT).
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.03.2022 r.
Drugi przetrag ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.05.2022 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
 ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej podlegających 
rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje 
inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo z 
poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych 
konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 03.08.2022 r. wadium w wysokości 600,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Słowiańska - dz nr 204/6 obr 39 Podgórze” oraz oznaczenie uczestnika 
przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone 
przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od 
zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem 
aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 
dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych 
ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.
um.walbrzych.pl.
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 biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. 
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia 
lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem 
ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na 
stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub 
pod numerem telefonu 74 665 53 59.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, 
w dniu 15.07.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiący własność 
Skarbu Państwa oznaczony jako działka niezabudowana, przeznaczona do oddania 
w dzierżawę: 1/ cześć działki nr 453 obręb Śródmieście nr 27, o pow. 5958 m² z 
przeznaczeniem na ogródki działkowe, na okres dzierżawy do 5 lat.
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REKLAMA R0418/22

BASEN JUŻ OTWARTY!!!
Basen letni w Świdnicy 

został oficjalnie otwarty w 
środę 20 lipca 2022 roku. 
Obiekt rekreacyjny posiada 
dwa baseny rekreacyjne, 
basen sportowy, brodzik dla 
dzieci, wodny plac zabaw, 
zjeżdżalnie oraz liczne 
atrakcje towarzyszące przy-
gotowane dla miłośników 
wodnej zabawy.

Stare poniemieckie kąpielisko 
przy ul. Śląskiej w Świdnicy zmie-
niło się nie do poznania. Inwesty-
cja kosztowała blisko 35 milionów 
złotych. Wykonawca przyspieszył 
prace o około trzy miesiące, by 
świdniczanie jeszcze w tym roku 
mogli kąpać się w basenie. - Od-
dajemy do użytku świdniczan 
długo wyczekiwany kompleks ba-
senów, który - jestem przekonana 
- przypadnie im do gustu i który 
da wiele radości całym rodzinom. 
Widząc efekt końcowy, tym bar-
dziej utwierdzam się w przeko-

naniu, że decyzja o modernizacji 
poniemieckiego kąpieliska była 
słuszna. Świdnica ma wreszcie 
obiekt wodnej rekreacji, z które-
go może być dumna – mówi Be-
ata Moskal-Słaniewska, prezydent 
Świdnicy. W najbliższy piątek i so-
botę przygotowano gry, zabawy 
oraz konkursy z nagrodami, które 
w godzinach od 12.00 do 17.00 
przeprowadzą animatorzy „Active 
Show” z Wrocławia. W programie 
znajdzie się m.in. zumba dla dzieci 
i dorosłych, nauka wakacyjnego 
tańca czy wakacyjne kalambury i 
wiele innych atrakcji. Natomiast w 
każdy poniedziałek i środę zapra-
szamy na zajęcia aerobiku wod-
nego, które będą odbywały się na 
terenie basenu letniego do końca 
sierpnia. Basen letni w Świdni-
cy czynny będzie codziennie od 
godz. 10:00 do 19:00.

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl
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Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0420/22

REKLAMA R0419/22

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

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 szybkie terminy realizacji  

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATISOKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Pszczoły zadomowiły się na dachu centrum handlowego Galeria VictoriaPszczoły zadomowiły się na dachu centrum handlowego Galeria Victoria
Na dachu Galerii Victoria 

powstała pasieka składająca 
się z czterech uli. W każ-
dym z nich mieszka jedna 
pszczela rodzina, która 
liczy przeciętnie od 50 do 
60 tysięcy członków. Gale-
ria Victoria znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
natury i terenów zielonych, 
tworząc idealny dom dla 
tych niezwykle pożytecz-
nych owadów. Inicjatywa 
wałbrzyskiego centrum 
handlowego ma na celu 
zwrócić uwagę na realny 
problem spadku populacji 
tych owadów i pokazać, że 
warto podejmować akcje, 
które pozytywnie wpływają 
na poprawę stanu środowi-
ska naturalnego. 
- Cieszymy się, że pszczoły 

się u nas zadomowiły. Ich rola w 
naszym życiu jest nieoceniona 
– owady te nie tylko produkują 
miód, ale też zapylają około 80% 
roślin. Przenosząc pyłek, zwięk-
szają jakość i ilość plonów. Bez 
pszczół i ich zapylania, rozwój i 
wzrost roślin nie jest możliwy - 

powiedział Marcin Chwiałkowski, 
Marketing Manager Galerii Victo-
ria. Ule na dachu Victorii zostały 
zasiedlone na początku czerwca 
br. i pszczoły znoszą już do nich 
pyłek kwiatowy. Już niedługo 
czeka nas pierwsze miodobranie. 
Szacujemy, że pasieka w Victorii 
każdego roku będzie wytwarzać 
ponad 60 kg pysznego i zdrowe-
go miodu, który następnie roz-
damy naszym Klientom – dodaje 
Marcin Chwiałkowski.

Obok charakterystycznych do-
mków dla tych pracowitych owa-
dów, na dachu Victorii stanęły 
kwietniki z różnorodną roślinnoś-
cią. Ule zostaną specjalnie zabez-
pieczone przed zmiennymi wa-
runkami atmosferycznymi, w tym 
przed deszczem, śniegiem i po-
rywistym wiatrem. Dzięki temu, 
pszczoły będą mogły bezpiecznie 
przezimować w ulach. Ponadto, 
jesienią w centrum handlowym 
planowane są pierwsze warszta-
ty dla najmłodszych poświęcone 
tematyce znaczenia pszczół oraz 
produkcji miodu.

Galeria Victoria, która jest 
pierwszym nowoczesnym kom-

pleksem handlowo-usługowo-
-rozrywkowym w Wałbrzychu i re-
gionie, została otworzona w 2010 
roku. Obiekt, którego powierzch-
nia wynosi 43 000 m2, nie tylko 
podniósł prestiż miasta, ale przy-
ciąga też do niego mieszkańców 
całego regionu. W centrum han-
dlowym znajduje się pierwsze w 
Wałbrzychu wieloekranowe kino 
(Cinema City), liczne restauracje i 
kawiarnie, a także sklepy znanych 
polskich i międzynarodowych 
marek. Piękna i unikalna architek-
tura centrum handlowego, jego 
lokalizacja oraz obecność hotelu 
Ibis Styles z grupy Accor czynią z 
Galerii Victoria bardzo atrakcyjną 
lokalizację dla najemców. W ra-
mach kompleksu, wiosną 2011 r. 
został otworzony park handlowy, 
który znacząco wzbogacił ofer-

tę Galerii Victoria. Dużą atrakcję 
stanowi także znajdujący się na 
terenie centrum amfiteatr, będą-
cy latem miejscem plenerowych 
koncertów. 

Keen Property Management 
(KPM) specjalizuje się w zarzą-
dzaniu centrami handlowymi, 
łącząc takie zalety zarządzania 
przez właściciela jak szybkość 
podejmowania decyzji, z profe-
sjonalnym podejściem i transpa-
rentnością rozliczeń, typowymi 
dla zewnętrznego usługodawcy. 
Firma Keen Property Manage-
ment (KPM) jest znana na polskim 
rynku z szerokiego portfela wyso-
kiej jakości projektów do których 
zalicza się m.in. centrum handlo-
we Galeria Victoria w Wałbrzychu 
o powierzchni najmu 43.000 m2, 
Plaza Rzeszów, supermarket Car-
refour w Konstancinie-Jeziorna, 
Hotel Ibis Styles w Wałbrzychu 
czy sieć siłowni CityFit zlokali-
zowana na terenie całego kraju. 

Keen Property Management po-
siada również doświadczenie w 
podwyższaniu wartości aktywów 
poprzez wykorzystanie poten-
cjału istniejących projektów. Do-
tychczas z powodzeniem rozbu-
dowano dwa centra handlowe 
tj. Rzeszów Plaza, które zyskało 
dodatkowo 6.000 m2 powierzch-
ni najmu oraz centrum handlowe 
Galeria Victoria. KPM jest także 
skupiona na akwizycji i rozwoju 
portfela nieruchomości z długo-
terminowymi umowami najmu z 
wiodącymi operatorami spożyw-
czymi w miastach powyżej 50 tys. 
mieszkańców. Spółka zatrudnia 
wysoko wykwalifikowanych spe-
cjalistów, którzy dzięki dogłębnej 
znajomości rynku oraz wielolet-
niemu doświadczeniu, sukcesyw-
nie zwiększają wartość zarządza-
nych aktywów.

Red.
Źródło i fot. Galeria Victoria
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Pierwsze koty za płoty
Za beniaminkiem IV ligi pierwszy w okresie przygotowawczym sprawdzian. W niedawnym spa-

ringu Górnik Wałbrzych przegrał w Świdnicy z miejscową Polonią-Stalą 2:4. 

Sparingową potyczkę w 
Świdnicy rozegrano syste-
mem 3x35 minut, stąd trener 
Marcin Domagała mógł swo-
bodnie rotować składem, 
tym bardziej iż do swej dys-
pozycji miał „grubo” ponad 
20 zawodników. Wśród gra-
czy, którzy wyszli na boisko 
znalazło się kilku nowych 
piłkarzy. Chodzi o Tomasza 
Czechurę, który w ostatnich 
latach występował w MKS-
ie Szczawno-Zdrój. Kolejny 
z nabytków to Maciej Ma-
zanka, który dotychczas był 
ważnym punktem defensy-
wy LKS-u Bystrzyca Górna. 

O sporym doświadczeniu 
możemy mówić w przypadku 
Jakuba Smutka, ten bowiem 
ma za sobą występy cho-
ciażby w Lechii Dzierżoniów, 
Polonii-Stali Świdnica, a w 
minionym roku – Granicie 
Roztoka. Na koniec zostawi-
liśmy tego, który najlepiej 
wprowadził się do Górnika. 
Mowa o Damianie Uszczy-
ku ze Zjednoczonych Żarów, 
który kilka lat temu zaliczył 
kilka spotkań w biało-niebie-
skim, a w sobotę zanotował 
dwa trafienia dla wałbrzy-
szan. Jako że dla obu drużyn 
był to pierwszy przedsezo-
nowy sparing, widoczny był 

brak zgrania nowych zawod-
ników, nie obyło się również 
bez kosztownych błędów, 
które zaowocowały bramka-
mi. Ostatecznie w nieco lep-
szych nastrojach pojedynek 
kończyli gospodarze, którzy 
zwyciężyli 4:2. 

Przed ekipą trenera Domaga-
ły kolejny ważny sprawdzian. 
W sobotni poranek, a kon-
kretnie o godzinie 10, nasi 
zmierzą się na wyjeździe z 
AKS-em Strzegom. 

Spotkanie kontrolne
Polonia-Stal Świdnica – Gór-
nik Wałbrzych 4:2

Bramki: Wojciech Sowa, za-
wodnik testowany 2, zawod-
nik testowany – Polonia-Stal 
oraz Damian Uszczyk – Gór-
nik 
Górnik I: Stec, Mazanka, za-
wodnik testowany, Orzech, 
D. Michalak, Uszczyk, Koby-
lański, Smutek, Czechura, 
Chajewski, Sobiesierski
Górnik II: Perlak, Nowacki, 
Migacz, M. Smoczyk, Rosicki, 
Gorczyca, Krawczyk, Korba, 
Nowak, Sobiesierski, W. Smo-
czyk 
Górnik III: zawodnik testo-
wany, Mazanka, zawodnik 
testowany, Orzech, Michalak, 
Uszczyk, Kobylański (Gorczy-
ca), Czornij, Nowak (Kraw-
czyk), Chajewski, Smutek. 
Trener: Marcin Domagała

Bartłomiej Nowak 

Odszedł Radosław Czerniak
Ta wiadomość dosłownie poraziła fanów koszykówki, ale i sportu w ogóle w naszym mieście. W 

poniedziałek bowiem w wieku zaledwie 53 lat zmarł Radosław Czerniak, były trener koszykarskie-
go Górnika. 

Takie wiadomości chcielibyśmy 
przekazywać jak najrzadziej, tym 
bardziej że 53 lata to zdecydowa-
nie nie wiek na zakończenie ziem-
skiej wędrówki, a tak się niestety 
stało w przypadku niezwykle za-
służonego dla wałbrzyskiej koszy-
kówki Radosława Czerniaka. 

Jako zawodnik ś.p. Radosław 
Czerniak zasłynął występami w 
WKS-ie Śląsk Wrocław, w bar-

wach którego rozegrał 9 sezo-
nów 5-krotnie sięgając po tytuł 
Mistrza Polski, wicemistrzostwo 
kraju, brązowy medal Mistrzostw 
Polski oraz 3-krotnie Puchar Pol-
ski. Bogata w sukcesy okazała się 
również kariera szkoleniowca, 
którą Czerniak rozpoczął w Turo-
wie Zgorzelec. My jednak trenera 
Czerniaka pamiętać będziemy 
przede wszystkim z pracy w Górni-
ku Wałbrzych, która zaowocowała 

awansem do Ekstraklasy w 2007 
roku po pamiętnym, dramatycz-
nym boju ze Sportino Inowrocław. 
Po rozstaniu z wałbrzyską ekipą w 
2008 roku ś.p. Radosław Czerniak 
był między innymi asystentem 
trenera reprezentacji Polski – Muli 
Katzurina, prowadził ponadto ko-
szykarki Ślęzy Wrocław, a także 
był związany z piłkarską Miedzią 
Legnica. 

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Nowy Lewandowski
Tytuł mojego dzisiejszego fe-
lietonu, niestety nie zapowia-
da pojawienia się w polskim 
futbolu zawodnika na miarę 
Roberta Lewandowskiego. 
Dotyczy on metamorfozy 
jaką kapitan polskiej kadry 
przeszedł w ostatnim czasie. 
I chciało by się powiedzieć - 
w końcu. Pisałem kiedyś, tu 
w 30 Minutach (rozszerzony 
tekst o tym jest też na blogu) 
o niewykorzystanym przez 
lata potencjale marketingo-
wym Roberta. Wskazywałem, 
że choć piłkarzem już jakiś 
czas temu stał się wybitnym, 
wizerunkowo w świecie prak-
tycznie nie istnieje. W porów-
naniu do Ronaldo czy Zlatana 
nie ma żadnej wyrazistości. 
Argumentowałem także, że w 
dzisiejszej rzeczywistości jest 
to niezbędne, także w przeło-
żeniu na karierę stricte spor-
tową (być może niestety ale 
tak jest). Od jakiegoś czasu wi-
dać jednak wielką zmianę wi-
zerunku Roberta Lewandow-
skiego, a że wcześniej w tej 
kwestii popełniał sam (i jego 
sztab) błędy przyznał to sam 
zawodnik w podcascie Łuka-
sza Kadziewicza (na margine-
sie - świetne audycje a Kadziu 
doskonale odnajduje się w no-
wej roli). Mówił, że przez lata 
był za bardzo skromny, cichy 
i tym samym nie zbudował 
swojej marki osobistej, w kon-
tekście szerszym niż piłkarski. 
Dzisiaj Robert bryluje w so-
cial mediach, wrzuca zdjęcia 
z festiwalu w Cannes, bierze 
udział w fajnych akcjach pro-
mocyjnych Dolce Gabbana, 
jest „światowcem” w pełnym 
znaczeniu tego słowa. Nabrał 
pewności siebie i to nie tej 
boiskowej, bo jej nabrał już za 
czasów gry w Borussii, ale w 
tym życiu „celebryckim”. Czy 
chcemy czy nie, tak to dzisiaj 
wygląda a gdyby Lewy taką 
markę zbudował wcześniej 
miałby też inną kartę przetar-
gową w negocjacjach trans-
ferowych. Przez lata, mimo 
osiagnięcia piłkarskiej perfek-
cji był zbyt skromny. Dla więk-
szości kibicowskiej społecz-
ności Bayernu był nie idolem a 
wyrobnikiem i stąd teraz hejt 
na niego wylewający się z nie-
których niemieckich mediów i 
komentarzy tamtejszych eks-
pertów o jego rzekomej aro-
gancji i niewdzięczności.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Szczyt zagra w Serie A!
Kibice Szczytu aż 18 lat czekali na powrót swojej drużyny w szeregi pieszczotliwie przez nas 

nazywanej Wałbrzyskiej Serie A. Tym razem do drużyny z Boguszowa uśmiechnęło się szczęście. 
Wycofanie Orli Wąsosz z IV ligi pociągnęło za sobą lawinę zmian. Szczyt podążył jej nurtem pro-
sto do ligi wyżej.

-Warto było do końca sezonu 
walczyć o każdy punkcik…Uzyska-
liśmy średnią punktową 1.95pkt/
mecz, co dało drugą średnią spo-
śród trzecich miejsc i gdy pojawiła 
się potrzeba uzupełnienia A klasy 

to dostaliśmy taką propozycję. Cie-
szymy się, gdyż klasę wyżej jest 
więcej spotkań do rozegrania a 
nawet wyjazdy wydają się bliższe. 
Teraz musimy się mocno postarać 
aby przygoda w A klasie nie była 

tylko na jeden sezon ale podejmu-
jemy rękawicę – cieszą się w Bogu-
szowie.

Awans był możliwy dzięki 
świetnej końcówce poprzednie-

go sezonu. Droga do awansu była 
jednak trudna. Po słabym starcie 
rundy wiosennej, wydawało się, że 
sezon będzie już stracony. Zarząd 
zdecydował się wtedy na zmiany 
by już pod wodzą nowego, stare-
go trenera Rafała Lipińskiego piąć 
się w górę tabeli. Finisz okazał się 
szczęśliwy. Z IV ligi wycofała się 
Orla Wąsosz. Jej miejsce zajął Za-
mek Kamieniec Ząbkowicki. Miej-
sce Zamku Cukrownik Pszenno, a 
Cukrownika zastąpi Szczyt Bogu-
szów-Gorce.

JZ 

Zagrali w Wrocław Summer Cup
Drużyna młodzików Zagłębia Wałbrzych wystąpiła w wakacyjnym turnieju piłkarskim Wrocław Sum-

mer Cup, gdzie rywalizując z zespołami z wyższej półki zbierała doświadczenie przed startem ligi.
-Przeciwnikami były dru-
żyny z Polski, Litwy, Łotwy. 
Doświadczenie zdobyte na 
turnieju przyniesie sporo 
korzyści w najbliższych roz-
grywkach ligowych już na 
poziomie trampkarza.
Zagłębie zagrało w 8 zespo-
łowej grupie eliminacyjnej. 
Na 7 spotkań 2 wygrało i 1 
zremisowało. Podopiecz-
ni trenera Łukasza Wojcie-
chowskiego, z 7 punktami, 

zajęli w swojej grupie 5 
miejsce. Niżej sklasyfiko-
wano UKS Gminy Miękina, 
Orła Prusice i Śląska Wroc-
ław. Wyżej w tabeli zawo-
dy zakończyły AP Łomianki 
(awans), TFA Vinicius Aca-
demy (Litwa) – awans oraz 
Prestige Football Academy i 
BFK Salaspils (Łotwa). Zawo-
dy w tej kategorii wiekowej 
wygrała drużyna Akademii 
Piłkarskiej Łomianki, która w 

finale pokonała OBFZ Nitra 
(Słowacja).

JZ



Zdrowie i uroda 13
www.30minut.pl

Piątek, 22 lipca 2022

MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Mężczyzna w Salonie Beauty.
Kiedyś zabiegi kosmetyczne 
były projektowane głownie z 
myślą o kobietach, ponieważ 
one były głównymi klientkami 
salonów beauty. W obecnych 
czasach mężczyźni nie omijają 
już salonów szerokim łukiem – 
wręcz przeciwnie, bardzo chęt-
nie odwiedzają te miejsca. Za-
leży im na posiadaniu zdrowej 
skóry, zadbanych dłoni, stosują 
świadomą pielęgnację, dlatego 
każdy salon beauty powinien 
mieć zabiegi dostosowane dla 
Panów. 
Jakie zabiegi najczęściej wy-
bierają mężczyźni i co gabinety 
kosmetyczne oferują w tym za-
kresie?
Depilacja woskiem: depilacja 
nosa, uszu oraz brwi to popu-
larny zabieg, szczególnie czę-
sto wybierany przed ważnymi 
wydarzeniami np. przez Panów 
młodych przed ślubem.
Manicure – zadbane, wypie-
lęgnowanie dłonie, opiłowane 
paznokcie i wycięte skórki wy-
glądają bardzo estetycznie, a 
to profesjonalnie bardzo ciężko 
jest zrobić samemu w domu.
Zabiegi na twarz – męska skóra 
różni się od kobiecej, ponieważ 
ma inna budowę. Mężczyźni 
bardzo często korzystają z za-
biegów oczyszczających, pee-
lingów enzymatycznych , enzy-
matyczno – chemicznych, czyli 
takich gdzie nie ma okresu re-
konwalescencji a efekt osiągal-
ny jest w szybkim czasie. Masaż 
twarzy to również popularny 
zabieg, ponieważ potrafi rozluź-
nić pospinane mięśnie twarzy, 
dzięki czemu wygląda ona na 
wypoczętą.
Modelowanie sylwetki – jest 
częstym wyborem zarówno 
wśród mężczyzn którzy nie 
uprawiają żadnej aktywności 
fizycznej, a nie chcą mieć nad-
programowych kilogramów, jak 
i wśród panów którzy korzystają 
ze sportu i zależy im na szybkim 
ukształtowaniu sylwetki. Naj-
chętniej wybierana jest techno-
logia Hifem działająca na zasa-
dzie fal elektromagnetycznych, 
wywołująca intensywne skurcze 
mięśni przy jednoczesnym spa-
laniu tkanki tłuszczowej.

Mikrodermabrazja w domu

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wał-
brzyskim schroniskiem, dobiera-

my psy i ich opiekunów w pary. 
Nie gwarantujemy pełnego suk-
cesu, wszak miłość jest ślepa, ale 
zawsze to dobry początek. 

Piernik, to imię, które pasuje 
mu idealnie, bo jest słodki, jak cia-
steczko. Potrzebował trochę czasu, 
tak jak „dojrzewają” pierniczki. Jest 
seniorkiem, ale z całkiem sporym 
wigorem. Piernik miał dom, jed-
nak okazało się, że nie był gotowy 
na psią starość. Wrócił do schroni-
ska. Na nic nigdy nie jest jednak 
za późno. Chcemy, żeby znalazł 

cierpliwy, otwarty, wyrozumiały i 
cudowny dom, który wie, że psia 
starość bywa trudna, ale przy od-
powiedniej suplementacji może 
być dobrze.

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

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

PL
Fot Schronisko / PeeL

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Przed nami kolejna fala upa-
łów. Niezwykle wysokie tempe-
ratury już w innych częściach 
świata dają się szczególnie we 
znaki i powiedzmy sobie szcze-
rze, dochodzimy bardzo szyb-
ko do granicy jaką jest tempe-
ratura mokrego termometru. 

O co chodzi z mokrym ter-
mometrem (po angielsku wet-
-bulb temperature)? Jest to naj-
niższa temperatura, do której 
przy danej wilgotności (i ciśnie-
niu atmosferycznym) można 
ochłodzić ciało przy pomocy 
parowania.  I teraz fakt oczywi-
sty i zarazem konieczny – czło-
wiek chłodzi przy pomocy pa-
rowania i dlatego się pocimy. 
Człowiek w spoczynku wytwa-
rza około 100 W ciepła, które 
musi oddać otoczeniu, jeśli 
nie chce umrzeć z przegrzania. 
Temperatura naszego wnętrza 
to około 37°C, a powierzchni 
skóry ok. 35°C (musi być zim-
niejsza, aby strumień ciepła 
płynął w stronę skóry). Jeśli 
temperatura powietrza (nadal 
mówimy o temperaturze mo-
krego termometru) wokół nas 
będzie równa lub wyższa 35°C, 
to człowiek przebywający w ta-
kiej atmosferze nie ma szansy 
na przeżycie. Żadne polewanie 
się wodą ani wachlowanie nie 
pomoże. Po prostu z definicji 
jest to temperatura, poniżej 
której ciała nie da się ochło-
dzić przy pomocy parowania, 
przy danej temperaturze (tej 
prawdziwej czyli “suchej”) i wil-
gotności. Naukowcy szacują, 
że czas jaki jesteśmy w stanie 
wytrzymać w 35°C to sześć 
godzin. Wszystko wiąże się z 
wilgotnością, która wpływa na 
mechanizmy termoregulacyj-
ne. Gdy temperaturze 35 stop-
ni towarzyszy bardzo wysoka, 
sięgająca 100 proc. wilgotność 
powietrza, nie jesteśmy w sta-
nie się chłodzić. Pocimy się, 
ale pot nie odparowuje, a na 
skórze następuje kondensacja 
pary wodnej. „Gotujemy” się od 
środka, bo nie mamy jak oddać 
ciepła i dlatego jest to dla nas 
śmiertelna granica.

Jeszcze w 2015 roku, kiedy 
badano te kwestie, prognozo-
wano osiągnięcie tej tempera-
tury w okolicach 2050 roku (w 
sytuacji, kiedy nie zahamujemy 
emisji gazów cieplarnianych). 
Jednak jest inaczej i w tym roku 
zbliżamy się milowymi krokami 
do tej granicy. 

REKLAMA R0421/22

Zabieg mikrodermabrazji 
jeszcze niedawno wykony-
wany był jedynie w gabine-
tach kosmetycznych. Obec-
nie technologia beauty daje 
nam możliwość przeprowa-
dzenia go samodzielnie w 
domu za pomocą stworzo-
nych do tego celu urządzeń 
dzięki którym oczyścimy i 
złuścimy naskórek a także  
pobudzimy produkcję ko-
lagenu i elastyny. W efekcie 
cera odzyska blask, stanie 
się miękka i gładka, spowol-
nimy procesy starzenia.

Mikrodermabrazja krok po 
kroku

1. Puryfikacja. - "Zacznij od do-
kładnego oczyszczenia skóry, naj-
lepiej przy użyciu płynu lub pianki 
myjącej, a następnie przystąp do 
peelingu. Rozprowadź kosmetyk 
dokładnie na całej twarzy, de-
likatnie wmasowując drobinki. 
Po upływie około 2 minut zmyj 
wszystko wodą i wytrzyj ręczni-
kiem" - czytamy na swiat-kosme-
tykow.pl.

2. Przygotuj preparat z kwasem 
glikolowym. - "Ma on właściwości 

oczyszczające, złuszczające i rege-
nerujące.

Po aplikacji zostaw formułę na 
skórze na czas określony przez 
producenta, a następnie użyj 
płynu neutralizującego. Jego za-
daniem jest przywrócenie cerze 
odpowiedniego pH. Pielęgnację 
zakończ ulubionym kremem na-
wilżającym i gotowe" - podsumo-
wują na swiat-kosmetykow.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: www.swiat-

-kosmetykow.pl
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zRęcznie. Historie zaklęte w rękodziele

Projekt Chanel na Castle Party

Filmowe lato z WOK w ramach KINO OPEN AIR

Rusza FESTIWAL BACHOWSKI

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Myślenie - przy tym lek-
semie sięgnę tym razem do 
Encyklopedii Naukowej PWN. 
Otóż według tego źródła w 
psychologii jest to świadomy 
proces psychiczny człowieka, 
prowadzący do pośredniego i 
uogólnionego poznania oraz 
zrozumienia otaczającej go 
rzeczywistości; w węższym 
znaczeniu myślenie jest ak-
tywną czynnością umysłową, 
dzięki której są odzwiercied-
lane ogólne cechy różnych 
rzeczy, zdarzeń i zjawisk oraz 
stosunki między nimi. Celem 
i wynikiem tego procesu jest 
poznawanie relacji między 
zjawiskami lub ich reprezen-
tacjami poznawczymi, tj. spo-
strzeżeniami, wyobrażeniami, 
pojęciami, sądami; myślenie 
jest więc także procesem wy-
twarzania nowych informacji, 
które służą albo poznaniu, 
albo podejmowaniu decyzji, 
a więc działaniu; w procesie 
rozwiązywania problemów 
wyróżnić można 3 stadia i 
podporządkowane im fazy: 
1) stadium wstępne, obejmu-
jące spostrzeżenie problemu, 
decyzję o podjęciu lub za-
niechaniu rozwiązania prob-
lemu, jego sprecyzowanie; 
2) stadium główne, poszuki-
wawcze, obejmujące analizę 
danych wyjściowych, wytwa-
rzanie pomysłów rozwiązania, 
ich ocenę, formułowanie roz-
wiązania; 3) stadium końcowe, 
obejmujące ostateczną we-
ryfikację rozwiązania i ocenę 
pracy nad problemem. Bardzo 
to takie naukowe i zawiłe. Ale 
okazuje się, że myślenie może-
my podzielić na różne rodzaje. 
Jak podaje portal lepsza-pa-
miec.pl mamy następujące ro-
dzaje myślenia: abstrakcyjne, 
kreatywne, konwergencyjne, 
logiczne, analityczne, induk-
cyjne, myślenie pytaniami. 
Temat dotyczący myślenia jest 
niezwykle rozbudowany. Nie 
do rzadkości należą sytuacje, 
w których mamy do czynienia 
z zaburzeniami myślenia – i to 
zarówno tymi łagodnymi, jak 
i bardziej poważnymi. Za my-
ślenie odpowiada mózg, ale o 
nim piszemy więcej w Temacie 
Tygodnia. Przeczytajcie i po-
myślcie o tym.  

Redaktor Naczelny

Wałbrzyski Ośrodek 
kultury może pochwalić 
się kolejną świetną akcją: 
„zRęcznie. Historie zaklęte w 
rękodziele”. To niecodzienny 
projekt, w którym łączy się 
nowoczesny handmade z le-
gendami i historiami związa-
nymi z Wałbrzychem. Za or-
ganizatorami już spotkania z 
regionalistami i warsztaty z 
tworzenia mydeł i świec.
W czasie warsztatów mydlar-

skich uczestnicy nawiązywali do 
górniczej historii Wałbrzycha, bo 
dodawano do mydeł między inny-

mi węgiel aktywny. Na kolejnym 
spotkaniu tworzyono świecie so-
jowe wzbogacone aromatyczny-
mi, oczyszczającymi czy też po-
budzającymi olejkami. Wykonano 
również tabliczki zapachowe z 
wosku. Projekt „zRęcznie. Historie 
zaklęte w rękodziele” przygoto-
wany został przez działające przy 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury Sto-
warzyszenie WOK – więcej o kul-
turze i jest finansowany z budżetu 
gminy Wałbrzych.

Red.
Źródło i fot. WOK Wałbrzych 

Ta niezwykła impreza 
kulturalna rozpocznie się 22 
lipca 2022 roku i potrwa do  
31 lipca 2022 roku. Podróż 
drogami do Bacha rozpo-
czniemy w piątek 22 lipca 
w walimskim kościele św. 
Jadwigi i nie będzie to ostat-
nie spotkanie w malowniczej 
Gminie Walim, bo w nie-
dzielę i wtorek czekają nas 
jeszcze koncerty w Glinnie i 
w Olszyńcu, w którym mieści 
się niezwykły późnorenesan-
sowy kościół św. Anny.

Z kolei słuchacze spotkają się 
na niezwykłym spacerze/przed-
stawieniu/ koncercie w Lasku Wol-
skim w Krakowie, potem w Parku 
Sikorskiego w Świdnicy. „Natu-
rzyści”. Uwolnione z sal filharmo-
nicznych „Pieśni do śpiewania na 

wolnym powietrzu” Mendelssoh-
na mogą wreszcie zabrzmieć jak 
nigdy wcześniej. W niesamowitej 
akustyce lasu, niezwykłej sceno-
grafii i w przewrotnych sytua-
cjach. Kategoria wydarzenia: nie-
zapomniana przygoda. Wskazane 
płaskie obuwie. Termin to Festiwal 
Bachowski Świdnica 28—31 li-
piec. 

W tym roku festiwal powraca 
też do Pożarzyska, gdzie mieści 
się prawdziwy skarb architektury 
— pochodzący z XIII wieku kościół 
św. Józefa o niezwykle bogatej i 
dramatycznej historii. Gambista 
Mateusz Kowalski z myślą o tym 
miejscu przygotował bogaty i bar-
dzo angielski program. To wyda-
rzenie z kolei odbędzie się 23 lipca 
w sobotę o godzinie 11:00.

Warto wspomnieć również, że 
dzięki konsekwencji w dążeniu 

do piękna, spotkania, innowacyj-
ności, otwartości i wrażliwości Fe-
stiwal Bachowski stał się jednym 
z największych i najważniejszych 
wydarzeń muzyki klasycznej w 
Polsce oraz niezwykłym zjawi-
skiem kulturalnym na europej-
skiej scenie muzycznej. Jan To-
masz Adamus, twórca i dyrektor 
artystyczny Festiwalu, inspiruje 
jego rozwój i buduje unikalną li-
nię artystyczną.

Więcej na bach.pl. Wejściówki i 
bilety dostępne są na stronie bile-
ty.sok.com.pl

Red.
Źródło i fot. sok.com.pl, 

facebook.com/festiwal.bachowski 

Zesanuj kod KQ i pobierz Pro-
gram 2022

Pozostały już trzy termi-
ny z czterech pokazów w 
ramach tegorocznego Kina 
Open Air. W tym roku za-
prezentujemy produkcje ze 
świata Disneya. Na bezpłat-
ne seanse zapraszamy na 
teren Starej Kopalni, na plac 
przy Coolturalnej Montowni. 
Pokazy zaplanowano jeszcze 
na 22 lipca, 5 sierpnia oraz 
19 sierpnia.
W piątek 22 lipca organizatorzy 

pokażą „Coco”. Familijna opowieść 
to historia chłopca, który poznaje 
pewną rodzinną legendę. Seans 
rozpocznie się o godzinie 21.30. W 

pierwszy piątek sierpnia, 5 sierp-
nia, WOK zaprasza na „Pocahon-
tas”. Tej postaci nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Seans opowiada-
jący o miłości młodej Indianki i 
angielskiego żołnierza rozpocznie 
się o godzinie 21.00. „W głowie 
się nie mieści” to propozycja, na 
którą organizatorzy zapraszają w 
piątek 19 sierpnia. Przypomnijmy, 
że produkcja zdobyła Oscara za 
najlepszy długometrażowy film 
animowany. Seans rozpocznie się 
o godzinie 21.00.

Projekcje zaplanowano na te-
renie Starej Kopalni na placu przy 
Coolturalnej Montowni. W lipcu 

seanse będą się rozpoczynać o 
godzinie 21.30. W sierpniu o go-
dzinie 21.00. Wstęp na pokazy jest 
bezpłatny. Warto dodać, że Cool-
turalna Montownia przygotowuje 

specjalną ofertę dla miłośników 
kina.

Red.
Źródło i fot . WOK Wałbrzych 

Tegoroczny Castle Party 
Festival 2022 trwał 4 dni - od 7 
do 10 lipca. Koncerty i dysko-
teki odbywały się na dwóch 
scenach - w parku oraz na 
zamku w Bolkowie. Tegoroczna 
edycja była również ważna dla 
wałbrzyszan, gdyż podczas 
koncertu wystąpił reaktywowa-
ny zespół Projekt Chanel, który 

narodził się ponad 30 lat temu 
w Wałbrzychu.

- Graliśmy utwory: Dzień za 
dniem, Lustro, Trwaj, Stan umysłu, 
Nocne niebo, Koniec - wylicza Ju-
styna Młynarska z zespołu. - Po 31 
latach wróciliśmy na scenę i zagra-
liśmy w nowej wersji utwór, który 
powstał w 1991 roku. Publiczność 
bardzo nas dobrze przyjęła i wy-

szliśmy na bis. Atmosfera była jak 
zawsze na CP cudowna... czuje 
się tą miłość do muzyki – dodaje 
wokalistka. Jest również dobra 
informacja dla tych, których omi-
nął występ zespołu. Otóż już we 
wrześniu Projekt Chanel zagrają 
koncert we Wrocławiu w klubie 
Liverpool pod szyldem Castle Par-
ty in the club ! Dokładny termin 

wkrótce poznacie śledząc stronę 
zespołu na facebooku.

Przypominamy również, że 
Castle Party to jeden z najwięk-
szych w Europie festiwali muzyki 
dedykowany fanom gotyckiego 
rocka. Pierwsza edycja imprezy 
odbyła się w 1994 roku, a w im-
prezie wzięło udział około 300 
osób. Obecnie jest to jeden z naj-
większych tego typu festiwali w 
Europie.

PAS
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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 

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 R0422/22 REKLAMA R0423/22

USŁUGI

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

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

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, remonty 
łazienek, kładzenie papy na dachy. 
Tel. 513 022 80

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

Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i 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

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 po-
średników, tel. 600 851 189

PRACA OD ZARAZ
PRACOWNIK FIZYCZNY

WYSOKIE 
WYNAGRODZENIE

NR TELEFONU
692 860 290

REKLAMA R0425/22

REKLAMA R0424/22

REKLAMA R0426/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 
został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ulicy Chopina, przeznaczonej  do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia nr  464/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 06.07.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 
został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja, przeznaczonej  do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr  
466/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 06.07.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w 
wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce 
nieruchomościami”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 478/2022 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 12 lipca 2022 r.
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