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Niekończąca się opowieśćNiekończąca się opowieść
o obwodnicy Wałbrzychao obwodnicy Wałbrzycha

Jest takie powiedzenie, że 
wszystko ma swój koniec, tylko 
nie serial „Moda na Sukces”. Po-
dobne wrażenie zaczynają odno-
sić mieszkańcy Wałbrzycha, którzy 
śledzą w mediach postępy prac na 
budowie wałbrzyskiej obwodni-
cy. Według pierwotnych założeń 
nową obwodnicą powinniśmy 
jeździć od czerwca zeszłego roku.

Niestety w tak skomplikowanej ma-
terii jak budowa obwodnicy w centrum 
pogórniczego miasta, a nie jak nazwa 
wskazuje na jego obrzeżach, powinni-
śmy być wyrozumiali. Zapadająca się 
droga, stare szyby górnicze to tylko 
przykłady tego, co budowlańcy napot-
kali podczas prac. Co rusz natrafiano na 
niespodzianki, których nie było w pla-
nach i na bieżąco trzeba było coś kory-
gować i poprawiać, a nawet budować 
pewne elementy infrastruktury. Warto 
wspomnieć, że wyzwaniem była także 
konieczność uzyskania nowych pozwo-
leń wodno-prawnych w rejonie ronda 
Niepodległości w Szczawnie-Zdroju. To 
zarówno powodowało opóźnienia przy 
realizacji całego projektu budowy ob-
wodnicy, jak i podnosiło koszty.

Najtrudniejsze paraliże drogowe 
mieszkańcy mają już za sobą i chyba 
powoli o nich zapominają. Brak połącze-
nia dzielnic Podzamcze z Piaskową Górą 

dał się we znaki nie tylko wałbrzysza-
nom, ale i zdezorientowanym przyjezd-
nym. Gigantycznych korków na ulicy 
Wrocławskiej nie było końca. Budowa 
węzła Żeromskiego czy Reja i zmiany 
organizacyjne ruchu w okolicach Stacji 
Krwiodawstwa nie raz i nie dwa "dały do 
wiwatu" kierowcom oraz pieszym. Do-
dajmy jeszcze do tego Plac Grunwaldzki, 
skrzyżowanie w okolicach Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów i nadal zamkniętą głów-
ną arterię dla samochodów w kierunku 
Białego Kamienia. Zmiany rozkładów 
jazdy autobusów i lokalizacji przystan-
ków przyprawiają użytkowników ko-
munikacji miejskiej o ból głowy. I chyba 
wszyscy odetchną z ulgą, gdy budowa 
obwodnicy Wałbrzycha dobiegnie koń-
ca. Tym bardziej, że droga ma nadaną 
nazwę „Europejka”.

Miało być w lipcu, ale nie wyszło
- Budowa „Europejki” dobiega końca 

i wygląda na to, że wszystkie problemy 
mamy już za sobą. Dzięki wspólnym 
działaniom projektantów, wykonawcy 
i konserwatora zabytków udało się roz-
wiązać problem „Lisiej Sztolni". Jej alter-
natywne zabezpieczenie pozwoli zakoń-
czyć prace znacznie wcześniej niż późną 
jesienią (jak to było planowane) oraz 
dokonać 6-milionowych oszczędności 
– powiedział podczas zwołanej spe-
cjalnej konferencji prasowej Prezydent 
Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej. 

Tak więc obecne opóźnienia wiążą się 
„Lisą Sztolnią”, która przebiega tuż przy 
śródmiejskim odcinku obwodnicy, a jest 
jednym z ważniejszych symboli historii 
Wałbrzycha. Okazało się, że pierwotny 
projekt zabezpieczenia tego zabytku za-
kładał wydatek rzędu 5,5 – 6 milionów 
złotych. Zdecydowano się rozwikłać ten 
problem inaczej. Nowym rozwiązaniem 
będzie ustawienie specjalnych zapór i 
wypełnienie odcinka sztolni substancją, 
którą będzie można w razie potrzeby 
usunąć. Prace nad nowym rozwiąza-
niem mają kosztować pomiędzy 300 – 
500 tysięcy złotych. - Aktualnie jesteśmy 
w trakcie odbiorów poszczególnych eta-
pów. Mamy decyzję o pozwoleniu ruchu 
na odcinku pozamiejskim, czekamy na 
decyzję dotyczącą odcinka do wiaduk-
tu na węźle Reja oraz na pozwolenie 
na użytkowanie drogi od wiaduktu do 
Placu Grunwaldzkiego. Przyspieszenie 
realizacji prac przy "Lisiej Sztolni" po-
zwoli nam otworzyć całość obwodnicy 
już we wrześniu. Uznaliśmy, że to lepsze 
rozwiązanie niż częściowe otwarcie in-
nych odcinków, które planowaliśmy na 
przełomie lipca i sierpnia – dodaje Ro-
man Szełemej. Zatem trzymajmy kciuki, 
aby tym razem wszystko poszło zgodnie 
z planem, a już we wrześniu pojedziemy 
iście po europejsku.

PAS
Fot. PAS
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WSSE „INVEST-PARK” WSSE „INVEST-PARK” 
wybuduje bocznicę wybuduje bocznicę 
kolejowąkolejową
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z Iloną Sapką
Kierowniczką Działu Wystaw i Kuratorką ds. wystaw 
w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA 

1
kalendarium

LIPIEC

29
PIĄTEK

Imieniny:
Gustaw, Karina, Piotr

Światowy Dzień Pamięci
o Zagładzie Romów

SIERPIEŃ

2
WTOREK

Imieniny:
Marta, Olaf,  Antonin

Dzień Administratora

 
Imieniny:
Julita, Piotr,  Abdon 

Międzynarodowy
Dzień Sernika

SIERPIEŃ

3
ŚRODA

SIERPIEŃ

4
CZWARTEK

Dla triumfu zła potrzeba tylko,
żeby dobrzy ludzie nic nie robili.” -  Edmund Burke

LIPIEC

30
SOBOTA

Imieniny:
Lidia, Nikodem, Kamelia 

Dzień Arbuza

Imieniny:
Dominik, Prokop,  Andrzej

Międzynarodowy Dzień
Pantery Mglistej

09:30 Lato z jogą w wałbrzyskich parkach
12:00 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI - PA-
ŁAC STRUGA.2022
10:00 - 14:00 zRęcznie. Historie zaklęte w rękodziele. 
- warsztaty scrapbookingowe- Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury, Stara Kopalnia
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A PRO-
POS
20:30 Fiesta Hawajska / impreza taneczna // A’PROPOS

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-MY-
ŚLIBORSKA wystawa -  BWA w obiekcie „Stara Kopalnia” 
10:00 - 18:00 - Wystawa  + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP-  BWA ulica  Słowackiego
17:00 - wernisaż wystawy Stowarzyszenia Kanon -  Wie-
ża Ratuszowa- Świdnica
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A PRO-
POS
19:00 LUSHY! premierowo w Wałbrzychu • Motorboats 
/ koncert // A’PROPOS

Imieniny:
Alfons, Justyn,  Akcjusz

Rocznica Powstania
Warszawskiego
Wiecej w Temacie Tygodnia str. 4

SIERPIEŃ

1
PONIEDZIAŁEK

Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
Dzień Światowej Sieci Internetowej

Dzień Pamięci Warszawy

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

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
21OC 16OC 21OC 22OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Helena, Ignacy,  Adam

Dzień Skarbowości

LIPIEC

31
NIEDZIELA

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

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

10:00 - 11:00  Rocznica Wybuchu Powstania War-
szawskiego - plac Kościelny, Wałbrzych

Światowy Dzień Tygrysa

Dzień Chodzenia na Szczudłach

W sobotę 23 lipca 2022 
roku na Boisku Sportowym 
''ISKRY'' w Witkowie odbył 
się XVII Festyn Parafialny 
z Okazji Święta św. Anny. 
Były między innymi występy 
Chóru Parafialnego, kon-
certy gminnych zespołów 
takich jak : ''Grzędowianki'', 
Radość z Witkowa'', ''Zgoda'' 
z Chełmska Śląskiego.
Nie zabrakło też naszej wspa-

niałej młodzieży i najmłodszych 
wykonawców, którzy również 
przygotowali i zaprezentowali 
na scenie piękne występy. Jed-
ną z charakterystycznych atrakcji 
były Pokazy Zapaśnicze dzieci 
LZKS Heros oraz występ Zespo-
łu ''SECRET'' i zabawa taneczna 
od godz. 21:00. Dla miłośników 
kuchni polskiej i tradycjonalistów 
było również co zjeść lub degu-
stować i delektować się polskimi, 
najsmaczniejszymi produktami, 
potrawami, ponieważ były stoi-

ska z domowymi pysznościami. 
Podczas festynu obecni byli Wójt 
Gminy Czarny Bór - Adam Góre-
cki wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy - Panią Marzenną Łatką. 
Lokalni samorządowcy bawiąc się 
z mieszkańcami, podziwiali uta-
lentowanych uczestników. 

Red.
Źródło i fot. czarny-bor.pl

Były Pokazy Zapaśnicze dzieci LZKS Heros

Świętowali Świętą Annę 

Przed nami druga część 
wakacji, ale w Wałbrzyskiej 
Galerii Sztuki BWA nie będzie 
nudno. Właśnie trwa cykl 
warsztatów "ZLEP SIĘ Z WAŁ-
BRZYSKĄ GALERIĄ SZTUKI 
BWA W WAKACJE". Co to za 
akcja? 

Wałbrzyska Galeria Sztuki 
BWA w lipcu ruszyła z waka-
cyjnym planem warsztatów w 
Galerii przy ul. Słowackiego 26 
oraz w Centrum Ceramiki Uni-
katowej na terenie Starej Ko-
palni. Plan warsztatów jest bar-
dzo rozbudowany, liczymy, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. W 
Galerii przy ul. Słowackiego 26 
w każdy wtorek lipca i sierpnia 
w godz. 15.00 - 17.00, zaprasza-
my na warsztaty rysunkowe, na 
których będzie można poznać 
podstawy proporcji, kompo-
zycji i światłocienia. W każdą 
środę w godz. 15.00 - 17.00 
odbywać się będą warsztaty 
rysunku architektonicznego 
na temat podstaw perspekty-
wy, rzutowania przedmiotu, 
rysowania przedmiotu w skali. 
Natomiast w każdy czwartek w 
godz. 15.00 - 17.00 prowadzo-
ne będą warsztaty malarskie z 
podstaw proporcji, kompozy-
cji, palety monochromatycznej 
oraz pełnej palety barw. Kon-
takt e-mail: galeria.sprzedazy@
bwa.walbrzych.pl, tel. 605 447 
931

Do Centrum Ceramiki Unika-
towej na terenie Starej Kopalni 
zapraszamy na warsztaty cera-
miczne: warsztaty zdobnicze 
(kalkomania, zdobienie naczyń 
porcelanowych), warsztaty 
garncarskie (toczenie na kole 
garncarskim) - pracownia czyn-
na codziennie od 9.00 do 17.00, 
ceramiczne środy (warsztaty w 
każdą środę) godz.16.00 - 18.00 
oraz rodzinne niedziele - 07.08 
godz. 10:30; 12:30; 14:30 (kal-
komania lub szklany pejzaż). 
Warsztaty są kierowane do 
wszystkich grup wiekowych, 
w każdym stopniu zaawanso-
wania. Kontakt e-mail: cerami-

ka1@bwa.walbrzych.pl, tel. 74 
667 09 20. Wszystkich chętnych 
serdecznie zapraszamy.

Do końca wakacji możemy 
podziwiać również wałbrzy-
skich twórców w ramach "2 
PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI 
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP". 
Gdzie, jakie i czyje prace mo-
żemy zobaczyć?

W Galerii, przy ul. Słowackie-
go 26 prezentujemy wystawę 
"2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP", na 
której przedstawiamy Państwu 
najnowsze dzieła 14 lokalnych 
artystów reprezentujących 
różne dyscypliny twórcze: ma-
larstwo, rysunek, grafika, cera-
mika artystyczna i użytkowa, 
film poklatkowy, kolaż i płasko-
rzeźba. Prezentowana wystawa 
jest pretekstem do wymiany 
doświadczeń kilku pokoleń, 
wspólnego przeżywania sztu-
ki. Różnorodność takich eks-
pozycji, umożliwia zaspokoje-
nie oczekiwań i potrzeb wielu 
odbiorców sztuki. Śledząc 
twórczość lokalnych artystów, 
mogą oni zagłębiać się w roz-
maitość tematyczną i warszta-
tową ich prac. Artyści biorący 
udział w wystawie: Paulina 
Brzezińska, Paweł Jach, Krzysz-
tof Jędrzejec, Jarosław Kaspro-
wiak, Piotr Micek, Stanisław 
Możdżeń, Jan Pałka, Marzena 
Prokopowicz, Piotr Puterko, 
Małgorzata Rzempowska-Skó-
ra, Janina Sakowicz, Ilona Sap-
ka, Jagoda Stączek i Grzegorz 
Sypko.

Na jakie jeszcze wydarze-
nia kulturalne zaprasza nas 
BWA w sierpniu i do których 
przestrzeni? 

5 sierpnia 2022 roku o godz. 
18.00 zapraszamy na wernisaż 
wystawy "Oś czasu - Maria Bor 
Myśliborska" do Galerii Sztuki 
Współczesnej w Starej Kopal-
ni. Wystawę dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury – państwowego 
funduszu celowego. Projekt za-
kłada stworzenie wystawy – re-
trospektywy artystki, rzeźbiarki 
Marii Bor Myśliborskiej. Wysta-
wa potrwa do 2 października. 
Ponadto w Galerii Centrum Ce-
ramiki Unikatowej do 26 sierp-
nia prezentujemy wystawę 
"ANDZELMIADA". Na wszystkie 
wydarzenia serdecznie Pań-
stwa zapraszamy do Wałbrzy-
skiej Galerii Sztuki BWA.

Dziękuje za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

Strategiczna inwestycja dla regionu
WSSE „INVEST-PARK” wybuduje bocznicę kolejową w Jaworze

Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomicz-
na „INVEST-PARK” 
podpisała umowę z 
wykonawcą bocznicy 
kolejowej dla fabryki 
Mercedes-Benz w Ja-
worze. To największa 
tego typu inwestycja 
w historii spółki i jed-
no ze strategicznych 
przedsięwzięć związa-
nych z infrastrukturą 
kolejową w tej części 
Polski. Wartość in-
westycji przekracza 
kwotę 45 mln zł.
Do podpisania umowy 

doszło 19 lipca br. w siedzi-
bie Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. W 
postępowaniu najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła fir-

ma ZUE S.A. posiadająca w 
swoim portfolio znaczące 
inwestycje związane z in-
frastrukturą kolejową i dro-
gową. Roboty budowlane 
powinny rozpocząć się już 
we wrześniu. Zakończenie 
budowy planowane jest na 
październik 2023 r.

To największa jednost-
kowa inwestycja w historii 
pod względem jej wartości. 
Za nami wiele znaczących 
przedsięwzięć, w tym m.in 
budowa nowoczesnych cen-
trów biznesu i hal przemy-
słowo-magazynowych, na-
tomiast budowa bocznicy 
kolejowej w Jaworze to bez 
wątpienia epokowe wyda-
rzenie dla Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Cieszy szczególnie, bo zbie-

ga się z 25-leciem naszej 
działalności – informuje 
prezes zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „INVEST-
-PARK” Piotr Wojtyczka.

Realizacja zadania to 
koszt 45,9 mln zł. Powsta-
nie nowoczesna bocznica 
kolejowa przystosowana 
do rozładunku intermodal-

nego, wyposażona w dwa 
tory – każdy o długości 1100 
m. WSSE jest inwestorem 
zastępczym całej inwestycji 
dla koncernu Mercedesa, za-
tem będzie to dla Spółki do-
chodowe przedsięwzięcie. 
Potwierdza to dobre relacje 
oraz zaufanie tak poważne-
go kontrahenta jakim jest 
niemiecki potentat motory-

zacyjny. Warto wspomnieć, 
że budowa bocznicy przy-
czyni się do zmniejszenia 
ruchu kołowego w regionie. 
Jest to tym bardziej istotne, 
że zakład cały czas zwiększa 
swoją produktywność – do-
daje wiceprezes zarządu 
WSSE Paweł Kurtasz.
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Zdjęcie tygodnia Plaża Rewal 
autorzy Agnieszka i Paweł 

Pamiętamy o Powstaniu Warszawskim 
Od kilku lat obserwujemy coraz częściej w Polsce i nie tylko celebrację upamiętniającą Po-

wstanie Warszawskie. Samorządy i gminy w Polsce starają się, aby 1 sierpnia stał się tak samo 
ważnym wydarzeniem jak 11 listopada czy 1 maja. Organizowane są przemarsze, msze, składa-
nie kwiatów,  blokuje się główne skrzyżowania. I wówczas zadajemy sobie pytanie: dlaczego?

REKLAMA R0430/22

Dlaczego doszło do po-
wstania?

Jak podaje portal dzieje.pl: 
"Powstanie Warszawskie było 
największą akcją zbrojną pod-
ziemia w okupowanej przez 
Niemców Europie. Planowane 
na kilka dni, trwało ponad dwa 
miesiące. Jego militarnym ce-
lem było wyzwolenie stolicy 
spod niezwykle brutalnej nie-
mieckiej okupacji, pod którą 
znajdowała się od września 
1939 roku. Dowództwo AK za-
kładało, że Armii Czerwonej za-
leżeć będzie ze względów stra-
tegicznych na szybkim zajęciu 
Warszawy. Przewidywano, że 
kilkudniowe walki zostaną za-
kończone przed wejściem do 
miasta sił sowieckich. Ocze-
kiwano również pomocy ze 

strony aliantów. Opanowanie 
miasta przez AK przed nadej-
ściem Armii Czerwonej i wystą-
pienie w roli gospodarza przez 
władze Polskiego Państwa 
Podziemnego w imieniu rządu 
polskiego na uchodźstwie mia-
ło być atutem w walce o nieza-
leżność wobec ZSRR. Liczono 
na to, że ujawnienie się w War-
szawie władz cywilnych zwią-
zanych z Delegaturą Rządu na 
Kraj będzie szczególnie istotne 
w związku z powołaniem przez 
komunistów PKWN".

Historia powstania 
Na stronie Muzeum Historii 

Polskiej możemy przeczytać, 
że: "decyzja o podjęciu po-
wstańczej walki z Niemcami w 
Warszawie została podjęta do-

piero w drugiej połowie lipca 
1944 r. Wcześniej kierownictwo 
Armii Krajowej nie zakłada-
ło działań zbrojnych w stoli-
cy - dla uniknięcia zniszczeń i 
cierpień ludności cywilnej. W 
ramach akcji "Burza" polskie 
oddziały miały koncentrować 
się poza stolicą i wkroczyć do 
niej po wycofaniu się Niemców 
lub w natarciu wraz z Armią 
Czerwoną. W ten sposób po-
stąpiono podczas wyzwalania 
Wilna i Lwowa. Jak pokazały 
te dwie akcje, oddziały AK były 
niezdolne do samodzielnego 
zajmowania większych miast, 
jednak współpraca z Armią 
Czerwoną układała się popraw-
nie i wspólnymi siłami zdobyto 
owe najważniejsze kresowe 
ośrodki. Tragedia rozpoczy-

na się po zakończeniu działań 
zbrojnych - oficerowie AK byli 
aresztowani przez NKWD zaś 
oddziały rozbrajane lub włą-
czane do armii Berlinga. Jesz-
cze w lipcu Komenda Główna 
AK kierowała transporty broni 
do wschodniej Polski, uszczu-
plając warszawskie zapasy. 14 
lipca głównodowodzący gen. 
Bór-Komorowski pisał, że: "Przy 
obecnym stanie sił niemieckich 
w Polsce i ich przygotowaniach 
przeciw powstańczych, pole-
gających na rozbudowie każ-
dego budynku zajętego przez 
oddziały, a nawet urzędy, w 
obronne fortece z bunkrami i 
drutem kolczastym powstanie 
nie ma widoków powodzenia". 
Tydzień później gen. Komo-
rowski zmienił jednak zdanie i 
22 lipca 1944 zakomunikował 
swojemu sztabowi decyzję o 
podjęciu walki z Niemcami w 
Warszawie.” 

Samodzielne pokonanie 
garnizonu niemieckiego w 
Warszawie wydawało się wła-
dzom AK zadaniem wykonal-
nym, a kolejne wydarzenia 
zdawały się tylko potwierdzać 
tę tezę. 20 lipca dokonano za-
machu na Adolfa Hitlera, co 
pozwalało przypuszczać, że 
władze Trzeciej Rzeszy tracą 
kontrolę nad sytuacją we-
wnętrzną.  Decyzji o podjęciu 
walki zbrojnej w Warszawie, 
wbrew uprzednim planom, 
właściwie nie konsultowano z 
rządem polskim w Londynie 
ani z Naczelnym Wodzem - gen. 
Kazimierzem Sosnkowskim. 
Było to błędem, gdyż rezydują-
cy w Londynie Polacy mieli lep-
sze pojęcie o aktualnym ukła-
dzie sił i stosunku mocarstw 
do kwestii polskiej. O planach 
powstańczych powiadomio-
no Londyn dopiero 25 lipca, 

nie pozostawiając wiele czasu 
na reakcję. Ponadto Naczelny 
Wódz od 11 lipca przebywał 
we Włoszech, wizytując polski 
II korpus, i decyzję co do akcji 
zbrojnych w Polsce pozostawił 
w gestii władz krajowych. Tak 
samo postąpił premier Stani-
sław Mikołajczyk. Ostatecznie 
Gen. Bór-Komorowski po kon-
sultacji z szefem sztabu gen. 
Pełczyńskim, szefem operacji 
gen. Okulickim, komendantem 
okręgu płk. Chruścielem i de-
legatem rządu na kraj Janem 
Jankowskim podjął decyzję o 
rozpoczęciu powstania w War-
szawie o godz. 17:00 następne-
go dnia - 1 sierpnia 1944.

Podsumowując 
W czasie trwających 63 dni 

walk w Warszawie zginęło ok. 
18 tys. powstańców, a 25 tys. 
zostało rannych. Poległo rów-
nież ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dy-
wizji Kościuszkowskiej. Straty 
wśród ludności cywilnej były 
ogromne i wynosiły ok. 180 
tys. zabitych. Pozostałych przy 
życiu mieszkańców Warszawy, 
ok. 500 tys., wypędzono z mia-
sta, które po Powstaniu zostało 
niemal całkowicie zburzone. 
Specjalne oddziały niemieckie, 
używając dynamitu i ciężkiego 
sprzętu, jeszcze przez ponad 
trzy miesiące metodycznie 
niszczyły resztki ocalałej zabu-
dowy.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty 
muzhp.pl

https://dzieje.pl
https://www.1944.pl

https://warsawtour.pl
http://www.sppw1944.org
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PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

92 miliony złotych dla dolnośląskich gmin.
To ogromne wsparcie na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Dofinansowanie obej-
mie do 100 procent kosz-
tów inwestycji, a jego 
limit dla poszczególnych 
gmin wynosi maksymal-
nie 5 milionów złotych.

Wiosną tego roku rozpoczął 
się nabór wniosków w konkur-
sie na unijne dofinansowanie 
inwestycji 

w gospodarkę wodno-ście-
kową. Dzięki temu do 29 dol-
nośląskich gmin trafią ponad 
92 miliony złotych.

- Wszystkie inwestycje w go-
spodarkę wodną podnoszą 
jakość naszego codziennego 
życia. Dodatkowo umiejętne i 
rozważne dysponowanie wodą 
staje się koniecznością w cza-
sach postępujących zmian kli-
matycznych. Znaczenie tych 
gminnych inwestycji, które w 
naszym konkursie otrzymały 
dofinansowanie jest podwójne 
– zarówno dla komfortu życia 
mieszkańców jak i dla środowi-
ska naturalnego  – mówi Ceza-
ry Przybylski, Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.

Konkurs był zorganizowany 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. 

- Bardzo się cieszę, że samo-
rządy skorzystają z tych pienię-
dzy i rozwiną swoją infrastruk-
turę wodno-ściekową. Dlaczego 
to takie ważne? W wielu miej-
scach w naszym regionie są jesz-
cze obszary, gdzie brakuje kana-
lizacji lub oczyszczalni ścieków. 
Dlatego jestem przekonany, że 
wspólnymi siłami krok po kroku 
będziemy w stanie redukować 
braki infrastrukturalne – wy-
jaśnia Grzegorz Macko, Wi-
cemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

W ramach kosztów kwalifi-
kowalnych finansować można 
między innymi koszty budo-
wy/przebudowy:

•             sieci wodociągowych,
•             sieci kanalizacyjnych,
•             oczyszczalni ścieków,

•             przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

•             stacji uzdatniania 
wody,

•          podziemnych zbior-
ników retencyjnych o łącznej 
pojemności co najmniej 100 
m3 albo budowy takich zbior-
ników wraz z budową lub prze-
budową systemu kanalizacji 
deszczowej lub infrastruktury 
towarzyszącej, które umożli-
wiają ich prawidłowe funkcjo-
nowanie.

Lista projektów
1. Gmina Lubomierz 

- Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na tere-
nie wiejskim w Gminie Lubo-
mierz i budowa z przebudową 
odcinka sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w miejsco-
wości Oleszna Podgórska
- 4 113 120zł

2. Wodociągi Srebrno-
górskie Sp. z o.o. - Budowa in-
frastruktury wodociągowo-ka-
nalizacyjnej na terenie gminy 
Stoszowice - wodociąg Przed-
borowa etap II - 3 084 743zł

3. Gmina Lewin Kłodz-
ki - Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na tere-
nie Gminy Lewin Kłodzki oraz 
modernizacja stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości Ja-
wornica - 3 107 723zł

4. Gmina Leśna - Budo-
wa sieci wodociągowej oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
Miłoszowie wraz z budową 
zbiornika retencyjnego w Leś-
nej - 2 104 451zł

5. Gmina Nowa Ruda 
-  Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie 
Nowa Ruda - etap III
- 3 322 800zł

6. Gmina Jeżów Sude-
cki - Budowa kanalizacji sani-
tarnej i wodociągów w Jeżo-
wie Sudeckim - Etap V
- 5 000 000zł

7. Gmina Wleń - Budo-
wa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości 
Strzyżowiec - 3 480 831zł

8. Wodociągi Gminy 
Kłodzko Sp. z o.o. - Porząd-
kowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w miejscowości Ści-
nawica, Szalejów Górny oraz 
Łączna - 3 000 000zł

9. Gmina Wiązów - Prze-
budowa i rozbudowa ujęcia 
i stacji uzdatniania wody w 
miejscowościach Zborowice 
i Wyszonowice, przebudowa 
magistrali wodociągowej i sie-
ci wodociągowej metodą bez-
wykopową łączącą miejsco-
wości Łojowice i Wawrzyszów, 
budowa oczyszczalni ścieków 
przy świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Kalinowa, zakup i wy-
miana wodomierzy z automa-
tycznym odczytem
- 4 016 042zł

10. Gmina Węgliniec - 
Rozbudowa sieci i kanalizacji 
oraz oczyszczalni ścieków w 
Ruszowie i przebudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji w 
Węglińcu - 3 029 999zł

11. Gmina Udanin - Upo-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy 
Udanin wraz z zakupem sprzę-
tu - etap II - 3 549 893zł

12. Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w By-
strzycy Kłodzkiej - Montaż 
urządzenia  podnoszącego 
ciśnienie wody na istniejącym 
obiekcie w Starej Bystrzycy 
Gmina Bystrzyca Kłodzka
- 80 640zł

13. Gmina Lądek-Zdrój 
- Rozwój obszarów wiejskich 
gminy Lądek-Zdrój poprzez 
uporządkowanie gospodarki 
wodnej na ich terenie
- 2 892 391zł

14. Gmina Świerzawa - 
Budowa sieci wodociągowej z 
ujęciem wody w miejscowości 
Sokołowiec - 4 908 704zł

15. Gmina Dziadowa Kło-
da - Rozbudowa sieci wodocią-

gowej i kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Dziadowa 
Kłoda - 5 000 000zł

16. Gmina Pielgrzymka 
- Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej z biologiczną oczysz-
czalnią ścieków w miejscowo-
ści Wojcieszyn - 1 254 016zł

17. Zakład Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o. w Miękini 
- Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz sieci wodociągowej 
w miejscowości Kadłub
- 3 211 118zł

18. Wałbrzyski Związek 
Wodociągów i Kanalizacji 
- Poprawa gospodarki wod-
nej na terenie Gminy Jedlina - 
Zdrój i Gminy Walim
- 2 465 655zł

19. Gmina Dzierżoniów - 
Rozbudowa kanalizacji sanitar-
nej oraz sieci wodociągowej
- 2 655 073zł

20. Gmina Dobromierz - 
Rozwój systemu wodno-kana-
lizacyjnego na terenie Gminy 
Dobromierz - 3 010 000zł

21. Gmina Ciepłowody - 
Budowa zbiorczej oczyszczalni 
ścieków w Gminie Ciepłowody 
w ramach Programu Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gminy 
Ciepłowody - I Etap
- 5 000 000zł

22. Gmina Pieszyce - Bu-
dowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Rościszów w 
Gminie Pieszyce - 2 780 168zł

23. Gmina Lubań - Upo-
rządkowanie gospodarki wod-
no-ściekowej na terenie Gminy 
Lubań: budowa sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Na-
wojów Śląski i sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Pi-
sarzowice - 3 668 140zł

24. Gmina Zagrodno - 
Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
gminy Zagrodno poprzez bu-
dowę oczyszczalni ścieków w 
Modlikowicach, przebudowę 
SUW w Olszanicy, Zagrodnie i 
Brochocinie oraz uzbrojenie i 
podłączenie otworu studzien-
nego w SUW w Zagrodnie
- 4 232 250zł

25. Gmina Wojcieszów - 
Montaż mikroelektrowni foto-
woltaicznej na stacji uzdatnia-
nia wody w Wojcieszowie
- 227 000zł

26. Gmina Bolków - Prze-
budowa ujęcia wody wraz z 
budową sieci wodociągowej 
przesyłowej dla Gminy Bolków 
- 3 925 572zł

27. Gmina Chojnów - Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej dla 
wsi Jaroszówka - etap III oraz 
budowa sieci wodociągowej 
dla wsi Jaroszówka
- 3 375 814zł

28. Gmina Żukowice - Bu-
dowa sieci wodociągowej oraz 
modernizacja sieci kanalizacyj-
nej pomiędzy m. Dankowice a 
m. Bukwica - 890 292zł

29. Gmina Jordanów 
Śląski - Zaprojektowanie i 
rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody Jordanów Śląski wraz z 
magistralą wodociągową zasi-
lającą zbiorniki wyrównawcze 
wieżowe podziemne, rozbu-
dowa sieci wodociągowej oraz 
wykonanie kanalizacji sanitar-
nej od ulicy Jesionowej do ul. 
Wrocławskiej - 5 000 000zł

Z dofinansowań skorzystają gminy z całego województwa
Fot. pixabay.com
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Gmina Walim zaprasza 
na nową ścieżkę spacerową 
prowadzącą od Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycz-
nego „Akwarium” przy ulicy 
Wodnej przez punkt wido-
kowy do kładki na Jeziorze 
Bystrzyckim. Dzięki temu 
rozwiązaniu jest teraz wy-
godniej, a przede wszystkim 
bezpieczniej.
Ścieżka pozwala przejść bez-

piecznie bez konieczności korzy-
stania z pobocza ulicy Wodnej, co 
znacznie poprawia bezpieczeń-
stwo i komfort spacerowiczów. 
– Niestety nie ma możliwości 
technicznej budowy w tym miej-
scu chodnika, dlatego posta-

nowiliśmy stworzyć szlak leśny, 
który rozwiąże problem bezpie-
czeństwa, a przy okazji prowadzą-
cy przez punkt widokowy, skąd 
widać dużą część jeziora – mówi 
Adam Hausman, wójt gminy Wa-
lim. Warto zauważyć, że w ramach 
prac realizowanych przez pra-
cowników gminy, wykonano na-
wierzchnię z mieszanki kamiennej 
oraz drewniane ogrodzenie za-
montowane w miejscach zabez-
pieczających przed upadkiem ze 
skarpy. Inwestycja za ponad 70 ty-
sięcy złotych zrealizowana została 
dzięki Rządowemu Funduszowi 
Inwestycji Lokalnych.

Red.
Źródło i fot. walim.pl

Inwestycja za ponad 70 tysięcy złotych zrealizowana została dzięki Rzą-
dowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych

Nowa ścieżka w Zagórzu Śląskim

Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie zgodnie z umową może potrwać do połowy przyszłego roku

Wielka Sowa nadal zamknięta
We wrześniu 2021 roku 

pisaliśmy na łamach Tygo-
dnika 30 minut o zamknięciu 
i wyczekiwanym remoncie 
wieży widokowej na Wielkiej 
Sowie. Na prace przeznaczo-
nych zostało ponad 800 000 
złotych. Wszyscy wspinający 
się na szczyt, a chcący wejść 
na wieżę muszą poczekać do 
przyszłego roku.

Warto wspomnieć, że trzydzie-
stometrowa wieża została wznie-
siona w latach 1905 - 1906. Wielka 
Sowa położona jest 1014 m n.p.m. 
i jest najwyższym szczytem Gór 
Sowich, a także należy do Korony 
Gór Polski. Obecnie jest zamknięta 
z powodu prac budowlanych. Re-

montowane są ściany zewnętrzne, 
stolarka okienna, stropy żelbeto-
we. Jednak to nie wszystko. Prace 
zakładają również przeprowadze-
nie renowacji stolarki drzwiowej, 
stopni betonowych i stalowych 
schodów. Remont obejmuje także 
instalację oświetleniową i odgro-
mową oraz wykonanie tynków 
wewnętrznych. Jak podaje Barba-
ra Boczula-Wodnicka, inspektor 
do spraw inwestycji i remontów: 
- Wykonawca wykonał ponad po-
łowę prac będących przedmiotem 
umowy. Na dzień dzisiejszy nie 
posiadamy żadnych informacji, 
aby wykonawca zamierzał wystą-
pić z wnioskiem o zmianę terminu 
realizacji umowy. Remont wie-
ży widokowej na Wielkiej Sowie 

zgodnie z umową może potrwać 
do połowy przyszłego roku. Jed-
nak jeszcze nie wiadomo kiedy tu-
ryści wejdą na wieżę po remoncie. 
- Data otwarcia nie została jeszcze 
ostatecznie ustalona, będzie uza-
leżniona od terminu zakończenia 
prac remontowych i dopełnienia 
wszystkich czynności formalno-
-prawnych. Na dzień dzisiejszy nie 
rozpatruje się potrzeby zwiększe-
nia kosztów budowy ze względu 
na inflację - dodaje Pani inspektor. 
Turystom pozostaje tylko uzbroić 
się w cierpliwość i podziwiać pa-
noramę Gór Sowich z poziomu 
wierzchołka Wielkiej Sowy.

PAS
Fot. MK

Najbardziej skomplikowane prace mają miejsce właśnie na Tarasie Wodnym

Fontanny z Książa w renowacji
Trwa kompleksowa reno-

wacja i naprawa 31 fontann 
zdobiących francuskie tarasy 
ogrodowe przylegające do 
Zamku Książ w Wałbrzychu od 
strony południowej. Nieba-
wem uruchomione zostaną 
zabytkowe wodotryski na ta-
rasach: Wodnym, Zachodnim 
i Podkowiastym. Remonty na 
książańskich tarasach realizo-
wane są ze środków własnych 
Książa, a także pieniędzy po-
zyskanych z Unii Europejskiej 
w ramach programu Interreg.
- Po ponad 20 latach fontan-

ny Książa na powrót napełnią się 
wodą. Podczas renowacji na Tara-
sie Wodnym odkryto zatopione w 

podstawach mis, nieopatrznie za-
słonięte w latach 60. ubiegłego stu-
lecia liczne fragmenty ponad stu-
letniego szkła. Dzięki rekonstrukcji 
po uruchomieniu wodotrysków 
na powrót uzyskamy efekt, odbi-
tego w wodzie i szkle, załamujące-
go się światła –wyjaśnia prezeska 
Książa, Anna Żabska. Najbardziej 
skomplikowane prace mają miej-
sce właśnie na Tarasie Wodnym, 
gdzie znajduje się aż 27 fontann. 
W pomieszczeniach znajdujących 
się pod powierzchnią tarasu re-
montowane i modernizowane są 
instalacje zasilające, a na górze – 
dysze i poszczególne misy. Prace 
konserwatorskie obejmują odtwo-
rzenie historycznego wyglądu ca-

łości założenia. Każda z fontann ma 
centralnie umieszczoną w cemb-
rowinie dyszę wodną. Fontanny, 
wykonane zostały w bolesławie-
ckiej firmie kamieniarskiej Zeidler & 
Wimmel, a zamontowane w Książu 
zapewne pod koniec drugiej deka-
dy XX w. po wykonaniu na tarasach 
południowych instalacji hydrau-
licznej. Prace konserwatorskie ob-
jęły również trzy neorenesansowe 
fontanny na Tarasie Zachodnim i 
podkowiastym. W ramach prac wy-
konywane są uzupełnienia i konser-
wacje elementów kamiennych oraz 
odtwarzana jest wewnętrzna insta-
lacja zasilająco-odpływowa.

Red.
Źródło i fot. Zamek Książ
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Budowa obiektu kosztowała ponad 780 tysięcy złotych

Zdrowie w zasięgu ręki
- otwarto tężnię solankową w Parku Sobieskiego 

23 lipca w Parku im. Jana 
III Sobieskiego podczas 
pikniku rodzinnego, które-
mu towarzyszyły rozgrywki 
sportowe, wydarzenia mu-
zyczne i konkursy, udostęp-
niono mieszkańcom Wał-
brzycha i turystom tężnię 
solankową. 

Jest „to miejsce wypełnione 
aerozolem solnym, który wpływa 
pozytywnie nie tylko na układ 
oddechowy, ale i na ciało. Mikro-
klimat powstały wokół tężni wy-
korzystywany jest w profilaktyce 

i leczeniu schorzeń górnych dróg 
oddechowych, zapalenia zatok, 
rozedmy płuc, nadciśnienia tęt-
niczego, alergii, nerwicy wegeta-
tywnej oraz w przypadku ogól-
nego wyczerpania” - czytamy na 
stronie urzędu.

Budowa obiektu kosztowa-
ła ponad 780 tysięcy złotych, a 
zadanie zrealizowane zostało w 
ramach Wałbrzyskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020” - dodają na 
stronie.

OSA
Źródło informacjii fot: 

um.walbrzych.pl
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Spółka wystąpiła do miasta o zwiększenie wartości kontraktu

Negocjują z wykonawcą

REKLAMA R0434/22

Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

REYNALDO LITAWEN  jest jednym z najlepszych fi lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim 
doświadczeniem i praktyką uzdrawiania oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Chri-
stian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenie Filipińskich Uzdrowicieli. Wywodzi 
się ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach. Jego nazwisko i moc uzdrawiana, znane są w 
całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, intuicja i skuteczność uzdrawiania a także 
dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięż-
szych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna i pomocna przy rozmaitych chorobach 
w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest zdolny poprzez intensywna koncen-
trację wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich rąk, którą przekazuje choremu.
Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworowych, wadach serca, choro-
bach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, kamieniach nerko-
wych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach  żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, 

chorobach kobiecych i innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na 
cały schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne. 
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:  Pan Józef z Wrocławia, 
któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 

i zakończył się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa 
zapewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków 

na narządach rodnych, co potwierdziły badania usg. Pan 
Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach, zdjęcie usg potwier-
dziło pozbycie się kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina 
z Katowic – po wizycie u uzdrowiciela wchłonął się guz piersi, 
który był przeznaczony do operacji.

Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty
na działanie uzdrowicieli, może zawsze osiągnąć pomoc.

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

Zapisy i informacje od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 20:00.

784 609 208 | 693 788 894 | 660 399 002

4 SIERPIEŃ -  LUBIN, GŁOGÓW
5 SIERPIEŃ - WAŁBRZYCH

6 SIERPIEŃ -  BOLESŁAWIEC
7 SIERPIEŃ -  WROCŁAW

Trwają negocjacje z wy-
konawcą przebudowy alei 
Niepodległości w Świdnicy. 
Wojna w Ukrainie i galopu-
jąca inflacja – to przyczyny, 
którymi tłumaczy problemy 
z ukończeniem inwestycji 
generalny wykonawca prze-
budowy alei Niepodległości, 
czyli firma Polskie Surowce 
Skalne Spółka z o.o. Grupa 
Budowlana.

Spółka wystąpiła do miasta o 
zwiększenie wartości kontraktu 
tłumacząc to obecnymi cenami 
paliw, energii elektrycznej, kosz-
tami pracy, ale przede wszystkim 
cenami materiałów budowlanych, 
które wzrosły między 30 a 40 pro-
cent. Przykładem jest koszt masy 
bitumicznej, który wzrósł o 35 
procent. Spółka nie jest w stanie 
wykonać zadania za kwotę, która 
po przetargu wyniosła 5 873 954 
złotych. Przypomnijmy, iż aleja 

Niepodległości w Świdnicy to dro-
ga wojewódzka, zatem inwesty-
cję współfinansuje Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei. Miasto ma już 
wstępne zapewnienie DSDiK o 
zwiększeniu środków na świdni-
ckie przedsięwzięcie. Negocjacje 
z firmą Polskie Surowce Skalne 
Spółka z o.o. Grupa Budowlana 
trwają i wykonawca zapewnia, 
że ekipa powróci na plac budo-
wy niezwłocznie po wiążących 
uzgodnieniach. Umowny termin 

ukończenia inwestycji to 31 paź-
dziernika 2022 roku.

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl

Ciekawa jest historia współpracy gmin

Walim & Wolin jeszcze bliżej 
Gmina Walim i gmina Wo-

lin współpracują już ponad 
10 lat! Przy okazji jubileuszu 
przy Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego „Akwarium” 
w Zagórzu Śląskim wspólnie 
zasadzono dąb czerwony dla 
upamiętnienia tego wyda-
rzenia. 
Warto wspomnieć, że 10 lat 

współpracy to ciągła wymiana de-
legacji radnych, sołtysów, emery-
tów, dzieci. Wspólnie uczestniczyli 
w najważniejszych wydarzeniach 
partnerskich gmin, zacieśniając 
relacje. Warto zaznaczyć, że Walim 
to Kraina Sowiogórskich Tajemnic. 
- Czy można się tu nudzić? Nie! 
Ale można tęsknić za pięknymi 

krajobrazami i widokiem naszego 
Morza Bałtyckiego. – I na to zna-
leźliśmy rozwiązanie – współpra-
ca z czarowną, malowniczo poło-
żoną na wyspach – gminą Wolin. 
Właśnie mija 10 lat od momentu 
podpisania umowy partnerskiej 
między naszymi gminami. W rze-
czywistości współpraca rozpoczę-
ła się wcześniej od najmłodszych 
mieszkańców – mówi Adam Haus-
man, wójt gminy Walim.

Ciekawa jest historia współpra-
cy gmin. Otóż w 2008 odbył się 
pierwszy wyjazd dzieci z gminy 
Walim do Sierosławia; w 2009 na-
tomiast pierwszy przyjazd dzie-
ci z gminy Wolin do Walimia. W 
2012 roku w kwietniu odbyło się 

pierwsze spotkanie przedstawi-
cieli gmin w Wolinie, a w maju, w 
Walimiu, włodarze podpisali list 
intencyjny. W tym samym roku w 
czerwcu – radni obu gmin uchwa-
lają uchwały o nawiązaniu współ-
pracy partnerskiej, a w sierpniu, w 
Wolinie, Wójt Gminy Walim i Bur-
mistrz Wolina podpisują umowę 
partnerską o współpracy. Z kolei 
w 2013 roku w styczniu, na uro-
czystej Sesji Rady Gminy w Wali-
miu, samorządy wymieniają się 
flagami. W lutym 2013 roku Wójt 
Gminy Walim otrzymuje szcze-
gólne wyróżnienie – Wolińskiego 
Światowida 2012.

W październiku 2014 roku 
Burmistrz Wolina otrzymuje tytuł 

Przyjaciela Gminy Walim. Warto 
również wspomnieć, że dwana-
ście razy wakacje nad morzem 
spędzały walimskie dzieci, a mło-
dzież z Wolina gościła w Walimiu 
9 razy. Ponadto 16 razy spotkali 
się emeryci, 7 razy w Wolinie, 8 
razy w Walimiu i raz w Dusznikach 
Zdroju. Z kolei w 2014 roku doszło 
do wymiany strażaków ochotni-
ków. Strażacy z Wolina gościli na 
uroczystości nadania sztandaru 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Zagórzu Śląskim, a nasi strażacy 
odwiedzili Wolin. 2017 rok to czas 
poznania pracy i funkcjonowania 
jednostek gminnych. Gminy są 
coraz bliżej! Jak wskazuje walim-
ski samorząd – w 2012 roku dzie-
liła nas odległość 490 kilometrów, 
dziś mapy pokazują, że jest to 455 
km - czytamy na stronach interne-
towych gminy Walim.

Red
Źródło i fot. walim.pl

Udział środków własnych Gminy Świebodzice
wyniósł 37.140,00 zł brutto

Zwiększy się bezpieczeństwo pieszych
Bezpieczeństwo miesz-

kańców Świebodzic jest 
priorytetem lokalnego 
samorządu. Dlatego gmina 
poinformowała, iż 19 lipca 
zakończone zostało zadanie 
pod nazwą "Poprawa bez-
pieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych - ul. Wol-
ności 23, ul. Świdnicka 50".
W ramach zadania wykonano 

przebudowę istniejących przejść 
dla pieszych we wskazanych loka-
lizacjach, doprowadzając do zgod-
ności z wytycznymi projektowania 
infrastruktury dla pieszych. W celu 
uspokojenia ruchu na drodze oraz 
ułatwienia przekraczania drogi 
wybudowano wyspę wyniesioną. 
Z uwagi na niewłaściwe parame-
try techniczne wykonano przebu-
dowę chodników stanowiących 

dojścia do przejścia dla pieszych 
na długości obszaru oddziaływa-
nia przejścia. Zastosowano system 
fakturowych oznaczeń nawierzch-
ni dla osób z dysfunkcjami wzroku. 
Wykonano montaż dedykowane-
go oświetlenia przejścia dla pie-
szych w technologii LED, barwy 
zimnej białej. W nawierzchni jezd-
ni wykonano aktywne punktowe 
elementy świetlne umieszczone 
przed przejściem dla pieszych. 
Warto wspomnieć, że zadanie 
dofinansowane jest z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w wyso-
kości 128.000.00 złotych brutto, w 
tym udział środków własnych Gmi-
ny Świebodzice wyniósł 37.140,00 
zł brutto. Całkowita wartość inwe-
stycji to 165.140,00 złotych brutto.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl



Na sygnale 9
www.30minut.pl

Piątek, 29 lipca 2022
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0435/22

Wartość strat oszacowana została na 2,5 tysiąca złotych

Pięć osób zatrzymanych

Na tym więc zakończyła się jego podróż rowerem i dalej już nie pojechał

Kolejne 2,5 tysiąca złotych mandatu

Z półki sklepowej zabrał telefon komórkowy o wartości blisko 600 złotych

Trzy zatrzymane osoby 

W poprzednią środę wie-
czorem policjanci drugiego 
komisariatu otrzymali zgłosze-
nie o włamaniu do mieszkania. 
Po splądrowaniu pomieszczeń 
łupem sprawców padł m.in. 
sprzęt elektroniczny. Funkcjo-
nariusze w toku wykonanych 
bezpośrednio po zgłoszeniu 
czynności jeszcze tego samego 
dnia zatrzymali trzy osoby – 
dwie kobiety oraz mężczyznę. 
Kolejnych dwóch podejrzanych 
wpadło w ręce mundurowych 
w ciągu następnych 48 godzin. 
U jednego z podejrzanych 
policjanci znaleźli część skra-
dzionego mienia. Cała piątka 

przyznała się do popełnione-
go czynu i stanie teraz przed 
sądem.

Wałbrzyscy funkcjonariusze 
drugiego komisariatu otrzymali 
zgłoszenie od mieszkańców bu-
dynku przy ul. Piłsudskiego 20 
lipca po godzinie 19:00. Ze splą-
drowanych pomieszczeń zniknę-
ły telewizor, mniejsze urządzenia 
elektroniczne oraz środki chemii 
gospodarczej. Wartość strat osza-
cowana została na 2,5 tysiąca zło-
tych. Przeprowadzone czynności 
na miejscu zdarzenia pozwoliły na 
wytypowanie osób odpowiedzial-
nych za popełnienie przestęp-

stwa. Kwestią czasu było tylko ich 
zatrzymanie.

Jeszcze tego samego dnia w 
ręce policjantów kryminalnych 
oraz prewencji z „dwójki” na tere-
nie Boguszowa-Gorc wpadło troje 
podejrzanych – 29-letni mężczy-
zna oraz dwie 39-letnie kobiety. 
Następnego popołudnia w ręce 
funkcjonariuszy wpadł natomiast 
36-latek, a ostatni z podejrzanych 
wiedząc, że nie uniknie zatrzyma-
nia, w piątkowe popołudnie sam 
zgłosił się na komisariat. Podczas 
czynności funkcjonariusze odna-
leźli i zabezpieczyli skradziony 
telewizor.

Wszyscy podejrzani podczas 
przesłuchania przyznali się do 
zarzucanych im czynów i złożyli 
wyjaśnienia. Za popełnione prze-

stępstwo grozi im kara pozbawie-
nia wolności do lat 10.

Red
Źródło i fot.

policja.walbrzych.gov.pl

W okresie letnim rowerzyści 
są częstymi uczestnikami ruchu 
drogowego. W związku z tym, 
iż duży odsetek osób porusza-
jących się jednośladami, jeździ 
nimi pod wpływem alkoholu, 
policjanci przeprowadzają 
codzienne kontrole cyklistów. 
Wczoraj wieczorem takiego 
właśnie kierującego zauwa-
żyli w Boguszowie-Gorcach 
miejscowi policjanci. Szybko 
okazało się, że mężczyzna jest 
po prostu pijany. Miał blisko 
promil alkoholu w organizmie.

33-letni mieszkaniec powia-
tu wałbrzyskiego przed godziną 
20:00 postanowił wsiąść na ro-
wer. Kiedy jadącego niepewnie 
jednośladem podczas patrolu 
zauważyli na ul. Kosynierów w 
Boguszowie-Gorcach funkcjona-
riusze, postanowili sprawdzić jego 
stan trzeźwości. Badanie wykaza-
ło, że miał 0,83 promila alkoholu 
w organizmie. Na tym więc zakoń-
czyła się jego podróż rowerem i 
dalej już nie pojechał. Ostatecznie 
otrzymał również mandat karny w 
wysokości 2,5 tysiąca złotych za 

popełnione wykroczenie w ruchu 
drogowym.

Sprawcy tych poważnych wy-
kroczeń drogowych muszą jed-
nak liczyć się z tym, że mundurowi 
skierują sprawę do sądu, a wtedy 
kara finansowa może być dużo 
wyższa, a sąd dodatkowo orzek-
nie zakaz kierowania tym środ-
kiem transportu na wiele miesięcy 
- informuje policja. 

Red
Źródło i fot.

policja.walbrzych.gov.pl

Troje złodziei, uchwyconych 
przez czujnych pracowników 
ochrony dwóch różnych obiek-
tów handlowych na kradzie-
żach, zostało ostatecznie za-
trzymanych w minioną sobotę 

przez dzielnicowych pierwsze-
go komisariatu w Wałbrzychu. 
Dwoje 22-letnich mieszkańców 
Świdnicy nie płacąc za zakupy 
próbowało wynieść markowe 

perfumy, a 31-letni wałbrzysza-
nin telefon komórkowy.

23 lipca po godzinie 11:00 po-
licjanci dzielnicowi pierwszego 
komisariatu otrzymali informa-

cję o ujęciu przez pracowników 
ochrony placówki handlowej przy 
ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu 
dwoje 22-latków, którzy działając 
wspólnie próbowali wynieść ze 
sklepu perfumy oraz test ciążo-
wy o łącznej wartości ponad 650 
złotych, nie płacąc za zakupy. Za-
alarmowani o zdarzeniu policjanci 
przyjechali na miejsce i zatrzymali 
podejrzanych. Mieszkańcy Świd-
nicy w trakcie czynności proceso-
wych przyznali się do popełnienia 
zarzucanego im czynu. Towar w 
stanie nienaruszonym wrócił na 
półki sklepowe. O losie obojga 
podejrzanych zadecyduje teraz 
sąd. Za popełnione przestępstwo 
podejrzani mogą trafić za kraty 
więzienia na 5 lat.

Kilka godzin później – około 
godziny 16:00 - kolejni funkcjo-

nariusze tej jednostki otrzymali 
informację, że w placówce han-
dlowej przy ul. Kusocińskiego 
pracownicy ochrony ujęli na kra-
dzieży 31-letniego mężczyznę. 
Sprawca, tym razem po wyła-
maniu zabezpieczenia w postaci 
sejfera, z półki sklepowej zabrał 
telefon komórkowy o wartości 
blisko 600 złotych. Funkcjonariu-
sze odwiedzili dzielnicę Piaskowa 
Góra i zatrzymali tam podejrza-
nego. I w tym przypadku towar 
został odzyskany. Wałbrzyszanin 
usłyszał natomiast zarzut kradzie-
ży z włamaniem. Podczas prze-
słuchania również przyznał się do 
winy. Grozi mu kara 10 lat pozba-
wienia wolności 

Red
Źródło i fot.

policja.walbrzych.gov.pl
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REKLAMA R0441/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznego czynszu 
za dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 0,0038 ha położonej w Wałbrzychu, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 358 w obrębie nr 20 
Stary Zdrój z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego budynku gospodarczego. 
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości 
została ustalona na kwotę 171,00 zł + 23%VAT.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10.
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 31.08.2022 r. wadium 
w wysokości 171,00 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 358 obręb nr 20 Stary Zdrój).
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 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznego czynszu 
za dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 0,0035 ha położonej w Wałbrzychu 
przy ulicy Kaszubskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 630/5 w obrębie nr 33 Podgórze z przeznaczeniem na postawienie garażu 
zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy. 
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości 
została ustalona na kwotę 175,00 zł + 23%VAT.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022r. 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 31.08.2022 r. wadium 
w wysokości 175,00 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 630/5 obręb nr 33 Podgórze).
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 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za 
dzierżawę części nieruchomości o powierzchni 0,0680 ha położonej w Wałbrzychu, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 358 w obrębie nr 
20 Stary Zdrój z przeznaczeniem na hodowlę pszczół. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 1100,00 zł.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00.
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 31.08.2022 r. wadium 
w wysokości 1100,00 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 358 obręb nr 20 Stary Zdrój).
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 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w 
dniu 27.07.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 127 w obrębie nr 35 Rusinowa o 
powierzchni 0,1743 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat,
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/3 w obrębie nr 18 Biały Kamień 
o powierzchni 19,50 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie 
istniejącego garażu, na okres 3 lat,
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 94 w obrębie nr 22 Stary Zdrój o 
powierzchni 1,0000 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 96 w obrębie nr 52 Lubiechów o 
powierzchni 2,4022 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  
w dniu 29.07.2022 r. została wywieszona na wykaz część nieruchomości stanowiąca 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczona jako działka nr 254 w obrębie nr 26 Nowe 
Miasto o powierzchni 15,00 m² przeznaczona do oddania w dzierżawę na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego garażu, 
na okres 1 roku.

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 przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia nr  465/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 06.07.2022 r.
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Od 20 lat razem z Wami...

Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

Papież Franciszek

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu @WalbrzychMM

@Pontifex_pl

@MuzeumWalbrzych

11:50 AM · 26 lip 2022

3:45 AM · 27 lip 2022

10:49 PM · 25 lip 2022

Tężnia solankowa to nie koniec inwestycji w Parku Sobieskiego. Trwa budowa pra-
wie 1 km nowych ścieżek, które wykonujemy metodą tradycyjną z kostki brukowe. 
Przy ścieżkach zamontujemy nowe oświetlenie oraz monitoring. Koszt tego etapu 
rewitalizacji parku to blisko 3 mln zł.

Wszyscy, jako Kościół, potrzebujemy uzdrowienia z pokusy wybierania obrony 
instytucji zamiast poszukiwania prawdy. Z Bożą pomocą budujmy Kościół-Matkę, 
zgodny z Bożym upodobaniem. #RdzennaLudność #Kanada

Gościliśmy dziś młodzież z Borysławia, naszego miasta partnerskiego w Ukrainie 
Zwiedzanie, warsztaty kreatywne, opowieści o porcelanie i ogrom świetnej zaba-
wy - mamy nadzieję, że tak zostaniemy zapamiętani. Bawcie się dobrze Kochani w 
naszym gościnnym  @WalbrzychMM 

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

1:47 PM · 22 lip 2022

W stolicy @Dolny_Slask  stworzyliśmy centrum wsparcia dla uchodźców z Ukrai-
ny. Klaster Hubska 7 to inicjatywa podjęta we współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz Wojewodą Dolnośląskim, która gromadzi wolontariuszy i spe-
cjalistów oferujących potrzebującym konkretną pomoc.

Zamek Książ
@Zamek_Ksiaz

10:20 AM · 7 lip 2022

Nadchodzi II Letni Festiwal Tajemnic! 
 W tym roku przeniesiemy się do szpiegowskiego świata pełnego nierozwiąza-
nych zagadek i tajemnic, a turyści na własne oczy zobaczą na czym polega „Skok 
na zamek”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
@WalbrzyskaSSE

11:14 PM · 27 lip 2022

@PiotrWojtyczka, prezes @WalbrzyskaSSE spotkał się z burmistrzem #Dzierżo-
niów D. Kucharskim, pracownikami urzędu i M. Piorunem, radnym #powiatdzier-
żoniowski, celem omówienia planów dalszego rozwoju gospodarczego gminy z 
pomocą #WSSE i odbycia rozmów z potencjalnym inwestorem.

Kancelaria Premiera
@PremierRP

6:23 PM · 27 lip 2022

Premier @MorawieckiM
 po #KonsultacjePLES: Można być na przeciwległych krańcach kontynentu i zna-
komicie się ze sobą rozumieć we wszystkich sprawach. Taka jest właśnie sytuacja 
między rządem Hiszpanii i rządem polskim.

Koleje Dolnośląskie
@KolejeD

1:12 PM · 27 lip 2022

Szanowni Państwo, co prawda w naszych pociągach nie ma limitu kilogramów 
bagażu, który jest przewożony, ale jednak prosimy, zgodnie z regulaminem, na 
umieszczanie bagażu w przeznaczonych do tego miejscach: np. pod fotelami

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Koncert w rocznicę występu Henryka 
Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju 

Wieniawski i jazz

Co tam w sieci? / Informacje 11

15 sierpnia (sobota), 
godz. 19:00 (Hala Spacerowa 
w Parku Zdrojowym)

KJoachim Mencel - lira korbo-
wa i piano Rhodes

Bartłomiej Chojnacki - kontra-
bas

Przemysław Jarosz - perkusja
W programie koncertu 

usłyszymy na nowo odkryte 
i odczytane na nowo tematy 
kompozycji Henryka Wieniaw-
skiego. Jazzowe trio Joachima 
Mencla wykonując utwory 
sławnego polskiego skrzypka 
sprowadzi te piękne dziewięt-
nastowieczne kompozycje 
do naszych czasów i pokaże 
czym dzisiaj jest improwiza-
cja na tematy Wieniawskiego. 
Publiczność dowie się jakich 
inspiracji w kontekście jego 

twórczości doznają muzycy 
i jakie nowe treści zyskuje ta 
muzyka we współczesnych 
opracowaniach. Wśród utwo-
rów nie usłyszymy wyłącznie 
muzyki Wieniawskiego. Co 
ciekawe - Joachim Mencel tak 
i jak Wieniawski jest autorem 
kompozycji inspirowanych 
tańcami ludowymi, zatem na 
koncercie będziemy mogli po-
równać kujawiaki oraz polo-
nezy kompozytorów, których 
zawodową aktywność dzielą 
całe epoki muzyczne. Co waż-
ne nasi wykonawcy zagrają na 
współczesnych instrumentach 
nowoczesnego jazzu ale także 
na instrumencie kojarzonym 
przeważnie z wykonawstwem 
muzyki dawnej. Mowa tu o li-
rze korbowej, której wirtuo-
zem i odkrywcą dla jazzu jest 

Joachim Mencel. Jego grę na 
lirze doceniono już zarów-
no w Polsce jak i za granicą. 
Ostatnia płyta Mencla "Broo-
klyn Eye” z wykorzystaniem 
liry korbowej wydana została 
w USA i otrzymała nagrodę 
BEST RECORDING 2020 ("High 
Fidelity"). Epilog festiwalu Wie-
niawskiego w Szczawnie po-
każe jakimi drogami wędruje 
nowoczesna, ale zakorzeniona 
w tradycji muzyka polska.

Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu 
Promocji Kultury – państwo-
wego funduszu celowego, 
w ramach programu „Mu-
zyka”, realizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzyki 
i Tańca
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Zmiany w kadrze Górnika
Beniaminek IV Ligi Dolnośląskiej szlifuje formę przed startem rozgrywek, których rozpoczęcie zaplanowano na 13/14 sierpnia. 

Do tej pory wiadomo, że z wałbrzyskim klubem pożegnało się czterech zawodników. Sześciu nowych dołączyło do drużyny.

Trudny sezon, jaki czeka 
Górnika, sprawia, że kibice 
chcieliby żeby zespół był 

tylko silniejszy. Bardzo więc 
szkoda ubytków w postaci 
takich zawodników jak Bart-

kowiak, Grudziński, Koper-
nicki czy Rzeszotko. Każdy 
z nich w dobrej dyspozycji 

jest w stanie dać drużynie 
bardzo dużo. Brak doświad-
czenia oraz kreatywności 
byłych już piłkarzy wałbrzy-
szan, daje się zauważyć pod-
czas gier sparingowych.

Na szczęście w Wałbrzychu 
na kolejny sezon zostanie 
bramkarz. Na tej pozycji 
Górnik ma chyba najwięcej 
problemów. Wiedząc o tym 
sztab szkoleniowy szybko 
doprowadził do końca ten 
temat i Szymon Stec został 
wypożyczony na kolejny 
sezon. Pozostałe braki ka-
drowe uzupełnione zosta-
ły zawodnikami o różnym 
stopniu zaawansowania.

Doświadczenie połączone 
z młodością ma dać biało-
-niebieskim to coś. Coś cze-
go brakuje w chwili obec-
nej. Wierzymy jednak, że 
trener Marcin Domagała, 
który intensywnie pracuje 
z zespołem, jeszcze przed 
pierwszym meczem sezonu, 
znajdzie optymalne rozwią-
zanie.

Do klubu przyszli: Jakub 
Smutek (Granit Roztoka), 
Maciej Mazanka (LKS By-
strzyca Górna), Damian 
Uszczyk (Zjednoczeni Ża-
rów), Wiktor Smoczyk (Za-
głębie Wałbrzych), Tomasz 
Czechura (MKS Szczawno-
-Zdrój)

Z klubu ubyli: Michał Bart-
kowiak, Marcel Grudziński, 
Mateusz Kopernicki, Patryk 
Rzeszotko

JZ

Włókniarz postrachem ligi?
Włókniarz w drugim sparingu letniego okresu przygotowań wygrał w Bystrzycy Górnej. Dwie bramki zdobył zawodnik testowa-

ny. Było to już drugie zwycięstwo popularnych Gladiatorów, którzy w zeszłym tygodniu okazali się lepsi od Cukrownika Pszenno.
Ostatnia wygrana jest tym 

bardziej inspirująca, bo została 
odniesiona na boisku zespołu 
grającego na co dzień w roz-
grywkach Ligi Okręgowej. Czyż-
by to pokazywało duże aspira-
cje Włókniarza na najbliższy 
sezon?

Na ten moment wiadomo, 
że już w barwach głuszyckiej 

drużyny nie zobaczymy Patri-
cka. Brazylijczyk rozstał się z 
klubem, szukając możliwości 
rozwoju na wyższych szczeb-
lach rozgrywkowych. W kulu-
arach mówi się o jego następ-
cach, którzy również potrafią 
piłką czarować, o czym mamy 
się przekonać już w oficjalnych 
meczach.

W klubie zarząd prosi jesz-
cze o chwilę cierpliwości, chcąc 
wszystko odpowiednio przy-

gotować. Dopiero wtedy Włók-
niarz ma pochwalić się składem 
na zbliżające się rozgrywki.

Mecze kontrolne:
1 mecz: Włókniarz – Cukrow-

nik Pszenno 4:2
2 mecz: Włókniarz – LKS By-

strzyca Górna 2:0a

JZ 

II etap planowanego szlaku zakończył się
pojawieniem 99 słupków

Nowe szlaki rowerowe 

Warto zaznaczyć, że trasa 
liczy prawie 53 kilometry. 
Natomiast II etap planowa-
nego szlaku zakończył się 
pojawieniem 99 słupków, 
138 tablic informacyjnych 
i zinwentaryzowaniem 2/3 
tras. Wykonawcą była fir-
ma Designers sp. z o.o. z 
Warszawy Ponadto tablice 
informacyjne można spot-
kać wzdłuż głównej pętli 
wałbrzyskiej. Piktogram 
cyklisty pokazuje aktualną 
lokalizację rowerzysty na 
trasie, a dodatkowo QR kody 
pomagają w lokalizowaniu 
atrakcji turystycznych, które 
mogą urozmaicić rowerową 
wędrówkę. Trasę podzielo-

no na kilka pętli: największą 
Ziemi Wałbrzyskiej i mniej-
sze, Jedliny-Zdrój, miero-
szowską oraz tak zwany 
„wałbrzyski łącznik”. Warto 
zaznaczyć, że Pętla Ziemi 
Wałbrzyskiej łączy ze sobą 
takie miejscowości jak: 
Struga, Witków, Czarny Bór, 
Unisław Śląski, Dziećmoro-
wice i Nowy Julianów. Wię-
cej szczegółowych informa-
cji znajdziecie na stronie 
powiatwalbrzyski.pl . Zatem 
w drogę!

Red.
Źródło i fot.

powiatwalbrzyski.pl

Panuje obecnie moda na rekreację rowerową, a malownicze 
tereny ziemi wałbrzyskiej temu sprzyjają. Powstaje powiato-
wa mapa szlaków rowerowych, która pozwoli na połączenie 
wszystkich istniejących gminnych szlaków oraz dołożenie 
nowych, które doprowadzą Państwa do najciekawszych za-
kątków i atrakcji w naszym regionie.
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Kiedy to wszystko się spie....
Według jednej z piłkarskich 
opowiastek do pokoju słynnego 
George Best’a wszedł rano pra-
cownik hotelu, w którym gwiaz-
dor spędził noc z dwiema pania-
mi, zastając całą trójkę w łóżku i 
porozrzucane po podłodze bu-
telki po szampanie. Na taki wi-
dok miał powiedzieć - kiedy to 
wszystko się spieprzyło panie 
Best. W 1994 roku Górnik Zabrze 
ograł w pierwszej rundzie PZP 
irlandzki Shamrock Rovers 7:0. 
Polskie kluby w Europejskich 
Pucharach odprawiały takie ze-
społy jak chciały i było tak mniej 
wiecej do początków 21 wieku. 
W ostatnich sezonach odpada-
my z klubami jak luksemburski 
Dudelange. Obie wymienione 
drużyny, utożsamiane przez lata 
z futbolem amatorskim w czystej 
postaci, dzisiaj awansowały do 
drugiej rundy el. Ligi Mistrzów 
a mistrz Polski w pierwszej run-
dzie tych przedbiegów ośmie-
szył się z przedstawicielem innej 
piłkarskiej „potęgi” lat 90-tych 
azerskim Karabachem (1:5)
Zastanawiam się komu należa-
łoby zadać pytanie - kiedy to 
wszystko sie spieprzyło i kto od-
powiada za piękne opakowywa-
nie tego, nie napiszę czego, aby 
lepiej się sprzedawało.
Kilka dni temu na głównych 
stronach największych portali 
pojawiły się tytuły (opatrzone 
wykrzyknikiem) - „hitowy trans-
fer Ekstraklasy”. Chodziło o po-
zyskanie przez Miedź Legnicę 
byłego 19-krotnego reprezen-
tanta Holandii Luciano Narsing-
ha. Media strasznie ekscyto-
wały się tym, że do Ekstraklasy 
przejdzie taki zawodnik. Tylko 
o tym, że lata świetności ma on 
za sobą świadczy fakt, że ostat-
nio grał w mało poważnej lidze 
australijskiej. To tak jak w 1997 
sensacją było, że  polską ligę 
zaszczycił swoją obecnością 
(zresztą bardzo krótką) alkoholik 
w zaawansowanym stadium, w 
wieku przedemerytalnym - Uli 
Borowka. W połowie lat 90-tych 
być może mogło to ekscytować 
ale minęło ćwierć wieku i dalej 
wielu myśli takimi kategoriami. 
Przypomnę tylko, że Miedź Leg-
nica w 1992 roku jako drugoligo-
wiec sensacyjnie zdobyła Puchar 
Polski a w pierwszej rundzie PZP 
z AS Monaco o mało co nie spra-
wiła sensacji i nie wyeliminowa-
ła drużyny z Księstwa w składzie 
z Klinsmannem, Djorkaeffem czy 
Rui Barosem! A jak Wam się wy-
daje, Drodzy Czytelnicy, jakim 
wynikiem mogłaby się zakoń-
czyć dzisiaj konfrontacja Miedzi 
z Monaco? Nawet w składzie z 
Narsinghiem.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Duch fair play wciąż żywy
Pierwszy letni sparing Czarnych zakończył się wysoką porażką wałbrzyszan. Drużyna Leszka Derewckiego ma przed sobą sporo 

pracy. W zgoła odmiennej sytuacji znalazł się zespół z Witkowa.

-To nasz zespół objął prowa-
dzenie w pierwszej tercji po 
golu zawodnika testowane-
go, ale później strzelali już 
tylko rywale, którzy wyko-
rzystywali wyjątkowo licz-
ne dziś błędy gospodarzy… 
Mecz był okazją do spraw-
dzenia nowych graczy i róż-
nych ustawień i na pewno 
wnioski wyciągnięte z tej po-
rażki będą wyjątkowo cenne 
w trakcie dalszych przygoto-
wań do rozpoczęcia sezonu 
– mówią o meczu wałbrzy-
szanie.

-Pierwsze starcie za nami. 
Rozegraliśmy 3 tercje po 
30 minut, w których udział 
wzięło łącznie 16 zawodni-
ków, w tym kilku testowa-

nych. Mimo, że w pierwszej 
tercji straciliśmy jako pierw-
si bramkę, w kolejnych we-
szliśmy na właściwe tory i 
stworzyliśmy sobie wiele 
dogodnych sytuacji – piszą o 
meczu przedstawiciele Isk-
ry.

W Witkowie poza dobrym 
wynikiem, bardzo dużo mówi 
się o sytuacji meczowej, któ-
ra pokazała, że duch fair play 
jest również widoczny w roz-
grywkach niższego szczebla.

Podczas jednej z akcji gości, 
bramkarz dotknął piłkę poza 
polem karnym. W myśl prze-
pisów za takie zachowanie 
sędzia musiał ukarać zawod-
nika czerwoną kartką. Wte-

dy do akcji wkroczył trener 
Iskry. Marcin Gryka poprosił 
arbitra by ten przymknął 
oko i zostawił bramkarza go-
spodarzy na boisku. Chwilę 
później jego zawodnicy od-
dali strzał na bramkę z rzutu 
wolnego. Piłka wylądowała 

w rękach golkipera, a ten w 
duchu fair play, wrzucił ją do 
bramki. Podziękował w ten 
sposób za brak czerwonej 
kartki.

JZ

Nasz siłacz pojedzie
na Mistrzostwa Świata

W kwietniu informowaliśmy o życiowym sukcesie Marcina Stru-
sia, który wraz Wiesławem Idziakiem uzyskał kwalifikacje do Mi-
strzostw Europy oraz Świata w armwrestlingu. Dzięki między inny-
mi naszej publikacji Struś wyjedzie do Francji, aby sprawdzić się w 
siłowaniu na rękę z najlepszymi zawodnikami naszego globu. 

Choć wałbrzyszanin uzyskał 
kwalifikacje do obu mistrzowskich 
imprez, to z racji niewystarczają-
cych środków finansowych poważ-
nie brał pod uwagę rezygnację z 
wyjazdu do francuskiego Dieppe, 
które we wrześniu gościć będzie 
uczestników Mistrzostw Świata. 
Jak przyznał, całkowity koszt udzia-
łu sięga powyżej 6 tysięcy złotych, 
co było poza jego możliwościami 
finansowymi. Na szczęście na-
sza publikacja sprawiła, iż dzisiaj 
mamy dobre wieści dla fanów Stru-
sia oraz armwrestlingu, gdyż uda-
ło się znaleźć dwóch sponsorów, 
dzięki którym marzenie o rywaliza-
cji z najlepszymi stanie się faktem. 

Jednym z ostatnich występów 
przed wspomnianą imprezą był 
udział w XII Mistrzostwach w Siło-
waniu na Ręce o Puchar Burmistrza 
Międzychodu, który potwierdził 

świetną formę naszego reprezen-
tanta. W kategorii 78 kg wałbrzy-
szanin zajął bowiem 3. miejsce, a w 
„open”, czyli bez limitu wagowego, 
był 21 na 29 uczestników w zma-
ganiach na lewą, oraz 13 na prawą 
rękę. 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:   Michał  
Nazwisko: Oświęcimka 
Data urodzenia: 7 sierpnia 1991 roku          
Pseudonim sportowy: Cimek
Klub: Czarni Lwów Wałbrzych (Retro Liga),
UFC Mariazell (Austria - piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces: Jako mło-
dzieżowiec wraz z kadrą Dolnego Śląska sięg-
nąłem po Mistrzostwo Polski. Ponadto z Oko-
cimskim Brzesko awansowałem do I ligi, gdzie 
w trakcie rozgrywek przegraliśmy zaledwie je-
den mecz. Jako ciekawostkę mogę podać, iż w barwach Polonii Warszawa 
byłem regularnie wybierany przez kibiców Czarnych Koszul najlepszym 
zawodnikiem meczu. Mimo spadku do III ligi najlepiej byliśmy przygoto-
wani przez trenera Jerzego Cyraka, choć nie mogę tu pominąć również 
trenera Roberta Bubnowicza, za którego bezskutecznie walczyliśmy o 
powrót o II ligi. Niestety, u siebie zremisowaliśmy 1:1 z Polonią Warszawa, 
a w rewanżu przegraliśmy 0:1. Z drugiej strony mimo porażki ja awanso-
wałem, gdyż na dwa sezony dołączyłem do stołecznego zespołu. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Pavel Nedved, u którego na pierw-
szym miejscu zawsze były głowa oraz charakter, i który nigdy się nie pod-
dawał. Na co dzień jestem fanem Chelsea, w której podoba mi się N’Golo 
Kante, jego przechwyty, dobre czytanie gry i charakter.
Dlaczego piłka nożna: Zaczęło się oczywiście od podwórka, gdzie często 
sam biegałem za piłką, aż wreszcie mój kolega Miłosz Uruski powiedział, 
abym spróbował swych sił w Górniku. Miałem około 7 lat, gdy zacząłem 
ćwiczyć pod okiem trenera Juliusza Drohomireckiego i mimo 30 lat wciąż 
kocham tę dyscyplinę sportu. Mogę dodać, że gdyby nie gra w Austrii, to 
na pewno broniłbym teraz barw Górnika, który zawsze był na pierwszym 
miejscu w moim sercu. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Mimo że są kluby mną zainteresowane, to 
jednak chciałbym z moim austriackim zespołem awansować do wyższej 
ligi. Nie miałbym oczywiście nic przeciwko, gdyby się udało się sięgnąć 
po Mistrzostwo Polski Retro Ligi. Byłoby to również piękne osiągnięcie 
wywalczone z naprawdę świetną ekipą. 

Piękna plażówka
W Świebodzicach odbyło się kolejne Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. W zawodach 

wzięła udział rekordowa liczba zawodniczek, których poziom sportowy i zaangażowanie, mimo 
zmiennej pogody, dostarczyły dużą dawkę pozytywnych emocji.

-Grand Prix Świebodzic w 
siatkówce plażowej opanowa-
ła piękniejsza część naszego 
świata. Dzisiejszy turniej kobiet 
OPEN zdominowały zawodnicz-
ki z Wrocławia. Zmieniające 
się warunki pogodowe z pew-
nością nie ułatwiały rywaliza-
cji, na szczęście druga część 
zawodów odbyła się już przy 
pięknej i słonecznej pogodzie. 

Duże gratulacje i podziękowa-
nia dla wszystkich Pań, które 
dziś zapewniły wysoki poziom 
sportowy i świetną atmosferę – 
mówią organizatorzy.

Najlepsza czwórka turnieju:

1. Joanna Rejno/Paulina So-
bolewska

2. Karolina Gostyńska/Ag-
nieszka Szczerba

3. Beata Szulgowska/Alek-
sandra Sztobryn

4. Agnieszka Sitko/Natalia 
Semeniaka

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

QueensEkspert

Letnim przebarwieniom
mówimy nie!
Lato to czas nasilonego nasło-
necznienia i wysokich tempe-
ratur. To z kolei powoduje nad-
produkcję barwnika melaniny , 
którą produkuje nasza skóra w 
celach protekcyjnych. Objawia 
się to zazwyczaj mało estetycz-
nymi brązowymi plamkami 
czyli przebarwieniami posło-
necznymi.
Jak powinna wyglądać pra-
widłowa pielęgnacja skóry 
skłonnej do powstawania 
przebarwień nie tylko tych po-
słonecznych, ale również hor-
monalnych czy pozapalnych?
- APLIKACJA KREMÓW Z FIL-
TRAMI : promienie UVB jest 
głównym inicjatorem powsta-
wania przebarwień, dlatego 
codziennie rano aplikujmy 
grubą warstwę kremu z filtrem 
oraz w razie potrzeby powta-
rzajmy czynność co kilka go-
dzin. Bezwzględnie stosujmy 
kremy z tlenkiem cynku ( filtr 
mineralny), który jest bezpiecz-
ny, działa przeciwzapalnie i ko-
jąco. Do reaplikacji produktu 
bardzo dobrze sprawdzą się 
mineralne pudry sypkie jeżeli  
w ciągu dnia nakładamy ma-
kijaż.
- WITAMINA C, ANTYOKSYDAN-
TY I INHIBITORY TYROZYNAZY- 
inhibitory tyrozynazy hamują 
nadprodukcję barwnika w 
naskórku ( heksylorezorcynol, 
kwas azelainowy, kwas kojo-
wy), a witamina C oprócz tego, 
że również jest silnym inhibito-
rem tyrozynazy działa napraw-
czo na uszkodzenia spowodo-
wane promieniowaniem, oraz 
wspomaga działanie innych 
antyoksydantów, wzmacniając 
system fotoprotekcyjny skóry. 
-RETINOIDY: są kluczową sub-
stancją regulującą pracę mela-
nocytów ( komórek produkują-
cych barwnik). W zależności od 
formy i stężenia mogą być sto-
sowane codziennie , lub 1-2x 
w tygodniu. Należy pamiętać, 
że wprowadzając retinol do 
pielęgnacji powinnyśmy dbać 
o prawidłowe nawilżenie skó-
ry oraz stosowanie kremu  z 
tlenkiem cynku, ponieważ jest 
on niezbędny do prawidłowe-
go metabolizmu retinoidów w 
skórze.

W blasku nowego „złota”

Letnie vademecum pielęgnacji cery

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy 

i ich opiekunów w pary. Nie gwa-
rantujemy pełnego sukcesu, wszak 
miłość jest ślepa, ale zawsze to do-
bry początek. 

Kim jest chudzina Joko? Kogo szu-
ka? Dlaczego jej nikt nie szukał? Nie 
wiemy. Nigdy nie wiadomo co działo 
się wcześniej. Jak boi się ręki, tylko do-
myślamy się, że dyscyplina sportu się 
komuś pomyliła. Jeśli kogoś pogryzł 
mogło być tak samo, a to tylko ten z 
tych, co nie dają sobie w kaszę dmu-
chać. Przecież nie ma złych psów, są 
tylko źli właściciele.

Tak samo nie jesteśmy pewni ist-
nienia psich dusz. Domyślamy się, 
błądzimy, uczłowieczamy za bardzo 
zwierzęce postacie, do granicy komi-
zmu, ale jak inaczej. 

Tylko kiedy patrzy się w te rozumie-
jące oczy. Kiedy patrzy się w te oczy...  

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

Spacery z psiakami - Schroni-
sko dla zwierząt, Łokietka 7, Wał-
brzych-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko / PeeL

Coraz częściej wyroby z tra-
dycyjnego złota zastępowane 
są przez produkty ze stali nie-
rdzewnej, które cechują: precy-
zja, jakość wykonania, bogate 
wzornictwo. Wybieramy również 
ten rodzaj biżuterii z racji ceny - 
jest ona o wiele niższa od tych 
oferowanych w sklepach jubi-
lerskich czy u złotnika. Ważne, 
by kupując łańcuszek, kolczyki, 
pierścionek bądź bransoletkę z 
tego tworzywa, zwrócić uwagę 

na oznaczenia. Tylko wysokoga-
tunkowa stal nierdzewna 316L, 
pokryta 14k złotem lub stopy 
cynku i aluminium dadzą nam 
gwarancję  bezpieczeństwa, nie 
uczulą nas, będą wodoodpor-
ne na ścieranie, zachowają swój 
blask. Proponujemy stawiać na 
sprawdzone marki takie jak Vez-
zi, AS Aisadi.

Zebrała: osa

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Czy wiesz, że nawet najdroższy 
krem nie spełni swej roli, jeśli na-
łożysz go na źle oczyszczoną skó-
rę? Znaczenie ma także kolejność 
nakładania kosmetyków.  Podpo-
wiadamy krok po kroku jak sku-
tecznie pielęgnować cerę.

KROK 1. OCZYSZCZANIE / DE-
MAKIJAŻ

Dogłębne i zarazem delikatne 
oczyszczenie cery jest kluczem do 
piękna i promiennego wyglądu.

Poranny rytuał może bazować 
na produktach o lżejszej konsy-
stencji - tu bowiem chodzi o po-
zbycie się kurzu i "resztek" po kos-
metykach zaaplikowanych przed 
snem. Wieczorny zabieg pielęg-
nacji wymaga natomiast większej 
precyzji, czasu i staranności. W 
pierwszej fazie powinnyśmy 
sięgnąć po olejki do demakijażu 
lub płyny micelarne. Te preparaty 
pomogą nam pozbyć się wierzch-
niej warstwy zanieczyszczeń. Na-
stępnie warto użyć żelu lub pianki 
w połączeniu z wodą.

KROK 2. SERUM, KREM I FIL-
TRY

Kolejnym etapem jest nałoże-
nie serum, np.z witaminą C czy 
kwasem hialuronowym oraz kre-
mu nawilżającego (na dzień) plus 
kremu z filtrem, który ochroni nas 
przed starzeniem się, znamio-

nami, ale i przy okazji ujędrni i 
uelastyczni skórę, zapobiegnie jej 
zwiotczeniu. Osoby z cerą wrażli-
wą, skłonną do przebarwień po-
winny stosować najwyższy faktor 
(np. 50 SPF) co 3, 4 godziny.

Wieczorem pamiętajmy o kos-
metykach z retinolem bądź nia-
cynamidem (oczywiście w odpo-

wiednio dobranych stężeniach) 
oraz o peelingu enzymatycznym 
(raz w tygodniu) w celu złuszcze-
nia martwego naskórka. Dzięki 
niemu odzyskamy blask i świetli-
stość. 

Rutyna, rutyna, rutyna!
Zebrała: osa 

Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Pamięć - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
może oznaczać: po pierwsze - 
zdolność umysłu do przyswa-
jania, przechowywania i od-
twarzania doznanych wrażeń, 
przeżyć, wiadomości, po dru-
gie - wspomnienie, upamięt-
nienie kogoś lub czegoś, po 
trzecie - urządzenie w kompu-
terze służące do przechowy-
wania i udostępniania danych. 
Dawniej słowo to rozumiano 
jako przytomność czy świa-
domość. Słownik również 
wskazuje na rodzaje pamięci, 
w tym pamięć muzyczną czyli 
zdolność zapamiętywania po-
szczególnych tonów, dźwię-
ków, rytmu i tempa melodii 
oraz pamięć słuchową czyli 
pamięć odznaczającą się szyb-
szym i łatwiejszym utrwala-
niem się w niej tego, co się 
słyszy, niż tego, co się widzi. 
Sięgając do bardziej wyspe-
cjalizowanej literatury, dowia-
dujemy się, że możemy wyróż-
nić różne rodzaje pamięci, w 
tym p. wzrokową, dotykową, 
słuchową, węchową, ruchową 
czy smakową. Okazuje się, że 
różne rodzaje pamięci działają 
w powiązaniu z określonym 
obszarem w mózgu. Co cie-
kawe, u różnych osób różne 
rodzaje wspomnień mogą być 
zapisane w różnych obszarach 
mózgu. Nie oznacza to też, że 
pamięć człowieka ma wyizo-
lowany charakter, powiązany 
z jednym tylko miejscem w 
mózgu. Jednak w tych wszyst-
kich rodzajach pamięci zapo-
mnieliśmy o jednej bardzo 
ważnej, mianowicie o pamięci 
semantycznej. Jest to pamięć 
dotycząca podstawowej wie-
dzy o świecie i jest oderwana 
od kontekstu życia osobiste-
go. Można więc powiedzieć, 
że pamięć semantyczna to 
długotrwała, deklaratywna 
pamięć faktów. Przykładem 
może być fakt, że Londyn jest 
stolicą Anglii ale nie pamięta-
my dokładnie, w jakich oko-
licznościach zapoznaliśmy się 
z tą informacją. My w Temacie 
Tygodnia bardziej zwracamy 
uwagę na pamięć historyczną, 
bo w życiu codziennym często 
zapominamy o historii naszej 
ojczyzny. Udanej lektury.  

Redaktor Naczelny
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Na stanowisku zastąpiła wieloletnią, cenioną dyrektor instytucji, Małgorzatę Grudzińską

Nowa Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

KFK działał lokalnie, dla swoich członków, dla mieszkańców Wałbrzycha

Święto fotografii w WOK

Film w reżyserii Roberta Delegiewicza będzie można zobaczyć online

PLASTIKOWA APOKALIPSA

Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Marii Dąbrowskiej 
w Świebodzicach to miejsce 
tętniące życiem. Instytucja 
stale rozwija się dla swoich 
czytelników oferując nie tyl-
ko ciekawe nowości wydaw-
nicze, ale również bogatą 
ofertę zajęć kulturalnych. 
Od lipca oficjalnie nową 
Dyrektor MBP została Beata 
Wiciak.

Kim jest nowa Pani dyrektor?
Beata Wiciak jest absolwentką 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu na kierunku Biblio-
tekarstwo i Informacja Naukowa 
oraz Collegium Witelona (dawniej 
PWSZ) w Legnicy na kierunku Edu-
kacja Dorosłych. Z MBP w Świebo-
dzicach związana od 10 września 
1990 roku. Praca w bibliotece była 
jej dziecięcym marzeniem, które 

z sukcesem zrealizowała. Przeszła 
wszystkie szczeble biblioteczne 
od młodszego bibliotekarza przez 
bibliotekarza, starszego bibliote-
karza, kustosza i starszego kusto-
sza, by ostatecznie stanąć na czele 
tej instytucji. W 2021 roku stwo-
rzyła grupę "Biblioteka przyjazna 
Seniorom", mającą na celu aktywi-
zację osób 50+ poprzez rozmaite 
zajęcia, inicjatorka Żywej Biblio-
teki i Bookcrossingu. Jest również 
moderatorem działającego od 16 
lat Dyskusyjnego Klubu Książki. W 
życiu prywatnym, jak sama mówi 
jest szczęśliwą Mamą i Babcią.

Na stanowisku zastąpiła wielo-
letnią, cenioną dyrektor instytu-
cji, Małgorzatę Grudzińską, której 
również serdecznie dziękujemy za 
świetną współpracę.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice pl  

Zakończyły się zdjęcia do 
„Plastikowej Apokalipsy”- fil-
mu, który powstaje w ramach 
„Sowiogórskich warsztatów 
filmowych”- zadania granto-
wego realizowanego przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Głuszycy w partnerstwie z 
Centrum Kultury-Miejską Bi-

blioteką Publiczną w Głuszycy, 
Podziemnym Miastem Osówka 
i Chórem Seniorów Renoma. W 
warsztatach odbywających się 
od maja do lipca br. brali udział 
mieszkańcy Głuszycy i Jedliny-
-Zdroju wyłonieni w castingu 
filmowym.

Zwieńczeniem warsztatów 
prowadzonych przez zawodowe-
go aktora, reżysera i scenarzystę 
- Roberta Delegiewicza była praca 
na planie filmowym. W czasie kil-
ku dni zdjęć filmowych nagrano 
materiał filmowy do półgodzinnej 
produkcji poruszającej tematykę 
ochrony środowiska oraz zmian 

klimatycznych. Zdjęcia kręcone 
były na terenie 2 gmin obszaru 
LGD - Głuszycy i Jedliny-Zdroju, 
m.in. w Podziemnym Mieście 
Osówka, na Kamykach oraz w Pa-
łacu Jedlinka. W nagraniu filmu 
brał udział także Chór Seniorów 
Renoma, który wykonał utwór 
muzyczny. Już niebawem „Plasti-
kową Apokalipsę”- film w reżyse-
rii Roberta Delegiewicza będzie 
można zobaczyć online. Zadanie 
grantowe „Sowiogórskie warszta-
ty filmowe” realizowane w ramach 
projektu grantowego pn. „Nasze 
Góry Sowie” współfinansowane 
jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19. „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”, poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

Red.
Źródło i fot. gluszyca.pl

Tegoroczna edycja 
przeglądu jest wyjątkowa 
bo zbiega się z jubileuszem 
istnienia Komisji Fotografii 
Krajoznawczej, która orga-
nizuje spotkanie. Wernisaż 
X Ogólnopolskiego Prze-
glądu Diaporam i Fotografii 
Cyfrowych zaplanowano 20 
sierpnia o godzinie 17.oo w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultu-
ry na terenie Starej Kopalni.

– Coroczna tradycja „delekto-
wania” się w gronie naszej foto-
graficznej rodziny, działającej w 
KFK, bogactwem i różnorodnoś-
cią kadrów, możliwościami nasze-

go warsztatu, satysfakcją z naszej 
osobistej kreatywności, jak też 
możliwością popatrzenia na efek-
ty innych wirtuozów obiektywu 
– naszych przyjaciół, to prawdzi-
we święto fotografii – przyznają 
członkowie Komisji Fotografii 
Krajoznawczej. Organizatorzy nie 

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

Parafrazując go, można by powie-
dzieć, że w pierwszych latach na-
szej działalności bywaliśmy tam, 
gdzie zawiodły nas nasze pomy-
sły, obserwowaliśmy i fotografo-
waliśmy ucząc się patrzeć okiem 
naszego obiektywu, wykorzy-
stując sukcesywnie zdobywaną 
wiedzę i doświadczenie – przy-
znają organizatorzy. KFK działał 
lokalnie, dla swoich członków, dla 
mieszkańców Wałbrzycha. Współ-
pracuje regularnie z miejskimi i 
powiatowymi instytucjami. Po 
czterech latach działalności KFK 
jej członkowie są już znani, do-
ceniani, a niejednokrotnie nagra-
dzani na ogólnopolskich forach, 
wernisażach i wydarzeniach foto-
graficznych.

Red.
Źródło i fot. WOK Wałbrzych

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Panta rhei szepczą mi nad 
głową wszyscy poeci, których 
uważam za wielkich i niby ro-
zumiem, co mam zrozumieć, 
ale coś we mnie zaciska ciągle 
pięści, zagryza wargi, nie gnie 
karku przed nieuchronnym. A 
ono ciągnie się jak fioletowa 
żyłka zepsutej krwi w ludzkim 
organizmie, który zmęczony 
tęskni do nocy we własnym 
łóżku. Choćby miała być ostat-
nią. Żyłka napręża się i sinieje, 
uwięziona w pergaminie skóry 
zna swój los. Nie ma mu za złe.

To wszystko dzieje się zbyt 
szybko. Czasem zamigocze 
mi pod powiekami czerwona  
ostrzegawcza lampka, jedna, 
druga, czasem skupię na niej 
dłużej wzrok. Tak długo cze-
kałam na nadejście lipca, a tak 
niewiele potrafię o nim opo-
wiedzieć. Małe pękate ciałka 
młodych jabłek w ogrodzie 
mojej mamy, poziomki ubru-
dzone ziemią zjadane prosto z 
jego placów, cierpkie czerwo-
no-czarne koraliki porzeczek. 
Ciepłe wieczory zliczyłabym  
na palcach jednej ręki. Przy-
niesione z piwnicy krzesła 
stygną lub schną na tarasie, 
pozbawione towarzystwa. 
Przyglądanie się organicznej 
naturze nieuchronnego, ob-
serwowanie, jak zakrada się 
wieczorami, szczególnie wie-
czorami, jakby chciało, abyśmy 
nie doświadczyły już razem 
nocy, jest pracą na cały etat. 
Wykańczającą, nadgodziny 
ciągną się w nieskończoność. 
Czasem pijemy z nieuchron-
nym kawę, czasem pozwoli mi 
odwrócić wzrok. 

Nad ranem wychodzę z łóż-
ka i sprawdzam czy oddycha, 
czy rusza się jej brzuch. Liczę 
strzykawki w papierowych 
brązowych torebkach, takich 
samych, jak te, do których 
sprzedawca wkładał cukierki 
w sklepie za domem, z wiecz-
nie mokrą podłogą i metalo-
wą wagą, która dziś tylko w 
filmach. Stukam w strzykaw-
ki, patrzę, czy igła roni swoje 
gorzkie łzy. Nie umieraj, szep-
czę jej do ucha, kiedy przycho-
dzi, aby wyprostować mi sny. 



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 R0442/22 REKLAMA R0443/22

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

CHCESZ DOROBIĆ !!!!!! Poszuku-
je emerytki rencistki do sprzątania 
sklepu oraz banku. Praca 2 godz. 
30 min codziennie z sobotą-sklep. 
Bank pon. -piątek 2 godz. co-
dziennie. Umowa-zlecenie 19,70 
zł godz. brutto. Praca od zaraz. 
Dzwonić od 08 :00 do 15:00. Tel. 
kontaktowy 507-031-015

NIERUCHOMŚCI

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

PRACA OD ZARAZ
PRACOWNIK FIZYCZNY

WYSOKIE 
WYNAGRODZENIE

NR TELEFONU
692 860 290

REKLAMA R0445/22

REKLAMA R0444/22

 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 1 Maja, przeznaczonej  do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
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 został wywieszony wykaz dot. lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w 
Wałbrzychu, przeznaczonych  do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego nieograniczone, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  
nr  467/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 06.07.2022 r.
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