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Długo na to czekaliśmy!
Budowa obwodnicy sparaliżo-

wała ruch komunikacyjny niemal 
w całym mieście. Przez fakt, że 
przebiega przez środek Wałbrzy-
cha przyczyniła się do wyłączenia, 
a także odcięcia komunikacyjne-
go między wieloma dzielnicami. 
Jednak budowa na swoim długim 
finiszu dobiega końca i już nieba-
wem zamknięte od ponad roku 
skrzyżowanie ulic Sikorskiego i 
Wysockiego oficjalnie zostanie 
otwarte.
- Informujemy, że z piątku na sobotę z 

26 na 27 sierpnia 2022 roku planowana 
jest zmiana w tymczasowej organiza-
cji ruchu polegająca na uruchomieniu 
wszystkich relacji skrzyżowania ulic Ko-
lejowej, Sikorskiego i Wysockiego wraz 
z sygnalizacją świetlną - czytamy w ofi-
cjalnym komunikacie z dnia 22 sierpnia 
na stronie obwodnicawalbrzycha.pl. W 
praktyce oznacza to, że komunikacyjna 
cywilizacja powraca w centrum miasta 
po ponad roku przerwy. Ponad rok temu 
wschód i zachód Wałbrzycha został w 
tym miejscu rozłączony. Konsekwencję 
ponosili nie tylko kierowcy, ale również 
pasażerowie komunikacji miejskiej, któ-
rzy poruszali się na trasie chociażby lini 
numer 5. Zmiana przystanków, łączone 
połączenia i piesze wycieczki pasaże-

rów między wykopami to tylko jedne z 
nielicznych obrazów, o których może-
my zapomnieć. Objazdy dla pojazdów 
przez Sobięcin i Stary Zdrój – przejazd 
Żeromskiego niebawem przejdą do hi-
storii. Jednak nie wszyscy tak bardzo od-
czuli zmiany. - Mamy rekordowe wyniki 
w tym sezonie jeżeli chodzi o zwiedza-
nie tak więc niespecjalnie jest związek, 
oczywiście cieszy nas oddanie skrzyżo-
wania do ruchu - komentuje Jan Jędra-
sik, dyrektor Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia. Inaczej jest w przypadku 
przedsiębiorców. - Odblokowanie dojaz-
du od centrum Wałbrzycha w kierunku 
Białego Kamienia oraz otwarcie skrzy-
żowania ulic Kolejowej, Sikorskiego i 
Wysockiego znacząco poprawi dostęp 
klientów do firm zlokalizowanych w 
obiektach Wałbrzyskiego Rynku Hurto-
wego przy ul. Wysockiego 17 - wyjaśnia 

Bartłomiej Grzegorczyk, prezes tej insty-
tucji. - Na czas trwania remontu skrzyżo-
wania ograniczony ruch samochodowy 
skutkował mniejszą ilością klientów, 
spadkiem obrotów u przedsiębiorców a 
także zwiększonymi kosztami transpor-
tu towarów powodowanymi objazdami 
przez Sobięcin i Biały Kamień - dodaje 
Grzegorczyk. Jednak to nie wszystko - 
Otwarcie skrzyżowania i wpięcie ulicy 
Wysockiego w obwodnicę Wałbrzycha 
znacząco poprawi komunikację z pozo-
stałą częścią miasta a także z wylotowy-
mi drogami w kierunku Kłodzka i Czech 
- zauważa prezes. Dla przedsiębiorców, 
turystów czy mieszkańców otwarcie 
tego skrzyżowania będzie niczym ode-
tkanie aorty serca, bo na bajpasach dłu-
go się „nie zajedzie”.

PAS
Fot. redakcja

temat tygodnia str. 4 

Rekin Wielorybi, czyli Rekin Wielorybi, czyli 
gatunek na wymarciugatunek na wymarciu

z Marcinem Balcerowskimz Marcinem Balcerowskim

rozmowa str. 6
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K      MPAS KULTURALNY

FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 Koncert specjalny 

 Elżbieta Łaganowska

18.09.2022 

spektakl

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 
17.09.2022

spektkal

ŻEGLARZ

18.09.2022

spektakl

Piotr Paleczny 

18.09.2022

wydarzenie 

Słowiański “Jedwab” 
Afrykańskie lato

23.09.2022

wystawa
Wernisaż wystawy 

Lucyny Śmigielskiej

23.09.2022

walbrzych-naszemiasto.pl

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Pierwsza część 59. sezonu 
teatralnego - od września 
do grudnia 2022 – tema-
tycznie uzupełniać będzie 
sezon 2021-22, którego idiom 
brzmiał: nieszczęśliwy kraj, 
który potrzebuje bohaterów. 
W kolejnych miesiącach - od 
stycznia do sierpnia 2023 
i później aż do końca roku 
Teatr w swoich działaniach 
sprawdzać będzie zasadność 
zdania: dla wspólnej korzyści 
i dobra wspólnego – praca?

Teatr rok kalendarzowy 2023 
poświęca PRACY w jej róż-
nych aspektach, podejmując 
temat wykraczający poza 
teatralną autoreferencyjność 
oraz kompetencje kulturowe. 
Praca stanowi sens. I ulega 
wielkim przemianom. Są one 
wynikiem postępu technolo-
gicznego oraz sytuacji geo-
politycznej. PRACA zmienia 
swoje formy. Zmienia się 
rynek pracy. Zaczynają zmie-
niać się kompetencje. Staje-

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU ROZPOCZYNA SEZON!

kultura str. 10-11



www.30minut.pl

Piątek, 26 sierpnia 20222 Co? Gdzie? Kiedy? /Tygodnik30minut

rozmowa tygodnia

Redaktor Naczelny:
Paweł Szpur, gazeta@30minut.pl

Redaguje zespół:
Bartłomiej Nowak, Jakub Zima

współpraca:
dr Agnieszka Osińska-Szpur,
dr Małgorzata Beślerzewska, Małgorzata 
Szpara, Paweł Ludwiczak, Magda 
Przepiórka, Dobrosław Kowalski, Karolina 
Tomza, Justyna Oleksy,
Monika Dyląg

e-mail: redakcja@30minut.pl, 
Foto: Agencja Art-A, użyczone  
oraz archiwum redakcji

Relacje publiczne i rekrutacja:
kontakt@30minut.pl

Dział Handlowy:
531 407 736, 530 180 118
e-mail: reklama@30minut.pl, 
promocja@30minut.pl

Wydawca: Centrum sp. z o.o., 
ul. Ludowa 1C, p. 111, 58-304 Wałbrzych

Poglądy autorów i treści zawarte w 
publikacji nie zawsze odzwierciedlają 
stanowisko wydawcy

Drukarnia w Sosnowcu
POLSKA PRESS Sp. z o.o., 
ul.Baczyńskiego 25 A, 41-203
Sosnowiec- Milowice

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ 
REKLAM I OGŁOSZEŃ ORAZ KOLUMN 
AUTORSKICH

ul. Ludowa 1C, p. 111, 
58-304 Wałbrzych
tel.: 531 250 173, 
tel.: 531 407 736, 

e-mail: sekretariat@30minut.pl, 
www.30minut.pl

/Tygodnik30minut

z dr Sylwią Bielawską
wiceprezydent Wałbrzycha

1
kalendarium

SIERPIEŃ

26
PIĄTEK

Imieniny:
 Feliks, Tekla

Międzynarodowy Dzień 
Rekina Wielorybiego – czy-
taj więcej w Temacie Tygodnia str 4
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WTOREK

Imieniny:
Aleksander, Maria

Międzynarodowy Dzień Psa

 
Imieniny:
Cezary, Józef, Monika

Dzień Spieczonego
Bliźniaka
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ŚRODA

WRZESIEŃ

1
CZWARTEK

„Ignorancja nasza (ludzka) jest oceanem 
ogólnoświatowym, zaś wiedza pewna – 

pojedynczymi wysepkami na tym oceanie.” - 
Stanisław Lem 

SIERPIEŃ
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SOBOTA

Imieniny:
Bohdan, Rajmund 

Święto Kawalerii Polskiej 

Imieniny:
Bronisław, Idzi 

82 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ 

07:00 – 19:00 -  Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Wa-
lim 2022 -  Walim Kompleks Rzeczka
12:00 – 21:00 -  Wałbrzyski Festiwal Smaków Świata - Sta-
ra Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki 
16:00 – 18:00 - Finał Brave Kids / Lelenfant 2022 w Wał-
brzychu - Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki
18:00 - Koncert Symfoniczny „WIELKA LISTA PRZEBOJÓW”  
- Filharmonia Sudecka 
18:00 – 11. Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta” – GŁUSZYCA 
– meta 
19:00 - W górach jest wszystko co kocham – koncert - 
Schronisko PTTK „Zygmuntówka” 
19:00 - LUBIĘ WRACAĆ TAM. NOWE ARANŻACJE POLSKIEJ 
PIOSENKI – Teatr Zdrojowy Szczawno-Zdrój 
21:00 – 22:30 - Nocne zwiedzanie - lipiec i sierpień - Za-
mek Książ w Wałbrzychu

07:00 – 19:00 -  Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski 
Walim 2022 -  Walim Kompleks Rzeczka
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
16:00 – 21:00 -  Wałbrzyski Festiwal Smaków Świata - 
Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki 
18:00 ROMAN GILETA Spotkanie z autorem książki 
Wyrwane z Życiorysu -’’Pod pretekstem’’ art cafe – Wał-
brzych
20:00 – 11. Maraton Pieszy „Sudecka Żyleta” – GŁUSZY-
CA – start
21:00 – 22:30 - Nocne zwiedzanie - lipiec i sierpień - Za-
mek Książ w Wałbrzychu

Imieniny:
Beatrycze, Sabina 

Dzień Strażnika
Gminnego i Miejskiego
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PONIEDZIAŁEK

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego
18:00 - Krzyżowa-Music 2022 - koncert letni – Teatr 
Zdrojowyw Szczawnie-Zdroju - wstęp wolny
18:30 -Future Gold / koncert jazzowy - ‚’Pod preteks-
tem’’ art cafe – Wałbrzych 

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego
17:00 – 18:00 -  Tańce w tropikach - Palmiarnia Wał-
brzych

Imieniny:
Aleksy, Augustyn, Patrycja

Dzień Lotnictwa

SIERPIEŃ
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07:00 – 19:00 -  Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski 
Walim 2022 -  Walim Kompleks Rzeczka
9:00 – 22 TOYOTA EKO Półmaraton Wałbrzyski – 
START: Plac Magistracki Wałbrzych 
14:00 - Zakończenie wakacji z hukiem!!!!! - Wieża wi-
dokowa Dobromierz

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

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

Święto Brokatu

Dzień Tira
Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych 

REKLAMA R0521/22

Minister Edukacji i Nauki 
podpisał rozporządzenia 
zmieniające podstawę pro-
gramową kształcenia ogólne-
go dla szkoły podstawowej i 
szkół ponadpodstawowych 
w zakresie edukacji dla bez-
pieczeństwa. Zmiany zaczy-
nają obowiązywać już od 
roku szkolnego 2022/2023. 
Co to oznacza w praktyce?

W praktyce oznacza to, że 
np. uczniowie klas od IV do 
VIII będą musieli znać misję 
Sił Zbrojnych RP, ich rolę, pod-
stawowe zadania w systemie 
obronności państwa, struktu-
rę organizacyjną i uzbrojenie. 
Podane w rozporządzeniu wa-
runki i sposób realizacji tych 
założeń będą wymagały wizyt 
w instytucjach państwowych 
stojących na straży bezpieczeń-
stwa. Pozwoli to na realizację 
celu, który w rozporządzeniu 
jest określony jako „Rozumie-
nie istoty bezpieczeństwa pań-
stwa”. Przedmiot ma także przy-
gotować uczniów teoretycznie 
oraz praktycznie do właściwe-
go zachowania się oraz odpo-
wiednich reakcji w sytuacjach 
trudnych.

Okres wakacyjny był cza-
sem remontów w wałbrzy-
skich szkołach. Co i gdzie 
udało się wyremontować, na-
prawić?

Każde wakacje to czas na 
mniejsze i większe prace re-
montowe w poszczególnych 
placówkach. Najczęściej wyko-
nywanymi pracami są remonty 
kolejnych sal dydaktycznych, 
wymiana grzejników, oświet-
lenia, malowanie korytarzy, re-
mont podłóg, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej. Najwięk-
sze remonty zaś to remont sali 
gimnastycznej wraz z łączni-
kiem w Szkole Podstawowej nr 
17 na Sobięcinie oraz remont 
otoczenia przy Szkole Podsta-
wowej nr 5 na Podgórzu.

Ilu pierwszoklasistów roz-
pocznie naukę od 1 września 

w wałbrzyskich podstawów-
kach?

Ogółem w wałbrzyskich 
szkołach w pierwszych klasach 
naukę rozpocznie 2225 ucz-
niów, w tym w szkołach pod-
stawowych 844, a w szkołach 
ponadpodstawowych 1381.

Czy od września ruszą 
osobne klasy przygotowaw-
cze dla uczniów z Ukrainy? 
Jaka jest przewidziana dla 
nich pomoc? Czy tych dzie-
ci będzie więcej w tym roku 
szkolnym niż w ubiegłym?

W wałbrzyskich szkołach od 
1 września będzie się uczyć 477 
uczniów z Ukrainy, w tym 379 w 
szkołach podstawowych i 101 
w szkołach ponadpodstawo-
wych. Wszyscy uczniowie będą 
mieli co najmniej 6 godzin w 
tygodniu nauki języka polskie-
go. Na chwilę obecną staramy 
się raczej włączyć tych uczniów 
do klas funkcjonujących w na-
szych szkołach bez koniecz-
ności tworzenia odrębnych 
klas tzw. oddziałów przygoto-
wawczych. Dzieci i młodzież 
ukraińskie przez ostatnie kilka 
miesięcy intensywnie uczyły 
się języka polskiego i są przy-
gotowane do nauki w poszcze-
gólnych klasach. Oddziały przy-
gotowawcze powstaną jedynie 
dwa: jeden z liceum i jeden w 
technikum.

Życzenia od Pani wicepre-
zydent na nowy rok szkolny 
brzmią…

Drodzy Uczniowie,
przed Wami nowy okres, w 

którym życzę Wam głównie 
wiary w rzeczy niemożliwe. 
Niech każdy dzień nowego 
roku szkolnego będzie czasem 
przeżywania fascynujących 
przygód, poznawania nowych 
przyjaciół, czerpania radości 
z bycia młodym człowiekiem. 
Niech szkoła będzie miejscem, 
gdzie będziecie rozwijać swoje 
talenty i pasje, a każdy sukces 
będzie inspiracją do kolejnych 
wyzwań. I pamiętajcie, aby za-
wsze być dobrym człowiekiem 
– w słowach i czynach.

A czego Pani wiceprezy-
dent życzy nauczycielom i ka-
drze pedagogicznej?

Drodzy pracownicy oświaty 
– nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi – życzę 
Państwu spokoju oraz tego, 
aby ciężka praca, którą wyko-
nujecie była otoczona szacun-
kiem, uznaniem i życzliwością 
zarówno ze strony uczniów, jak 
i ich rodziców.

Dziękuję za rozmowę 
rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

SPOTKANIE Z KONSULEM LUKSEMBURGA
Dwustronna współpra-

ca gospodarcza pomiędzy 
Polską a Luksemburgiem, 
oparta na wymianie han-
dlowej i zagranicznych 
inwestycjach, z wyko-
rzystaniem potencjału 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej "IN-
VEST-PARK" jako jednej 
z najlepiej działających 
polskich stref ekonomicz-
nych - to był główny temat 
rozmowy prezesa WSSE 
"INVEST-PARK" Piotra 
Wojtyczki z Konsulem Ho-
norowym Luksemburga 
we Wrocławiu Krzyszto-
fem Bramorskim.
- Wałbrzyska Specjalna Stre-

fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
od 25 lat wspiera przedsiębior-
ców, oferując nie tylko pomoc 
w realizacji ich strategicznych 
inwestycji, ale także szero-
ką gamę usług biznesowych 

m.in. kompleksową pomoc w 
zakupie atrakcyjnie zlokalizo-
wanych działek i hal przemy-
słowych. Poprzedni rok okazał 
się dla nas rekordowy, a spółka 
osiągnęła najlepsze wyniki w 
historii. Pozytywnie podsumo-
wuję również pierwszą poło-
wę 2022 r. Wydaliśmy do tej 
pory 15 decyzji oznaczających 
ponad 460 mln zł nakładów i 
uruchomienie blisko 170 miejsc 
pracy. Wśród nowych inwesto-
rów znajduje się wielu liderów 
zrównoważonego rozwoju - są 
to m.in. nowoczesne zakłady 
przetwarzania baterii litowo-
-jonowych czy niskoemisyjni 
producenci komponentów uła-
twiających recykling w branży 
automotive. Portfolio bizneso-
we strefy jest stale wzbogacane 
i podejmuje się ona realizacji 
dodatkowych przedsięwzięć 
inwestycyjnych. W lutym WSSE 
zainaugurowała program 

budowy hal produkcyjno-
-magazynowych zakładający 
powstanie siedmiu nowoczes-
nych centrów biznesowych. 
Dwie hale będą w Wałbrzychu 
(pierwsza, przy ul. Villardczy-
ków, została już otwarta), ko-
lejne dwie powstaną w Ząbko-
wicach Śląskich i Jaworzynie 
Śląskiej. Pozostałe zlokalizowa-
no na terenie woj. opolskiego 
w Nysie i Brzegu oraz w woj. 
wielkopolskim w Chociczy. Po-
nadto, w pierwszej hali w Wał-
brzychu zostanie uruchomione 
innowacyjne Centrum Szkole-
niowe kształcące wysokokwa-
lifikowane kadry dla przemysłu. 
Te wszystkie działania czynią 
nas liderem rozwoju gospodar-
czego w południowo-zachod-
niej części Polski - mówi Piotr 
Wojtyczka, prezes zarządu 
WSSE „INVEST-PARK”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK”, jako 
firma odpowiedzialna społecznie, 
konsekwentnie wspiera najważ-
niejsze wydarzenia kulturalne w 
regionie, a 60. Międzynarodowy 
Festiwal Moniuszkowski to jedna 
z tych inicjatyw.

Festiwal Moniuszkowski roz-
począł się 24 sierpnia w Kudowie-
-Zdroju o godz. 12.00 tradycyjnym 
już od kilku lat hejnałem moniusz-
kowskim, odegranym przez trę-
bacza na balkonie Teatru Zdro-
jowego w Kudowie-Zdroju. W 
przeddzień zakończenia festiwalu 
– w sobotę, 27 sierpnia o godz. 

15.00 – zorganizowany zostanie 
niezwykle barwny Korowód Mo-
niuszkowski.

Zachęcamy serdecznie do 
udziału w najważniejszym pol-
skim wydarzeniu muzycznym, 
prezentującym twórczość ojca 
polskiej opery narodowej – WSTĘP 
WOLNY na wszystkie wydarzenia 
festiwalowe.

Organizatorem Festiwalu jest 
Moniuszkowskie Towarzystwo 
Kulturalne. Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna "INVEST-
-PARK" jest Partnerem wydarze-
nia.
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Zdjęcie tygodnia Harcówka w Parku Sobieskiego 

Rekin Wielorybi, czyli gatunek na wymarciu
Często w tematach tygodnia poruszamy się w obrębie aktualnych wydarzeń, problematyki 

zdrowia czy kulinariów, czasem „zahaczamy” o ekologię, technologię, a nawet o zdrowe żywienie. 
Matka natura też nie jest nam obca, dlatego niekiedy warto odetchnąć od codziennych spraw i 
przenieść się w świat egzotyki. 30 sierpnia obchodzimy bowiem dzień rekina wielorybiego.

Co to za zwierzę ?
Rekin wielorybi (inaczej Rhin-

codon typus) to gatunek morskiej 
ryby chrzęstnoszkieletowej, jedy-
ny przedstawiciel monotypowej 
rodziny Rhincodontidae, łatwo 
rozpoznawalny po specyficznym 
ubarwieniu. Jak podają dane 
źródłowe - największy wiarygod-
nie zmierzony osobnik tego ga-
tunku mierzył blisko 19 metrów 

długości. Masa ciała rekina wie-
lorybiego sięga około 13,6 ton. 
Niektóre, niepotwierdzone dotąd 
pogłoski mówią o osobnikach na-
wet 20-metrowej długości, ważą-
cych ponad 30 ton. Na wielu ob-
szarach maksymalna odnotowana 
długość nie przekracza jednak od 
10 do 12 metrów. Pomimo im-
ponujących rozmiarów i groźnie 
brzmiącej nazwy, rekin wielorybi 

jest rybą łagodną i nie stanowi 
zagrożenia dla człowieka. Jest 
jednym z trzech znanych rekinów 
żywiących się planktonem. Po-
zostałe dwa to Długoszpar i Me-
gachasma pelagios. Ciekawy jest 
również fakt, że rekin wielorybi 
żyje ponad 70 lat. Jest poławiany 
gospodarczo, jego mięso osiąga 
wysokie ceny. Rekiny wielorybie 
mają charakterystyczny biało-

-jasnoszary, cętkowany i pasiasty 
wzór na ciemnoszarej skórze, więc 
oprócz tego, że są ogromne, łatwo 
je zidentyfikować po charakte-
rystycznym umaszczeniu. Wzór 
cętek jest unikatowy dla każdego 
osobnika, podobnie jak ludzkie 
odciski palców, są więc one wy-
korzystywane w identyfikacji tych 
niezwykłych zwierząt. Nieprowo-
kowany nie stanowi zagrożenia 
dla człowieka.

Ciekawostki
Ostatnie badania ujawniły wie-

le nowych, interesujących infor-
macji na temat tego gatunku. Na 
przykład w 2020 roku okazało się, 
że powierzchnia gałek ocznych 
rekina wielorybiego wyposażona 
jest w tak zwane ząbki skórne czy-
li łuski plakoidalne, które zwykle 
znajdują się na skórze rekinów. 
Ich rolą jest ochrona oczu przed 
uszkodzeniem. Dodatkowo reki-
ny wielorybie są w stanie wciąg-
nąć gałkę oczną do oczodołu, 
aby chronić ją przed uszkodze-
niem. Warto również wspomnieć, 
że mimo ogromnych rozmiarów 
rekiny wielorybie ani nie gryzą 
ani nie przeżuwają pokarmu, są 
one planktożernymi filtratorami 
z małymi zębami. Ich metoda ży-
wienia polega na zasysaniu wody 
morskiej podczas pływania, a na-
stępnie przesiewaniu i filtrowaniu 
małych ryb, kałamarnic, kryla i kre-
wetek oraz innych organizmów 
planktonowych przez ich skrzela. 
Ponadto skrzela to szczeciniaste 
struktury w pysku rekina, które 
składają się z tysięcy szczecin o 
długości około 10 centymetrów. 
Zatrzymują one małe organizmy, 
które rekin połyka. Odfiltrowana 
woda jest wyrzucana następnie 
przez pięć szczelin skrzelowych. 
Szacuje się, że ich pyski mogą 
osiągać rozmiary około półtorej 
metra, a podczas żerowania reki-
ny wielorybie mogą pobierać po-
nad 6000 litrów wody na godzinę. 
Często żerują na powierzchni i 
mogą być zauważone przez ludzi 
z łodzi oraz płetwonurków, potra-
fią także nurkować na głębokości 
większe niż 1000 metrów.

Równie ciekawe
Niewiele rekinów z jednego 

miotu przeżywa, bo statystycznie 
zaledwie dziesięć procent, dlate-
go też nie stanowią dużej popu-
lacji. Rekin wielorybi cały czas się 
przemieszcza i potrafi pokonać 
ogromne odległości. Jego migra-
cje są prawdopodobnie związane 
właśnie z ilościami zawartego w 
wodach planktonu. Dorosły osob-
nik potrafi z dużą regularnością 
powracać w znane mu miejsca. 
Łatwo go spotkać, a raczej dowie-
dzieć się o tym, że jest w pobliżu, 
ponieważ rekin wielorybi upodo-
bał sobie pływanie przy samej po-
wierzchni wody. Jeżeli dodamy do 
tego jego rozmiar, to już napraw-
dę trudno go przeoczyć w warun-
kach dobrej widoczności.

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

divers24.pl
bluelife.pl

krokodyle.com.pl
redsea-project.com

rejsomat.pl
bimkal.pl

dinoanimals.pl
medianauka.pl
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Początek - według Słow-
nika Języka Polskiego leksem 
ten oznacza to, od czego się 
coś zaczyna w czasie lub prze-
strzeni. Ponadto „początki” to 
elementarne wiadomości z 
jakiejś dziedziny lub pierw-
sze objawy lub pierwsze dni. 
Początek po wakacjach to 
tradycyjnie rozpoczęcie roku 
szkolnego - czyli dzień, na 
który z niecierpliwością cze-
kają dzieci i nauczyciele :). 
A może jednak najbardziej 
rodzice? Warto posłużyć się 
zapisem ustawowym, by 
stwierdzić, że zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 5 paź-
dziernika 2010 roku zajęcia 
dydaktyczne rozpoczynają 
się 1 września danego roku. 
Ale nic bardziej mylnego. W 
tym roku 1 września wypada 
w czwartek, więc w tym dniu 
odbędzie się uroczyste ot-
warcie, 2 września to piątek - 
czyli dzień opowiadania tego, 
co było w wakacje i poznanie 
prowizorycznego planu za-
jęć, bo właściwy plan w prak-
tyce będzie w październiku. 
Także dzieciaki i nauczyciele 
- nie martwcie się o eduka-
cję i o pracę - te zaczniecie 
od poniedziałku dopiero 5 
września. Stresujący nowy 
rok szkolny jest dla rodziców, 
których pociechy pierwszy 
raz idą do nowej szkoły. Ale 
również nowy rok szkolny to 
wielka niewiadoma, w szcze-
gólności dla nauczycieli i 
pracowników oświaty. Nowe 
przepisy, nowe wytyczne, 
czasem zmiany organizacyj-
ne i nowi uczniowie. Ale czy 
warto się tym wszystkim tak 
bardzo stresować? Przecież, 
pomijając wolne weekendy, 
przerwy świąteczne i ferie, 
rok szkolny trwa de facto 
może dziewięć miesięcy. Co 
może się wydarzyć w ciągu 
trzech kwartałów w roku w 
pracy? Wiem, wiem - w szkole 
może wydarzyć się wszyst-
ko, w szczególności wśród 
pomysłowej młodzieży... ale 
trzeba żyć myślą, że od lip-
ca znów będą wakacje. Na-
uczycielom, pracownikom 
oświaty i uczniom życzymy 
owocnego roku szkolnego – 
Zespół Redakcyjny Tygodni-
ka 30 minut.   

Redaktor Naczelny



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Cztery samorządy razem dla ratowania Odry.
Marszałkowie nadodrzańskich regionów podpisali Porozumienie

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

We wtorek podpi-
sana została ponad-
regionalna deklaracja 
współpracy samorzą-
dów województw nad-
odrzańskich, której 
celem jest stworzenie 
wspólnego programu 
ratunkowego dla Odry. 
Powstanie zespół złożo-
ny m.in. z naukowców i 
przedstawicieli Polskie-
go Związku Wędkarskie-
go.

Porozumienie w sprawie 
przygotowania wspólnego i 
kompleksowego Programu 
Odbudowy Ekosystemu Rzeki 
Odry podpisali w Cigacicach 
nad Odrą w Województwie 
Lubuskim przedstawiciele 
regionów nadodrzańskich 
- Marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła, 
Marszałek Województwa Lu-
buskiego Elżbieta Anna Polak, 
Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz oraz w imieniu 
Województwa Dolnośląskie-
go Tymoteusz Myrda, członek 
zarządu województwa.

- Dla ratowania ekosystemu 
Odry, ale również długofalo-
wej ochrony jej środowiska i 
prowadzenia działań, poprzez 
które uda się zapobiec zagro-
żeniu katastrofą ekologiczną 
w przyszłości, niezbędna jest 
współpraca wszystkich samo-

rządów, przez teren których 
Odra przepływa. To również 
ważna kwestia wypracowania 
współpracy samorządów oraz 
rządu. Ten temat jest niezwykle 
istotny zarówno dzisiaj, jak i w 
przyszłości, dlatego stworzymy 
system monitoringu Odry, dzię-
ki któremu na bieżąco będzie-
my kontrolować jakość wody. 
Zaangażujemy się również w 
przywrócenie ekosystemu Odry 
– mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Długofalowa współpraca 
czterech województw

Samorządowcy uczestni-
czący w dzisiejszym spotkaniu 
deklarują partnerską współ-
pracę. Jej podjęcie zapropo-
nowali w ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
Teraz pomysł został oficjalnie 
sformalizowany. 

– Podpisane dziś porozu-
mienie o współpracy przy od-
budowie ekosystemu Odry 
wyznacza kierunki działania 
w zakresie poprawy stanu śro-
dowiska w rzece – informuje 
Tymoteusz Myrda, Członek 
Zarządu Województwa Dol-
nośląskiego. –  Odra to nie tyl-
ko symbol, ale cały krwioobieg 
Dolnego Śląska. Jej kondycja to 
sprawa nas wszystkich, dlatego 
jako samorządowcy zrobimy 

wszystko, co w naszej mocy, by 
nie dopuścić więcej do sytuacji, 
z jaką mierzymy się obecnie. 
To także nasze zadanie jako 
mieszkańców tego regionu. 
Rzeka jest naszym wspólnym 
dobrem – dodaje.

- Traktujemy Odrę ponadre-
gionalnie. Nie odwrócimy tego, 
co się wydarzyło, dlatego teraz 
patrzymy w przyszłość. Obec-
nie najistotniejsza jest dla nas 
wspólna praca nad tym, aby 
odbudować życie w Odrze i wo-
kół Odry. Musimy opracować 
takie rozwiązania, żeby szybko 
reagować, gdy znów pojawi się 
zagrożenie – mówi Krzysztof 
Maj, członek zarządu woje-
wództwa dolnośląskiego.

Założenia Programu Odbu-
dowy Ekosystemu Rzeki Odry 
to między innymi:

• przygotowanie i 
wdrożenie wspólnego pro-
gramu (z uwzględnieniem 
jego zapisów w dokumentach 
planistycznych i strategicz-
nych),

• powołanie międzyre-
gionalnego zespołu eksper-
ckiego, którego celem będzie 
diagnoza ekosystemów i wy-
znaczanie kierunków działa-
nia w zakresie poprawy stanu 
środowiska w Odrze,

• monitoring stanu sy-
tuacji ekologicznej na Odrze 
(w tym monitoring jakości 
wody powierzchniowej w 
ramach uczelni wyższych ze 
wszystkich czterech woje-
wództw),

• wsparcie przy szaco-
waniu szkód powstałych w 
wyniku katastrofy ekologicz-
nej na Odrze,

• analiza ustawy Prawo 
Wodne pod kątem funkcjono-
wania współpracy samorzą-

dów, Regionalnych Zarządów 
Gospodarki Wodnej oraz in-
nych służb państwowych.

Konkretne wsparcie Sa-
morządu Województwa 
Dolnośląskiego

Kluczowa w odradzaniu się 
ekosystemu Odry i jej zary-
bieniu będzie rola Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Sa-
morząd Województwa Dolno-
śląskiego wesprze PZW, rów-
nież poprzez zaopatrzenie w 
sprzęt. Komenda Wojewódz-
ka Państwowej Straży Pożar-
nej otrzyma natomiast 1 mln 
zł dofinansowania na zakup 
10 samochodów ratowniczo-
-gaśniczych z przeznacze-
niem do ograniczania stref 
skażeń chemicznych i ekolo-
gicznych. 

Niezwykle ważna jest rów-
nież aktywność organizacji 
pozarządowych działających 
na rzecz upowszechniania 
wiedzy o ochronie środowi-
ska oraz współpraca ze środo-
wiskami akademickimi.
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Studio Espresso gościło w Restauracji Coolturalna Montownia na Starej Kopalni

z utytułowanym koszykarzem i trenerem na wózkach inwalidzkich rozmawiał Paweł Szpur

z Marcinem Balcerowskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Chciałbym cofnąć się do 
czasów, kiedy mimo proble-
mów zdrowotnych postano-
wiłeś walczyć i to właśnie po-
przez sport. Jak to się stało, 
że trafiłeś do świata koszy-
kówki na wózkach?

Tak jak powiedziałeś - po wy-
padku w 98 roku, który prze-
rwał początek mojej przygody 
z koszykówką w Górniku Wał-
brzych. Grałem dwa sezony w 
II lidze, wypadek pokrzyżował 
plany. Nawet nie wiedziałem, 
że jest taka liga w Wałbrzychu 
na wózkach. Oni bardziej do-
wiedzieli się o mnie, że taki ko-
szykarz miał wypadek. Heniu 
Fortoński zadzwonił do mnie, 
teraz jeszcze gra, znana postać 
w Wałbrzychu i zaproponował 
treningi. Treningi odbywały się 
na „Hali Teatralnej”, do której 
miałem wcześniej sentyment 
bo cały czas tam trenowałem 
jako junior Górnika Wałbrzych. 
Spróbowałem, ale było cięż-
ko. Poszedłem na ten trening 
ale miałem około roku prze-
rwy. Później zacząłem drugi 
raz, bo rehabilitacja i plany, że 
może jeszcze wstanę. Jednak 
w pewnym momencie uświa-
domiłem sobie, że chyba lepiej 
będzie przez sport to zrobić. 
Tak się zaczęło, zdobyliśmy 
Mistrzostwo Polski jako Ipel 
Start Wrocław, trenowaliśmy 
w Świebodzicach. W 2003 roku 
udało mi się wyjechać za grani-
cę do Niemiec do Zwickau, to 
była drużyna zawodowa. Tam 
grałem 20 lat.

Tu chciałbym Ci przerwać. 
Jesteś utytułowanym zawod-
nikiem w Europie, ale jak to 
było przystosować się do no-
wych warunków i nowej dru-
żyny? Ciężko?

Było ciężko, już w Wałbrzy-
chu, ale bardzo to mi pomogło 
bo obcowałem z ludźmi nie-
pełnosprawnymi. Tak jak pod-
kreślam, żarty z tej niepełno-
sprawności, to było coś innego 
niż jak osoby pełnosprawne 
widzą osoby niepełnospraw-
ne. To było coś naturalnego. 
Później ciężko było przestawić 
się na wyjazd za granicę, bo to 
inna kultura i inny język. Chcia-
łem podnosić swoje umiejęt-
ności do reprezentacji Polski. 
Te wszystkie wyjazdy jak i Para-
olimpiada w 2012 roku to prze-

życie do końca życia. Nie każ-
demu sportowcowi udaje się 
wystąpić na Paraolimpiadzie.

Jak wyglądała ta cała 
ścieżka od klubu do repre-
zentacji?

Do reprezentacji byłem po-
wołany jako zawodnik szyb-
ciej niż wyjechałem za gra-
nicę. W 2000 roku pierwszy 
raz pojechałem na turniej na 
Cypr. Może bardziej na wy-
rost, bo wiedzieli, że jestem 
byłym koszykarzem. Ten rzut 
został, pewnych rzeczy się 
nie zapomina – mechaniki. 
Od 2001 roku od Mistrzostw 
grupy B awansowaliśmy do 
Mistrzostw grupy A. Od 2003 
roku do 2019 roku jako zawod-
nik reprezentowałem Polskę 
na Mistrzostwach Europy, Pa-
raolimpiadzie i Mistrzostwach 
Świata. Jakoś automatycznie 
po zakończeniu kariery zapro-
ponowali mi, żebym został tre-
nerem.

Czy w dyscyplinie, którą 
uprawiasz też trzeba przejść 
odpowiednie szkolenia i eg-
zaminy?

Trzeba mieć tak jak wszędzie 
jakiś kurs, podstawy. Niby teraz 
zwolnili z tego, ale wcześniej 
trzeba było mieć uprawnienia 
trenerskie, te najniższe cho-
ciażby. Ale nie ma takich wy-
mogów jak w piłce nożnej czy 
licencje Pro A czy Pro B, są mi-
nimalne wymogi, bardziej kie-
rowane doświadczeniem, któ-
re zdobywało się tyle lat jako 
zawodnik.

Jak narodził się zespół Toy-
ota Górnik Wałbrzych?

To trwało chyba cztery lata. 
Ja jestem dwa lata tutaj. A za-
częło się od Arkadiusza Chleb-
dy, który jest przy Trans Górnik 
EU i był moim kolegą przed 
moim wypadkiem. Rozmawia-
liśmy, mój syn Olek trenował w 
Górniku Wałbrzych, często by-
łem na treningach. W pewnym 
momencie trenowaliśmy dużo 
na Aqua Zdroju jako reprezen-
tacja Polski. Ja zaproponowa-
łem Arkowi, czy nie zechciałby 
w tej reprezentacji podziałać 
i pomóc logistycznie, bo on 
na miejscu wszystkich znał. I 
zgodził się. Ten pomysł wziął 
się od niego, to była namiast-
ka drużyny w Mieroszowie. 
Arek zapytał się ich czy nie ze-

chcieliby przeprowadzić się do 
Wałbrzycha. Wyszła inicjatywa 
z Fabryki Toyoty, że pomogą 
temu zespołowi i tak to po-
wstało wszystko -  cztery lata 
temu. Ja jeszcze nie grałem, ale 
zawsze był ten pomysł, żeby 
jak już skończę grę w klubach 
zagranicznych, to z miłą chęcią 
tutaj przyjdę i będę grał, może 
jako trener – grający trener. To 
jest jedyny klub koszykówki 
bieganej, który ma klub koszy-

kówki na wózkach. Szkoda, bo 
fajnie byłoby, gdyby kluby eks-
traklasowe wzięły pod siebie 
takie kluby na wózkach. W tym 
roku pierwszy raz udało nam 
się zdobyć medal brązowy Mi-
strzostw Polski. To jest sukces 
po czterech latach.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu 

nasz gość opowiada o pracy 
w reprezentacji Polski, a tak-
że o przygotowaniach do Mi-

strzostw Europy w koszykówce 
na wózkach inwalidzkich. Zdra-
dzi również jak sport wpływa 
na pokonywanie codziennych 
trudności.

REKLAMA R0523/22
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Od 20 lat razem z Wami...
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Czas na pierwszy dzwonek!
Witaj szkoło! - pewnie 

większość dzieci powie to 
z niechęcią i znudzeniem, 
bo wakacje co dopiero się 
zaczęły, a już się kończą. 
Jednak dla oświaty jest to 
już czas intensywnej pra-
cy, a co niektóre placówki 
w czasie wolnym od nauki 
nie próżnowały. Remonty, 
inwestycje i naprawy, a także 
planowanie kolejnego roku 
szkolnego to dla większości 
wakacyjna rutyna.

Zatem co i gdzie udało się wy-
remontować, naprawić? - Najczęś-
ciej wykonywanymi w szkołach 
pracami podczas wakacji były 
remonty sal dydaktycznych, wy-
miana grzejników, malowanie ko-
rytarzy, remont podłóg, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej - wy-
licza Edward Szewczak, rzecznik 
prasowy, kierownik Biura Promo-
cji Miasta Wałbrzycha. -W załą-
czeniu przesyłam redakcji pełne 
zestawienie robot jakie zaplano-
wane były na okres tegorocznych 
wakacji - dodaje rzecznik. Według 
niego największym przedsięwzię-
ciem może poszczycić się Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wał-
brzychu (o wartości 5 000 000,00 
złotych). Jednak to nie wszystko, 
są mniejsze remonty, ale jakże 
ważne. Dla przykładu w Publicz-

nej Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Orła Białego w Wałbrzychu wy-
konano kompleksowy remont 
jadalni szkolnej z wydzieleniem 
stanowiska na sklepik szkolny 
oraz wymianę stolarki drzwiowej 
wewnętrznej, a także malowanie 
elewacji i okratowania okienne-
go za wartość 90 000,00 złotych. 
Innym przykładem może być III 
Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Kopernika w Wałbrzychu, w któ-
rym wykonano remont korytarza 
oraz malowanie sal dydaktycz-
nych za kwotę 30 000,00 złotych. 
Przykładów mniejszych i więk-
szych remontów w szkołach na te-
renie Wałbrzycha możemy mno-
żyć. Warto przytoczyć również w 
związku z nowym rokiem szkol-
nym statystyczne liczby w naszej 
oświacie. - W Wałbrzychu od 1 
września 2022 będzie funkcjo-

nować 15 szkół podstawowych, 
w tym jedna specjalna i 8 szkół 
ponadpodstawowych. Ogółem w 
szkołach podstawowych będzie 
się uczyć 6999, a w szkołach po-
nadpodstawowych 4266 uczniów 
- mówi Edward Szewczak z UM w 
Wałbrzychu. Zapewne naszych 
czytelników interesuje również 
pytanie ile dzieci z Ukrainy będzie 
uczęszczać do lokalnych szkół? - 
W wałbrzyskich szkołach będzie 
się uczyć 477 uczniów z Ukrainy, 
w tym 379 w szkołach podsta-
wowych i 101 w szkołach ponad-
podstawowych – dodaje rzecznik. 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkol-
nego 2022/2023 odbędzie się 1 
września 2022 roku o godzinie 
12.00 w Starej Kopalni w Sali Łań-
cuszkowej.  

PAS.
Fot. Red.

Znaczek turystyczny przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta

Więcej świdnickich 
znaczków turystycznych

Od środy, 24 sierpnia 
w Informacji Turystycznej 
do nabycia będzie nowy 
znaczek turystyczny przed-
stawiający herb miasta. 
Tym samym Świdnica może 
pochwalić się aż siedmioma 
wzorami znaczków.

To okrągły, drewniany krążek 
o średnicy 60 mm i grubości 8-10 
mm, posiada metalowe oczko 
do zawieszenia. Jest pamiątką z 
naturalnego materiału - drewna, 
wykonany bez użycia barwników, 
farb, lakierów - jest w 100 % ekolo-
giczny. Produkowany jest ręcznie, 
każda sztuka jest wyjątkowa. Gra-
fika jest swego rodzaju dziełem 
sztuki, wypalana jest w wysokiej 
temperaturze przy pomocy me-
talowej, grawerowanej matrycy. 
Znaczek turystyczny przedstawia 
miejsce, do którego dotarł turysta. 

Jest pamiątką i potwierdzeniem 
pobytu. W żadnym innym miejscu 
nie można kupić takiego znaczka.

Informacja Turystyczna zapra-
sza wszystkich kolekcjonerów 
tych drewnianych krążków do 
nabycia znaczka w cenie 8 zł, a 
wcześniej przede wszystkim do 
zwiedzenia miasta. Można rów-
nież kupić inne znaczki: z wize-
runkiem Katedry Świdnickiej, Koś-
cioła Pokoju, wieży ratuszowej, 
Muzeum Dawnego Kupiectwa i 
rzeźby chłopka oraz nagrodzony 
w 2019 roku tytułem „Najładniej-
szego znaczka turystycznego” 
- znaczek „Świdnica – miasto Czer-
wonego Barona”.

Informacja Turystyczna (Rynek 
39/40) czynna jest codziennie w 
godzinach od 10:00 do 18:00.

Red.
Źródło i fot. 

um.swidnica.pl
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Szczawno znów pozyskuje miliony

REKLAMA R0525/22 Joga śmiechu prowadzona jest przez certyfikowaną trenerkę

Aktywny senior w wakacje
Fundacja Via Salutis 

realizuje projekt skierowany 
do dolnośląskich Seniorów 
"uMOCnieni - Seniorzy na 
drodze do DOBROstanu", któ-
ry zakłada wyposażenie osób 
starszych w szereg narzędzi 
pozwalających pobudzić 
MOCE drzemiące w każdym z 
nas, które są naszymi zasoba-
mi i towarzyszą nam, nieza-
leżnie od wieku, w osiąganiu 
DOBROSTANU.
Taka ogromna moc drzemie w 

ŚMIECHU. Mark Twain powiedział, 
że "Śmiech jest jedyną skuteczną 
bronią", więc my nie zawahamy się 
jej użyć i zapraszamy na kolejne 
warsztaty budzenia mocy przez 
ŚMIECH - komentuje Alicja Prze-
piórska- Ułaszewska z Fundacji Via 
Salutis. W wielu naukowych opra-
cowaniach czytamy, że "Śmiech 
wprawia w dobry nastrój, jest też 
świetnym ćwiczeniem. Ciało pra-
cuje jak podczas wysiłku fizyczne-
go. Serce przyspiesza rytm, krew 
krąży szybciej, pracują mięśnie - 
zwłaszcza twarzy i brzucha. Głębiej 

oddychamy, przez co lepiej dotle-
niamy mózg i całe ciało. Organizm 
uwalnia przeciwciała, a co najważ-
niejsze, hamuje wydzielanie hor-
monów stresu". W autorskich war-
sztatach MOCY sięgamy więc po 
jogę śmiechu, praktykę polegającą 
na wywoływaniu śmiechu przez 
specjalne ćwiczenia, proste tech-
niki oddechowe i relaksację. Samo 
słowo "joga" oznacza "łączyć" - my 
łączymy więc na naszej ścieżce do 
zdrowia radość, techniki relaksa-
cyjne i oddechowe ćwiczenia, kre-
atywność, śmiech oraz celebrację 
bycia razem w jednym. Pierwsze 
warsztaty odbyły się 17.08 o godz. 
15.00  Joga śmiechu prowadzona 
jest przez certyfikowaną trenerkę 
Alicję Przepiórską-Ułaszewską. A 
całość może się odbyć dzięki fi-
nansowaniu ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego. W projekcie "uMOCnieni 
- SENIORZY na drodze do DOBRO-
stanu" uczestniczą seniorzy z Wał-
brzycha, Strzegomia i Pastuchowa.

PAS/VS
fot. Fundacja Via Salutis

Taki dobry wynik listy ran-
kingowej dla samej Gminy był 
niemałym zaskoczeniem. Kolej-
ny raz Szczawno-Zdrój pozyska-
ło  dofinansowanie, tym razem  
w kwocie: 4 000 000 zł. Projekt 
Gminy, który został złożony w na-
borze wniosków na dofinanso-
wanie gminnych projektów bu-
dowy sieci szerokopasmowych 
został najwyżej oceniony i upla-
sował się na pierwszym miejscu. 
Ten pilotażowy program został 
ogłoszony w ramach działań 
zmierzających  do zapewnienia 

mieszkańcom Polski dostępu do 
szybkiego internetu. W naborze 
mogły brać udział wszystkie gmi-
ny w Polsce. Te działania wynika-
ją z aktualnego zapotrzebowania 
Mieszkańców gmin na zapewnie-
nie dostępu do szerokopasmo-
wych połączeń internetowych. 

Samorządy będą mogły prze-
znaczyć pieniądze z Funduszu 
Szerokopasmowego na budowę 
szybkich sieci telekomunikacyj-
nych. Maksymalne dofinansowa-
nie wynosiło 5 000 000 złotych, 
co stanowi do 80% wartości wy-

datków kwalifikowalnych projek-
tu. Oceny wniosków dokonywała 
Komisja Oceny Projektów zgod-
nie z kryteriami określonymi w 
ogłoszeniu o naborze. Środki z 
funduszu pozwolą na realizację 
kolejnych setek tysięcy kilome-
trów infrastruktury i co najmniej 
1,6 mln gospodarstw domo-
wych podłączonych zostanie do 
ultraszybkiego Internetu! Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nami, szybki internet powinien 
do końca 2024 r. stać się rzeczy-
wistością.

22 sierpnia br.  byliśmy świad-
kami wręczenia kolejnych ty-
tułów Honorowego Obywatela 
Szczawna-Zdroju jako wyrazu 
najwyższego uznania i szacunku 
dla osób wyróżnionych i ich za-
sług. Takie uroczystości zawsze 
wzruszają i skłaniają do reflek-
sji. W uroczystości, która odbyła 
się w Teatrze Zdrojowym udział 
wzięły: władze miasta, Honorowi 
Obywatele Szczawna-Zdroju i za-
proszeni goście. Zaszczytny tytuł 
został przyznany wieloletniej na-
uczycielce Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, a także wielo-
letniej Prezes Towarzystwa Miłoś-
ników Szczawna-Zdroju Pani JA-
NINIE MALINOWSKIEJ oraz także 
wieloletniej nauczycielce i obec-
nej Dyrektor Zespołu Szkół, a tak-

że obecnej Prezes Towarzystwa 
Miłośników Szczawna-Zdroju - 
Pani IWONIE CZECH. W uroczysto-
ści nie mogło też zabraknąć do-
tychczas uznanych Honorowych 
Obywateli. Przypomnijmy to już 
piętnasty i szesnasty nadany tytuł 
dla najważniejszych ludzi, którzy 
zasłużyli się dla Szczawna-Zdroju. 
Honorową listę otwiera Ks. Infu-

łat Józef Strugarek, mamy na tej 
liście min. pierwszego Burmistrza 
śp. Emila Barcińskiego i długolet-
niego Burmistrza Miasta Tadeusza 
Wlaźlaka. SERDECZNIE GRATUJE-
MY naszym nowym Honorowym 
Obywatelom Szczawna-Zdroju i 
dziękujemy za Wasz wkład i zapi-
sanie się na kartach historii uzdro-
wiska.

Powiększyło się grono Honorowych Obywateli
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Wartość dofinansowania dla całego zadania wynosi 3.500.100,00 złotych

Rewitalizacja „Sobieskiego” po raz trzeci 
Trwa kolejny etap rewita-

lizacji Parku „Sobieskiego” 
w Wałbrzychu. To już trzeci 
cykl rewitalizacyjny, nie wli-
czając budowy Tężni i innych 
pośrednich prac. Historia 
rewitalizacji największego 
kompleksu zielonego w 
centrum Wałbrzycha sięga 
już ponad 10 lat. 

Trochę historii
Przypominamy, że pierwsze 

prace mające miejsce 10 lat temu 
zakładały m.in. budowę ścieżek, 
punktów widokowych i informa-
cyjnych oraz wykonanie nasadzeń 
drzew i roślin ozdobnych. Na-
stępnie w trakcie drugiego etapu 
zbudowane zostało oświetlenie, 
ułożone zostały rury PCV dla po-
trzeb monitoringu oraz przepro-
wadzona została wycinka drzew. 
Po zakończeniu wszystkich prac 
do użytku mieszkańców oddana 
została ścieżka przyrodnicza i pięć 
przystanków edukacyjnych. Ale 
to już historia, ponieważ obecnie 
trwa modernizacja alejek w parku, 
która jest realizowana w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. "III 
etap rewitalizacji Parku im. So-
bieskiego - modernizacja ścieżek 

spacerowych i oświetlenia z bu-
dową wieży widokowej".

Jest drożej
Czasy się zmieniły i kwoty 

wydatkowane na rewitalizację 
również. Jak informuje rzecznik 
prasowy Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu Edward Szewczak: - 
Aktualnie w trwają prace budow-
lane w zakresie modernizacji ście-
żek spacerowych i oświetlenia. 
Koszty tego zadania są następują-
ce: na podstawie umowy zawartej 
dnia 25.04.2022 r z firmą Sorted 
sp. z o. o. wartość robót wynosi 
2.837.001,15 złotych brutto. Koszt 
pełnienia czynności wielobranżo-
wego nadzoru inwestycyjnego, 
na podstawie umowy zawartej 
dnia 26.04.2022 r. z Przedsiębior-
stwem Usług Inwestycyjnych 
"Inwest-Projekt" so. z o.o., wynosi: 
88.700,00zł brutto. Koszt wyko-
nania dokumentacji projektowej 
oraz nadzoru autorskiego, na 
podstawie umowy zawartej dnia 
17.09.2021 r. z firmą BD Projekt 
Piotr Doniec wynosi łącznie: 139 
359,00 złotych brutto - wylicza 
rzecznik. Warto wspomnieć, że 
zadanie jest współfinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych (RFIL dla gmin 

górskich) - fundusz przeciwdziała-
nia Covid-19. Wartość dofinanso-
wania dla całego zadania (ścieżki 
spacerowe i oświetlenie + wieża 
widokowa) wynosi 3.500.100,00 
złotych.

Co zostanie zrobione?
Zakres prac obejmuje wykona-

nie następujących robót: rozbiór-
kę istniejących nawierzchni oraz 
elementów małej architektury i 
wyposażenia. Ponadto przebu-
dowę ciągów komunikacyjnych 
– pieszych i pieszo - jezdnych, 
profilowanie podłoża, ułożenie 
obrzeży i krawężników, wykona-

nie konstrukcji i nawierzchni zgod-
nie z dokumentacją projektową 
Lokalizacja: przy kortach teniso-
wych (zachodnia część Parku – od 
ogrodu różanego), al. Puchalskie-
go (wschodnia część Parku – od 
ulicy Żwirki i Wigury), od punk-
tu widokowego przy Harcówce 
do ulicy Piłsudskiego, fragment 
ścieżki przy ulicy Żwirki i Wigu-
ry). Remont schodów terenowych 
(wschodnia część Parku przy ulicy 
Żwirki i Wigury) oraz niwelację 
terenu. Rozbiórkę sieci i instalacji 
uzbrojenia podziemnego. Prze-
budowę i rozbudowę kablowej 
sieci elektroenergetycznej niskie-

go napięcia (eNN) – oświetlenia 
terenu. Przebudowę i rozbudowę 
instalacji zasilania kamer telewizji 
przemysłowej CCTV (monitorin-
gu), wraz z odcinkami kanaliza-
cji teletechnicznej oraz instalacji 
światłowodowej telewizji przemy-
słowej CCTV. Budowę obiektów 
małej architektury tj.: tablice infor-
macyjne, ławki, kosze na odpadki 
itp. Uporządkowanie i renowację 
istniejącej zieleni w sąsiedztwie 
ciągów komunikacyjnych.

PAS
Fot. PAS

Źródło UM Wałbrzych

Zajęcia będą odbywać się w Centrum Aktywności Lokalnej

Dobrostan czyli grupa wsparcia
Ruszyła pierwsza w 

mieście Wałbrzychu grupa 
wsparcia DOBROSTAN. To 
grupa, która adresowana 
jest do osób chorujących 
onkologicznie i przewlekle, 
oraz ich bliskich. Grupa za-
prasza do udziału w warszta-
tach psycho-edukacyjnych, 
opartych na terapii dr Carla 
Simontona (jednego z pio-
nierów psychoonkologii w 
Ameryce), lekarza onkologa 
i radioterapeuty.
- Celem naszych warsztatów 

jest między innymi: wzmacnianie 
poziomu energii i witalności po-
przez poznanie 10 umiejętności 
zdrowienia, udzielenie wsparcia i 
pomocy w radzeniu sobie z bólem 
emocjonalnym poprzez poznanie 
pięciu zasad zdrowego myślenia 
- mówi Magdalena Tumasz, peda-
gog, doradca zawodowy i coach. 
Jednak to nie wszystko. Podczas 
warsztatów wspólne określa się 
jak sposób myślenia wpływa na 
samopoczucie pacjenta. Warszta-
ty pomagają w wykorzystaniu 
wewnętrznych zasobów, czyli 
mądrości i emocjonalnego GPS-a 
pacjenta do radzenia sobie z 
trudnościami dnia codziennego. 
Uczestnicy warsztatów dowiedzą 
się jak radzić sobie z objawami 
stresu poprzez naukę zdrowego 

oddechu, pracę z wyobraźnią oraz 
zajęcia relaksacyjne. Warsztaty 
pomogą w podnoszeniu jako-
ści życia poprzez praktykowanie 
spontanicznej zabawy, nieuwa-
runkowanego śmiechu i śpiewu. 
- Zapraszamy osoby będące w 
trakcie zdrowienia, jak również 
osoby wspierające swoich bliskich 
w tym procesie. Bycie mądrym 
przyjacielem w chorobie jest wy-
zwaniem, na naszych zajęciach 
dowiesz się, jak nie przeszkadzać 
w zdrowieniu - mówi Magdalena 
Tumasz. Zajęcia będą odbywać 
się w Centrum Aktywności Lokal-
nej przy ul. Mickiewicza 26, w do-
godnym dla uczestników czasie. 
Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać pod podanymi 
poniżej numerami telefonów i na 

stronie www.grupadobrostan.pl. 
Warto wspomnieć, że warsztaty 
prowadzone są przez: Magdale-
nę Tumasz (pedagog, doradca 
zawodowy, coach), tel. 535 555 
672 oraz Joannę Delegiewicz (oli-
gofrenopedagog, doradca socjal-
ny), tel. 530 539 066. - Jesteśmy 
pedagogami w Dziale Wspierania 
Rodziny w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Wałbrzychu, 
od 3 lat zajmujemy się Terapią Si-
montonowską. Współpracujemy 
ze Stowarzyszeniem Unicorn w 
Krakowie oraz Dolnośląską Fun-
dacją Onkologiczną w Świdnicy. 
Prowadzimy warsztaty grupowe 
i spotkania indywidualne - infor-
mują prowadzące.

Red.
źródło i fot. MOPS

Autor zdjęcia  Daniel Gębala

Informujemy o bezpłat-
nych badaniach mammogra-
ficznych dla pań w wieku 50-
69 lat. Badania wykonywane 
są w mobilnej pracowni 
mammograficznej w ramach 
Programu Profilaktyki Raka 
Piersi i nie wymagają skie-
rowania lekarskiego. Można 
je wykonać w dowolnym 
miejscu w Polsce niezależnie 
od miejsca zamieszkania. 
Tym razem pracownia bę-
dzie działać w subregionie 
wałbrzyskim.
Pracownia mobilna będzie 

stacjonowała w następujących 
miejscowościach; Wałbrzych – 5 
września w godzinach od 11.00 
do 17.00 przy markecie Kaufland, 
ul. Długa 4b; Stare Bogaczowice 
– 6 września w godzinach od 8.30 
do 11.30 przy szkole, ul. Główna 
172A; Czarny Bór – 6 września w 
godzinach od 13.00 do 16.30 przy 
Karczmie Kamienna, ul. Wesoła 2. 
Warto podkreślić, że do bezpłat-
nej mammografii finansowanej 
przez NFZ uprawnione są panie 
od 50 do 69 lat, ubezpieczone, 
które spełniają jeden z dwóch 
warunków: nie miały wykonanej 
mammografii w ciągu ostatnich 
24 miesięcy lub są w grupie ryzy-
ka (rak piersi w rodzinie u matki, 
siostry lub córki lub mutacje w ob-
rębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i 
w roku poprzedzającym otrzyma-
ły w ramach realizacji programu 
pisemne wskazanie do wykona-
nia ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy. Natomiast 

programem nie są objęte panie, 
u których już wcześniej zdiagno-
zowano zmiany nowotworowe o 
charakterze złośliwym w piersi. 

Organizatorzy zapraszają do 
rejestracji pod nr tel. 58 666 24 44 
lub poprzez formularz na stronie 
internetowej http://www.mam-
mo.pl/formularz. W celu weryfika-
cji uprawnień do badania przed 
połączeniem telefonicznym nale-
ży przygotować dowód osobisty. 
Na badanie uprasza się zabrać ze 
sobą zdjęcia lub płyty CD  z po-
przednich mammografii, o ile nie 
były one wykonane w pracowni 
LUX MED.

Organizatorzy przypominają, 
że nie warto zwlekać z realizacją 
badań – systematyczna mammo-
grafia umożliwia wykrycie zmian 
w piersiach na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju, kiedy nie są one 
wyczuwalne podczas samokon-
troli piersi lub badań palpacyj-
nych. Wczesna diagnoza i natych-
miastowe rozpoczęcie leczenia 
daje niemal 100% gwarancję po-
wrotu do zdrowia. W związku ze 
stanem zagrożenia epidemiczne-
go oraz w trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo pań i personelu me-
dycznego prosimy o zrozumienie 
dla podjętych środków ochrony 
oraz o stawienie się na badanie 
w maseczce ochronnej i w czasie 
wyznaczonym podczas rejestracji. 
Więcej informacji na temat mam-
mografii znajdziecie Państwo na 
stronie www.mammo.pl.

Red.

Bezpłatna mammografia w regionie 
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 Koncert specjalny 

 Elżbieta Łaganowska

18.09.2022 

spektakl

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 
17.09.2022

spektkal

ŻEGLARZ

18.09.2022

koncert

Piotr Paleczny 

18.09.2022

wydarzenie 

Słowiański “Jedwab” 
Afrykańskie lato

23.09.2022

wystawa
Wernisaż wystawy 

Lucyny Śmigielskiej

23.09.2022

walbrzych-naszemiasto.pl

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Pierwsza część 59. sezonu teatral-
nego - od września do grudnia 
2022 – tematycznie uzupełniać 
będzie sezon 2021-22, którego 
idiom brzmiał: nieszczęśliwy kraj, 
który potrzebuje bohaterów. W 
kolejnych miesiącach - od stycz-
nia do sierpnia 2023 i później aż 
do końca roku Teatr w swoich 
działaniach sprawdzać będzie za-
sadność zdania: dla wspólnej ko-
rzyści i dobra wspólnego – praca?
Teatr rok kalendarzowy 2023 
poświęca PRACY w jej różnych 
aspektach, podejmując temat wy-
kraczający poza teatralną autore-
ferencyjność oraz kompetencje 
kulturowe. 
Praca stanowi sens. I ulega wiel-
kim przemianom. Są one wyni-
kiem postępu technologiczne-
go oraz sytuacji geopolitycznej. 
PRACA zmienia swoje formy. 
Zmienia się rynek pracy. Zaczy-
nają zmieniać się kompetencje. 
Stajemy przed zupełnie nowymi 
problemami, które nie zawsze 
znajdują natychmiastowe odpo-
wiedzi. Często nie widzimy za-
grożeń. Nasze perspektywy nie 
mają charakteru futurologiczne-
go tylko doraźny. Z tych powo-
dów czujemy wartość debaty o 
PRACY: jej różnorodności, zna-
czeniach, przemianach, kłopo-
tach i także satysfakcjach. Histo-
rii i przyszłości. Pracy zapisanej 
w wielkiej literaturze i pracy opi-
sanej współczesnymi technikami. 
Przełom 2022 i 2023 roku to dla 
Teatru także czas metamorfoz. W 
2023 roku Teatr uzyska nareszcie 
efekt, o który zabiegał przez wiele 
minionych lat: zmodernizowaną 
widownię wraz z balkonem Dużej 
Sceny, która przystosuje tę prze-
strzeń Teatru do współczesnych 
standardów, wymogów artystycz-

nych i technicznych oraz nale-
żytego poziomu pod względem 
sprawności i efektywności funk-
cjonowania instytucji. Całe zada-
nie - realizowane w latach  2020-
2022 - podzielone było na etapy. 
W I etapie przebudowano BAL-
KON DUŻEJ SCENY, korzystając 
z przyznanych środków finanso-
wych Ministra Kultury oraz bu-
dżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego i udziału Teatru.
Rok 2022 zaplanowany został 
jako końcowy etap w/w inwesty-
cji w celu wykonania kompletnej 
modernizacji WIDOWNI DU-
ŻEJ SCENY (ponad 160 miejsc) 
w okresie od lipca do listopa-
da 2022. W całości finansowa-
ny został z funduszy i budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. 
Dzięki dodatkowym środkom fi-
nansowym (1.188.007 złotych), 
przyznanym przez Samorząd 
Województwa w lipcu 2022 Teatr 
podjął się kontynuowania prze-
budowy WIDOWNI. Zadanie to 
ostatecznie kończy w 2023 roku 
wieloletni proces modernizacji 
wszystkich obiektów teatralnych, 
rozpoczętych ponad 10 lat temu. 

Zanim jednak zasiądziemy w no-
wiutkich fotelach na Dużej Sce-
nie, Teatr znów zaprosi nas w nie-
codzienne przestrzenie. Pierwsza 
premiera 59. Sezonu, kontynuu-
jąca rozmowę o bohaterkach, bo-
haterach i bohaterstwie, odbędzie 
się w auli I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Wałbrzychu. Będzie to 
przedstawienie MARTA. FIGU-
RA SERPENTINATA – autor-
ski projekt Seba Majewskiego o 
kultowej nauczycielce tej szkoły, 
legendarnej postaci Wałbrzycha, 
opozycjonistce i mistrzyni dla 
wielu przyszłych artystów, m.in. 

dla znakomitych aktorów Zbi-
gniewa Rucińskiego, Mariusza 
Puchalskiego, wybitnych pisarek: 
Joanny Bator i Agnieszki Szpili – 
Marcie Gąsiorowskiej. Tym spek-
taklem pragniemy nadal tworzyć 
magiczną strukturę naszego mia-
sta, budować narrację wielowąt-
kową, specyficzną tkankę miasta, 
która Wałbrzychowi się należy. 
Pragniemy, by spektakl dał możli-
wość spotkania byłych absolwen-
tów I Liceum i by jednocześnie 
był podpowiedzią dla młodych 
ludzi w ich poszukiwaniu auto-
rytetów i konfrontowaniu się z 
nimi. Premiera: 23.09.2022.

Ponadto we wrześniowym re-
pertuarze:
BABA-DZIWO
tekst: Maria Pawlikowska-Jas-
norzewska, reżyseria: Dominika 
Knapik
2/3/4 września / Scena Kameral-
na

DAISY
tekst i reżyseria: Konrad Imiela, 
muzyka: Grzegorz Rdzak
9/10/11 września / Sala Balowa 
Zamku Książ

PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ
tekst: pilgrim / majewski, reżyse-
ria: Krzysztof Popiołek
10/11 września / Scena Kameral-
na

ŻEGLARZ
Tekst: Jerzy Szaniawski, reżyseria: 
Wojtek Rodak
17/18 września / Scena Kameral-
na

NIECH PRAWO BĘDZIE
Z WAMI
tekst: Jan Czapliński, reż.: Aneta 
Groszyńska
24/25 września / Scena Kameral-
na

JEZUS
tekst: Mateusz Górniak, reż.: Olga 
Ciężkowska, Jan Kanty Zienko
30 września / Scena Kameralna

ZESKANUJ KOD QR
i KUP BILET

TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU ROZPOCZYNA SEZON!



K      MPAS KULTURALNY
walbrzych-naszemiasto.pl

„MUZYKA - DZIEDZICTWO, KTÓRE ŁĄCZY”
10 września 2022 zapraszamy do 

Filharmonii Sudeckiej już od go-
dziny 12-tej. Tego dnia otwieramy 
się dla wszystkich, którzy chcieliby 
bliżej, niejako od kuchni przygląd-
nąć się naszej instytucji. Od go-
dziny 12 do 16-tej możliwe będzie 
zwiedzanie budynku Filharmonii, 
sceny oraz zaplecza, w którym mu-
zycy ćwiczą i przygotowują się do 
koncertów. Okazją do odwiedzin 
są Europejskie Dni Dziedzictwa, w 
czasie których Filharmonia Sude-
cka we współpracy z Działem Histo-
rii Miasta i Regionu wałbrzyskiego 
Muzeum Porcelany zaprezentuje 
wystawę „Muzyka - dziedzictwo, 
które łączy”. Ekspozycja przed-
stawia początki życia muzyczne-
go w naszym mieście, działalność 
Wałbrzyskiej Orkiestry Górniczej, 
postacie miejscowych kompozyto-
rów, takich jak: Robert Radecke czy 

Bolko von Hochberg oraz znanych 
muzyków, którzy swoimi występa-
mi uświetniali koncerty symfonicz-
ne w Wałbrzychu na przestrzeni 
ostatnich wieków. Nie zabraknie 
również historii początków Fil-
harmonii Sudeckiej, wspomnień 
Józefa Wiłkomirskiego oraz współ-
czesnych fotografii orkiestry. Wy-
stawa jak i zwiedzanie Filharmonii 
dostępne są w tym dniu nieodpłat-
nie. Serdecznie zapraszamy, szcze-
góły na stronie www.edd.nid.pl 
oraz www.filharmonia-sudecka.pl. 
Tego samego dnia o godzinie 18:00 
wałbrzyscy melomani będą mieli 
okazję do wysłuchania specjalnego 
koncertu z muzyką polską. Utwory 
Moniuszki, Żeleńskiego, Paderew-
skiego, Kurpińskiego, Ziółkow-
skiego i Wisłockiego składają się 
na kolorową, muzyczną panoramę 
Polski wartą wysłuchania przez 

całe rodziny. Z okazji Europejskich 
Dni Dziedzictwa tego dnia słucha-
czom proponujemy specjalną cenę 
biletu – 10 zł. 

18 września 2022 o godzinie 
18:00 zapraszamy na koncert po-
żegnalny dla uhonorowania Elżbie-
ty Łaganowskiej, która w sierpnia 
2022 zakończyła ponad ośmiolet-
nią pracę dyrektora Filharmonii 
Sudeckiej. Warto wybrać się na to 
muzyczne wydarzenie, by wyrazić 
swoje uznanie dla Pani Łaganow-
skiej, dla której praca w Filharmo-
nii Sudeckiej była zwieńczeniem 
długiej drogi zawodowej prowa-
dzącej wiele lat przez instytucje 
kultury Wałbrzycha. Koncert po-
myślany jest jako zestaw najbar-
dziej lubianych przez wałbrzyską 
publiczność, w tym Panią dyrektor 
fragmentów dzieł symfonicznych. 
Usłyszymy pełne energii, dowci-

pu i efektownego, symfonicznego 
brzmienia kompozycje Georgesa 
Bizeta, Edwarda Griega, Ferdynan-
da von Suppé, Johanna Straussa jr., 
Alberta Williama Ketèlbeya czy 
Jacquesa Offenbacha. Na jedyny 
taki koncert specjalny z zestawem 
utworów cieszących się niesłabnącą 
popularnością bilety są już dostęp-
ne!

Na inaugurację 45 sezonu arty-
stycznego 2022/2023 Filharmonii 
Sudeckiej zapraszamy 30 września 
2022 o godzinie 19:00. Orkiestrę 
Filharmonii Sudeckiej poprowadzi 
Marek Pijarowski, solistą będzie 
Krzysztof Jakowicz – skrzypce. W 
programie Koncert skrzypcowy 
D-dur Ludwiga van Beethovena, 
IX Symfonia „Z nowego świata” 
Antonína Dvořáka i Uwertura kon-
certowa Józefa Wiłkomirskiego. 
Zapraszamy!
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Suma poniesionych strat w wyniku kradzieży
wyniosła ponad 800 złotych

19-LATEK ZATRZYMANY 
PRZEZ POLICJANTÓW

Policjanci z „dwójki” w 
minioną sobotę zatrzymali 
19-latka podejrzanego o 
kradzieże w jednym z mar-
ketów na terenie naszego 
miasta. Młody mieszkaniec 
Wałbrzycha, w miesiącu 
kwietniu br. , będąc dwu-
krotnie na terenie sklepu, 
wyniósł z niego trzy szczo-
teczki elektryczne do zębów 
warte ponad 800 złotych. 
Sprawca usłyszał już zarzut 
kradzieży. Teraz grozi mu do 
5 lat więzienia.
Funkcjonariusze z Komisariatu 

Policji II w Wałbrzychu prowadzili 
postępowanie dotyczące kradzie-
ży, do których doszło w miesiącu 
kwietniu w jednym z lokalnych 

marketów. Sprawca, będąc na te-
renie placówki handlowej, dwu-
krotnie wyniósł ze sklepu szczo-
teczki elektryczne do zębów. 
Suma poniesionych strat w wyni-
ku kradzieży wyniosła ponad 800 
złotych. Mundurowi z „dwójki” w 
toku prowadzonych czynności 
operacyjnych, ustali i zatrzymali 
19-letniego wałbrzyszanina. Mło-
dociany złodziej usłyszał już za-
rzut kradzieży.

Teraz 19-latek ze swojego za-
chowania będzie tłumaczył się 
przed sądem. Kodeks karny za 
kradzież przewiduje karę do 5 lat 
pozbawienia wolności. 

Red.
Żródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie

42-LATEK STRZELAŁ Z BRONI ŚRUTOWEJ

Średnio zużywają 4,75 litra na 100 kilometrów

Nowe policyjne motocykle

Wałbrzyscy policjanci 
zatrzymali 42-latka, który w 
sobotę na ulicy Wrocławskiej 
w Wałbrzychu strzelił z broni 
śrutowej do przejeżdżają-
cego pojazdu. Na szczęście 
nikomu nic się nie stało. 
Mężczyzna trafił do policyj-
nego aresztu, a jego broń 
została zabezpieczona. Grozi 
mu do 3 lat pozbawiania 
wolności.
Do zdarzenia doszło 20 sierpnia 

około godz. 17.00 na ulicy Wroc-
ławskiej w Wałbrzychu. Oficer 
dyżurny Komendy Miejskiej Poli-
cji w Wałbrzychu powiadomiony 
został przez mieszkańca powiatu 
wałbrzyskiego o tym, że do jego 

pojazdu ktoś strzelał, prawdopo-
dobnie z wiatrówki. Pojazdem 
poruszał się tylko kierujący i nie 
odniósł on żadnych większych 
obrażeń. Uszkodzeniu ulegała 
lewa przednia szyba.

Na miejsce natychmiast udał 
się patrol z wałbrzyskiej prewen-
cji. Pokrzywdzony wskazał poli-
cjantom kierunek, z którego padł 
strzał, był to budynek mieszkal-
ny nieopodal miejsca zdarzenia. 
W wyniku podjętych czynności 
mundurowi zatrzymali w piwnicy 
42-letniego wałbrzyszanina. Męż-
czyzna początkowo wszystkiemu 
zaprzeczał, jednak został rozpo-
znany przez pokrzywdzonego, a 
w jego mieszkaniu w szafie po-

licjanci ujawnili broń śrutową z 
podpiętym magazynkiem, w któ-
rym znajdowało się 10 szt. meta-
lowych kulek. 42-latek tłumaczył 
się, że była to „głupia zabawa”, a 
jego celem były banery reklamo-
we znajdujące się naprzeciwko 
budynku. Policjanci zabezpieczyli 
broń, z której strzelał do pojazdu, 
narażając tym samym na niebez-
pieczeństwo utraty życia i zdrowia 
kierującego.

Wałbrzyszanin trafił do poli-
cyjnego aresztu. Po sprawdzeniu 
jego stanu trzeźwości okazało się, 
że jest nietrzeźwy. Miał ponad 2 
promile alkoholu w organizmie. 
Grozi mu kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Policja ostrzega, że zarówno 
broń pneumatyczna, jak i inne 
przypominające broń urządze-
nia niebezpieczne dla życia lub 
zdrowia, powinny być używane 
rozsądnie oraz zgodnie z obo-
wiązującym prawem. Wszelkie 
przypadki użycia przedmiotów 
przypominających broń oraz bro-

ni pneumatycznej w sposób, któ-
ry może kogokolwiek narazić na 
utratę życia, zdrowia lub mienia 
niosą za sobą odpowiedzialność 
karną.

Red.
Żródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Na teren Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu niebawem 
wjadą dwa nowe motocykle. 
Oba jednoślady zostały już 
odebrane przez wałbrzyskich 
policjantów ruchu drogowe-
go i obecnie znajdują się we 
Wrocławiu, gdzie trwa ich tzw. 
dozbrajanie o dodatkowy 
sprzęt potrzebny do pełnienia 
służby. Oba też jeszcze pod-

czas tegorocznego lata mają 
wyjechać na wałbrzyskie drogi. 
Jednoślady te niewątpliwie 
będą znacznym wzmocnieniem 
technicznym dla codziennej 
służby funkcjonariuszy na rzecz 
bezpieczeństwa.

To będą pierwsze dwa pojazdy 
na ulicach naszego miasta i po-
wiatu wałbrzyskiego w nowych 
barwach wzbogaconych o odbla-

skowy żółto-zielony kolor. BMW 
R1250RT są wyposażone w 136 
koni mechanicznych, mają pojem-
ność 1250 cm3 i średnio zużywają 
4,75 litra na 100 kilometrów.

W związku z otrzymaniem no-
wych jednośladów, dwóch poli-
cjantów „drogówki” uczestniczyło 
ostatnio w czterodniowym szko-
leniu techniki jazdy na motocyklu 
na torze w Bednarach pod Pozna-

niem. Poza zajęciami teoretyczny-
mi, nasi mundurowi ćwiczyli mię-
dzy innymi awaryjne hamowanie, 
jazdę na kolanie i tzw. ósemki. 

Red.
Żródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl



Co ćwierka w sieci...

InValbrzych

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Chełmiec Wałbrzych @InValbrzych

@WalbrzyskaSSE

@KPSChelmiec

3:16 PM · 23 sie 2022

3:50 PM · 19 sie 2022

10:44 PM · 22 sie 2022 

Średnie wynagrodzenie brutto w Wałbrzychu przekroczyło próg 6 000 złotych.
GUS zaktualizował dane o średnich zarobkach: Wałbrzych: 6 015,80 zł (100,2 % śk),
Jelenia Góra 5 646,31 (94,1 % śk) Legnica 5 463,27 (91 % śk). 
Najlepiej zarabia się stolicy Dolnego Śląska: 6 693,90 zł.

Dwustronna współpraca gospodarcza pomiędzy #Polska a #Luksemburg oparta 
na wymianie handlowej i zagranicznych inwestycjach z wykorzystaniem potencja-
łu  @WalbrzyskaSSE, to główny temat rozmowy prezesa @PiotrWojtyczka
 z P. Krzysztofem #Bramorski, Konsulem Honorowym we #Wrocław.

Obóz przygotowawczy przed sezonem 2022/23 zakończony  Wróciliśmy bez kon-
tuzji ale za to z całą masą wrażeń, nowych przyjaźni i pomysłów na nadchodzące 
rozgrywki. #ChełmiecToMy @RomanSzelemej @bielawska_s  @A_K_Leszczynska
 @WalbrzychMM @DziennikWalb @KacperNogajczyk

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

5:23 PM · 23 sie 2022

Miałem przyjemność spotkać się z Martinem Kremerem - Konsulem Generalnym 
RFN we Wrocławiu, który rozpoczyna swoją misję w placówce w stolicy 
@Dolny_Slask. Dzisiejsze spotkanie było okazją do przywitania Pana Konsula we 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych
@gornikkosz

12:17 PM · 23 sie 2022

„BRYLANT” zostaje z nami. Bardzo ważny gracz na boiskowej szachownicy tre-
nera Marcina Balcerowskiego, aktualny reprezentant kraju Tomasz Łyko zostaje 
z nami na kolejny sezon.  Jak sam przyznaje brązowy medal zdobyty w poprzed-
nim sezonie wyostrzył jego apetyt na coś więcej 

dolnośląska Policja
@DPolicja

12:10 PM · 23 sie 2022

Policyjni profilaktycy z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu w minionym ty-
godniu spotkali się z turystami idącymi na popularny szczyt Borowej. Rozdając 
ulotki informacyjne mundurowi przypominali zasady bezpiecznego wypoczynku 
w górach.

S. Bielawska
@bielawska_s

12:52 PM · 22 sie 2022

Trwa właśnie spotkanie robocze z przedstawicielami Médicins du Monde odnośnie 
potrzeb ukraińskich uchodźców w @WalbrzychMM  oraz okolicznych miejscowoś-
ciach. Pracujemy nad rozwiązaniami odnośnie pomocy psychologicznej

Politechnika Wrocławska
@PWr_Wroclaw

9:51 AM · 19 sie 2022

Naukowcy z PWr i i Politechniki Czeskiej w Pradze przyjrzą się procesowi tworzenia 
wiedzy w samorządach miejskich. Będą badać zmiany zachodzące w administracji 
lokalnej dzięki interakcjom społecznym przy projektach innowacji miejskich.  
@studyatctu @NCN_PL
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 
2,  w dniu 22.08.2022 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 145/2 – obręb 19 Stary Zdrój przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 131/1 – obręb 13 Piaskowa Góra przeznaczona  na 
ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 118/18 – obręb 13 Piaskowa Góra przeznaczona  na 
ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 6/1 – obręb 31 Sobięcin przeznaczona  na trzy ogródki,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 21/15 – obręb 36 Rusinowa przeznaczona  na ogródek,
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 670/2 – obręb 33 Podgórze przeznaczona  na ogródek,
7/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 157/5 – obręb 15 Konradów przeznaczona  na ogródek,
8/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 181/29 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona  na 
ogródek,
9/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 352/10 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona  na 
ogródek,
10/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 452/2 – obręb 27 Śródmieście przeznaczona  na ogródek,
11/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 55/3 – obręb 13 Piaskowa Góra przeznaczona  na ogródek,
12/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 214/9 – obręb 1 Szczawienko przeznaczona  na ogródek,
13/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 7/14 – obręb 2 Szczawienko przeznaczona  na ogródek,
14/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 82/18 – obręb 2 Szczawienko przeznaczona  na ogródek,
15/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 82/13 – obręb 2 Szczawienko przeznaczona  na ogródek,

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony   w dniu  17.08.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – 
na poprawę warunków zagospodarowania   -  załącznik do  Zarządzenia Nr 530/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  17.08.2022r. 

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony w dniu  17.08.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – 
na poprawę warunków zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr 531/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia   17.08.2022r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony  w dniu 19.08.2022 r.  wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na poprawę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 532/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  19.08.022 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony  w dniu  19.08.2022 r.    wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na poprawę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr  533/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  19.08.2022 r. 

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony  w dniu  19.08.2022 r.    wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
na poprawę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 534/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  19.08.2022 r.
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Górnik nie dał rady Piastowi
To miał być mecz, w którym Górnikowi uda się przełamać i zdobyć pierwsze punkty w 

nowym sezonie. Okazało się jednak, że po bardzo mądrej grze w obronie, to Piast wrócił do 
domu z kompletem punktów.

Mistrzostwa Polski w Walimiu
W dniach 26 – 28 sierpnia 2022 r. /piątek, sobota niedziela/ na terenie Gminy Walim od-

będą się Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone przy 
częściowo ograniczonym ruchu drogowym, w związku z tym na czas przejazdu czołówki wy-
ścigu ruch samochodowy zostanie całkowicie wstrzymany.

Trener Marcin Domagała 
ustawił drużynę bardzo ofen-
sywnie. Chciał by jego zespół 
szybko zdominował rywala, 
co miało ułatwić zdobywanie 
bramek. Przewaga Górnika nie 
przynosiła jednak nic konstruk-
tywnego. Pomimo kilku do-
brych szans na zdobycie bram-
ki, wynik się nie zmieniał.

Widząc niemoc gospodarzy, 
Piast zaczął odważniej kontro-
wać. Pierwszą bramkę goście 
zdobyli w 57 minucie meczu. 
Kilka minut później szybko wy-
prowadzona akcja dała gościom 
drugiego gola i w zasadzie było 
już po meczu.

Szansę na poprawę stanu po-
siadania Górnik będzie miał już 
3 września w Żmigrodzie, gdzie 
zmierzy się ze spadkowiczem z 
III ligi.

Górnik Wałbrzych – Piast 
Nowa Ruda 0:2

JZ 

TRASA PRZEJAZDU:
START HONOROWY – Sztol-

nie Walimskie RIESE ul. 3-ego 
Maja /parking dolny/ – przejazd 
na start ostry ulicami: 3-ego 

Maja, Kardynała Wyszyńskiego, 
ul. Gazową do Jugowic gdzie 
nastąpi start ostry.

START OSTRY: Jugowice /50 
m od wiaduktu w kierunku Wa-

limia/ – dojazd do okrążenia 
ulicami: Kardynała Wyszyń-
skiego, Długa.

OKRĄŻENIA: ul. Długa, Wiej-
ska, Michałkowa, Boreczna, 

Glinno, Przełęcz „Walimska”, 
ul. Różana do ul. Długiej. – Za-
wodnicy pokonują różne ilości 
okrążeń w zależności od kate-
gorii wiekowej.

DOJAZD DO METY: ulicami: 
Długa, Kardynała Wyszyńskie-
go, 3-ego Maja, Sztolnie Walim-
skie RIESE /parking dolny/.

JZ 

Głuszyca po karnych

Miners z przytupem rozpoczynają sezon

Nie przegrali od 34 spotkań

-Mecz trzymający w napię-
ciu do samego końca. Pra-
wie cały mecz graliśmy z 
przewagą jednego zawod-
nika po czerwonej kartce 
dla kapitana gości. Przewagi 
tej nie było widać na boisku, 
gdyż Włókniarz mimo osła-
bienia nadal bardzo groźnie 

atakował i ze stanu 1-0 wy-
szedł na prowadzenie. Pod 
koniec meczu strzelamy z 
karnego na 2-2 i takim wy-
nikiem kończy się spotka-
nie. Goście wygrywają serię 
jedenastek i to oni zagrają w 
następnej rundzie – mówił 
po meczu Rafał Lipiński.

Szczyt Boguszów Gorce – 
Włókniarz Głuszyca 2:2

awans Głuszycy po karny-
cha 

JZ

Mecz rozegrano na stadio-
nie w Starych Bogaczowi-
cach, gdzie - pomimo pa-
dającego deszczu - Miners 
Wałbrzych zwyciężyli efek-
townym wynikiem 62:0. W 
drugim spotkaniu wałbrzy-
skiej grupy efektowne zwy-
cięstwo odnieśli Łódzkie 
Wilki (48:0), którzy będą 
kolejnym rywalem naszego 
zespołu. Miners mecz z Wil-
kami zagrają 11 września i 

będzie to bezpośredni poje-
dynek o pierwsze miejsce w 
tabeli rundy zasadniczej.
Po pierwszej kolejce spot-
kań wałbrzyszanie są na 
czele klasyfikacji. Drugie 
miejsce zajmuje drużyna z 
Łodzi.
Miners Świdnica – Renega-
des Świdnica 62:0
Warrior Sieradz – Wilki 
Łódzkie 0:48

JZ

Podopieczni trenera Wojt-
ka Błażyńskiego ostatni raz 
z boiska schodzili pokona-
ni 12 czerwca 2021 roku. 
Wtedy lepszym okazał się 
Herbapol Stanowice, który 
pokonał wałbrzyszan aż 7:2. 

Później Górnik grał jak z nut. 
W ciągu wspomnianych 34 
spotkań zanotował 31 zwy-
cięstw. Trzykrotnie w tym 
czasie dzielił się punktami 
ze swoim rywalem.

Dobrze też wygląda bilans 
bramkowy, w którym druży-
na z Nowego Miasta strze-
liła 157 goli. Daje to śred-
nią 4,61 bramki na mecz. 
Doskonale kształtuje się 
też stosunek bramek stra-

conych. Zaledwie 18 daje 
średnią 0,52 gola na spot-
kanie.  Kolejne zawody dru-
żyna trenera Błażyńskiego 
rozegra już w niedzielę 28 
sierpnia, kiedy to w ramach 
3 kolejki Ligi Okręgowej, 
przeciwnikiem wałbrzyskiej 
drużyny będzie Śnieżnik 
Domaszków.
Cukrownik Pszenno – Gór-
nik Nowe Miasto 1:3

JZ

Kilka dni temu Włókniarz Głuszyca przegrał w Mieroszo-
wie, Szczyt wywiózł ze Szczawna- Zdrój komplet punktów. 
Pierwszy mecz przed własną publicznością obligował jednak 
do wytężonego wysiłku i tak też zespół prowadzony przez 
Rafała Lipińskiego zrobił.

Wałbrzyscy futboliści amerykańscy rozpoczęli sezon w rozgrywkach dziewięcioosobowych. Pierwszy mecz pokazał, że Mi-
ners byli bardzo zdeterminowani do osiągnięcia zamierzonego celu.

Kiedy Victoria Świebodzice wygrywała rozgrywki Wałbrzyskiej Serie A miała na koncie 2 lata 
bez ligowej porażki. Wygrana Górnika Nowe Miasto jest 34 meczem bez porażki.

Niemiec płakał
jak sprzedawał
Bild napisał ostatnio, że po-
zbycie się Lewandowskiego 
było zbawieniem dla Bay-
ernu. Niby teraz ten prze-
ciętny klub w lidze ogórko-
wej jest lepszy. Oj, jak mnie 
śmieszą te porównania. Oj, 
jak ich to musi wciąż draż-
nić, że Lewy zdecydował się 
odejść i pokazał im wszyst-
kim, że są kluby lepsze, bar-
dziej popularne, zwyczajnie 
większe.

Dzisiaj śmiało mogę powie-
dzieć, że saga z grą w Bun-
deslidze powoli kibiców 
nudziła. Należało więc coś 
zmienić. Należało sprawić 
żeby gra i dla Lewandow-
skiego i jego występy dla 
nas miały jakieś znaczenie. 
Osobiście uważam, że Pri-
mera Division, to liga dla 
Lewego wręcz idealna. Bar-
celona zaś klub wymarzony.

No dobrze, przyznam też, 
że to i mój ulubiony klub 
zza granicy. Cieszę się więc 
podwójnie. Cieszę się, bo 
wreszcie malkontenci prze-
staną gadać, że dla Niem-
ców to strzela. Cieszę się bo 
mam świadomość, że RL9 
do Barcy trafił wcześniej, to 
Złota Piłka już dawno była-
by w jego posiadaniu. Poza 
tym wygrywanie z Realem, 
Atletico ma zdecydowanie 
większe znaczenie i wymiar 
jak pokonanie Dortmundu 
czy Leverkusen.

Kolejna sprawa, to nie-
miaszki szybko zapomnieli 
ile Lewy dla nich zrobił. Te-
raz szukają momentów by 
mu dogryźć. A to ktoś za-
pomni dodać go do jakiejś 
klasyfikacji. A to dorzucą, 
że któryś z ich obecnych 
graczy jest lepszy (Mane to 
mógłby mu buty wiązać). W 
swoim dogadywaniu są tak 
prymitywni, że aż śmieszni. 
Żenująco śmieszni.

Na szczęście już Lewego tam 
nie ma i na szczęście zaczął 
już strzelać bramki. Ja za to 
będę się upierał, że jeszcze 
trochę i doczekamy się zza 
zachodniej granicy okrzyku: 
Robert Waruuuuuuuuuum!? 
Nie, no nie mogę - Bezbeki 
rządzą!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Raków jako przykład!
Jeżeli chodzi o kluby piłkarskie 
w Polsce nie mam żadnego, o 
którym mogę powiedzieć, że 
mu kibicuję. Na pewno zawsze 
kibicuję polskim klubom w 
rozgrywkach europejskich bez 
wzgledu czy są z Warszawy, Ło-
dzi, Poznania czy Krakowa. Bar-
dzo kibicuję natomiast klubom, 
które wprowadzają profesjo-
nalne standardy zarządzania, 
zarówno od strony organizacyj-
nej jak i sportowej. Dlatego dzi-
siaj moim ulubionym klubem w 
Polsce na szczeblu centralnym 
jest absolutnie Raków Często-
chowa. Powinien być wzorem 
dla innych ekstraklasowych 
klubów, w tym tych z większy-
mi budżetami, jak również dla 
tych mniejszych z niższych lig, 
mających w planach budowę 
solidnej pozycji na piłkarskiej 
mapie Polski. Przykład Rakowa 
jest tym bardziej cenniejszy 
dla polskiej piłki, że Raków jest 
klubem z pierwszoligową prze-
szłością, który jak niejeden zna-
ny klub w Polsce przeszedł za-
łamanie organizacyjne i musiał 
się odbudowywać praktycznie 
od dna ligowej hierarchii. Dość 
często na łamach „30 Minut” 
krytykuję zarządzanie polską 
piłką klubową, szczególnie to 
(o czym też kiedyś pisałem), 
że pieniądze w niej są (oczywi-
ście nie na wygrywanie Ligi Mi-
strzów ale na regularną grę w 
fazie grupowej) tylko są fatal-
nie inwestowane, bez żadne-
go pomysłu, bez długofalowej 
wizji, bez nacisku na szkolenie 
itd.. Raków dysponując budże-
tem prawie trzykrotnie mniej-
szym niż Legia i Lech osiąga 
lepsze wyniki od tych drużyn 
a przede wszystkim gra sta-
bilnie i powtarzalnie, małymi 
krokami ciągle idzie do przodu. 
Właściciel Rakowa i sponsor 
Sławomir Świerczewski bardzo 
racjonalnie inwestuje środki, 
stawia nie na horendalne kon-
trakty dla pseudogwiazd ale 
przede wszystkim na inwesty-
cje w know how, którego głów-
nym elementem jest trener 
Marek Papszun pracujący z tym 
klubem od pięciu lat i, który 
przebył z nim drogę od 2 ligi 
do wicemistrzostwa i Pucharu 
Polski. Zimą spekulowano przy 
okazji kłopotów Legii o objęciu 
warszawskiej drużyny przez 
tego szkoleniowca. Świerczew-
ski stwierdził, że finansowo 
przebije każdą ofertę „Wojsko-
wych”. Inwestowanie właśnie 
w taką wartość ma sens!

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Tomasz  
Nazwisko: Łyko 
Data urodzenia: 3 stycznia 1989 roku     
Pseudonim sportowy: Brylant 
Klub: Górnik Toyota Wałbrzych
(koszykówka na wózkach)
Największy dotychczasowy sukces: Myślę, że jako 
reprezentant Polski – uczestnictwo w Mistrzostwach 
Europy w Wałbrzychu oraz Madrycie w koszykówce 
na wózkach, w których dwukrotnie sięgnęliśmy po 
6. miejsce. Do tego dodałbym wywalczony niedaw-
no, bo wiosną tego roku wraz z Górnikiem Toyota 
brązowy medal Mistrzostw Polski.  
Kto jest Twoim idolem sportowym: Michael Jordan – za niezwykłe osiągnięcia oraz 
ogromną wolę walki i boiskowy charakter.  
Dlaczego koszykówka na wózkach: To taki mały paradoks, bo w czasach przed 
wypadkiem nie lubiłem koszykówki. Być może jednak nikt mnie tym sportem 
odpowiednio nie zainteresował, a ponadto popularna była piłka nożna, dlatego 
rwałem się do tego sportu. Po wypadku koszykówka na wózkach była pierwsza, 
w której spróbowałem swych sił. Pamiętam, gdy usiadłem na wózek sportowy i 
poczułem prędkość, adrenalinę oraz wolność, które towarzyszyły mi, kiedy byłem 
pełnosprawnym sportowcem. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim celem jest medal Mistrzostw Europy, a z Górni-
kiem Toyota – złoty medal Mistrzostw Polski. Myślę, że oba krążki są jak najbar-
dziej w moim jak i mojego klubu zasięgu.  

Siatkarze trenują w pocie czoła

Zakończył się obóz grup mło-
dzieżowych KPS-u Chełmca, 
który odbył się w Kórniku 
koło Poznania. Tymczasem 
seniorzy ćwiczą w Wałbrzy-
chu – na początek korzystali 
z klubu Well Fitness na Pia-
skowej Górze, gdzie praco-
wali nad przygotowaniem 
fizycznym. Jak poinformo-
wał trener Kurzawiński, w 
treningach uczestnicy 14 
seniorów oraz 2 juniorów, w 
tym pozyskani niedawno Ra-
dosław Nowak oraz Łukasz 
Jurkojć. Obaj powinni być 
dużym wzmocnieniem na-
szej drużyny. 

W ramach przygotowań 
Chełmca czekają dwa spot-
kania kontrolne oraz udział 
w dwóch turniejach. Za ty-
dzień w piątek nasi zagrają 
na wyjeździe z Bielawian-

ką Bielawa, następnie 10 
września wystąpią w turnie-
ju w Jelczu-Laskowicach. 17 
września będą dla odmiany 
gospodarzem zawodów w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów, 
a na zakończenie tego okre-
su po raz drugi zmierzą się 
z Bielawianką, tym razem 
przed własną publicznoś-
cią (23 września). Początek 
II-ligowego sezonu zapla-
nowano na 1 października, 
jednak dwa pierwsze mecze 
rozegramy na wyjeździe – 
najpierw z Volleyem Jelcz-
-Laskowice, a 8 października 
na Górnym Śląsku z KS Ru-
dziniec. Na inauguracyjne 
spotkanie u siebie musimy 
zaczekać do 15 październi-
ka, gdy Karol Szczygielski i 
spółka podejmą Hetmana 
Włoszczowa. 

Podobnie jak w minionym 
roku, tak i w najbliższym se-
zonie nasza młodzież rywa-
lizować będzie pod szyldem 
Chełmca II w rozgrywkach III 
ligi, która przyjmie nazwę 
I Ligi Dolnośląskiej. Zapo-
wiada się sporo grania, gdyż 
swój udział zadeklarowało 
12 drużyn. Na szczęście wał-
brzyscy kibice nie będą mo-

gli narzekać na nudę, gdyż 
działaczom klubu udało się 
tak zaplanować terminarz, 
iż w dniu meczu najpierw 
na parkiet Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów wyjdą gracze dru-
giego zespołu, a następnie 
do walki o punkty przystąpią 
II-ligowcy.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Grają mali i duzi
W tenisie ziemnym nie ma bowiem przerwy wakacyjnej, o czym najlepiej mogą zaświadczyć 

uczestnicy Wałbrzyskiej Ligi Tenisowej Amatorów, za którymi kolejny miesiąc zmagań. O odpo-
czynku nie może również mówić Antoni Nowik z UKT Wałbrzych Szczawienko, który w ostatnich 
dniach rywalizował na kortach w Bytomiu oraz Warszawie. 

Przegląd wydarzeń rozpo-
czynamy od informacji na te-
mat Antoniego Nowika z Ucz-
niowskiego Klubu Tenisowego 
Wałbrzych Szczawienko. Na 
początku sierpnia nasz młody 
reprezentant wystąpił w tur-
nieju z serii Frutuś Kids Cup 
Tour w Bytomiu, w którym za-
jął 2. miejsce. Po wygranych 
w eliminacjach ze starszymi 
rywalami, w półfinale wałbrzy-
szanin pokonał Stanisław Jodko 

z Wolsztyna 6:0. Pojedynek o 1. 
miejsce przyniósł sukces prze-
ciwnika, a mianowicie Patryka 
Stasiaka z Warszawy, który tym 
samym stanął na najwyższym 
stopniu podium imprezy. Rów-
nież niedawny wyjazd do stoli-
cy kraju zaowocował kolejnym 
sukcesem Nowika juniora w tur-
nieju Frutuś Kids Cup Tour. Tym 
razem Antek zajął 2. miejsce, 
dla odmiany w rozgrywkach 
deblistów, w których połączył 

swe siły ze wspomnianym Jod-
ko. Powyższe wyniki dały teni-
siście z ulicy Ogrodowej awans 
do turnieju Masters, który w 
dniach 9-10 grudnia odbędzie 
się w Zielonej Górze. W gronie 
niemal 50 startujących Nowik 
uplasował się na wysokim 11. 
miejscu, a udział w finałowej 
imprezie zapewniło sobie 16 
najwyżej sklasyfikowanych za-
wodników. 

Amatorzy na półmetku ligi
Za nami trzeci miesiąc rywa-

lizacji w ramach Wałbrzyskiej 

Ligi Tenisowej Amatorów, któ-
rej organizatorem od niemal 
ćwierć wieku jest WKT Atri Wał-
brzych, a areną spotkań korty 
w Parku Sobieskiego. Po lipco-
wych meczach na czele klasyfi-
kacji z udziałem 65 singlistów 
najlepiej prezentuje się Maciej 
Kosiba, który na podium wy-
przedza weterana rozgrywek 
– Bartka Malczewskiego oraz 
Grzegorza Kuziołę. Na liście nie 
brakuje również pań, spośród 
których, i tu ciekawostka, naj-
wyższe – 29. miejsce – zajmu-
je nastolatka Zuzanna Figlak. 
Kolejna z reprezentantek płci 
pięknej – Justyna Dąbrowska 
jest 37, Danuta Tyrcz – 46, a Be-
ata Stachowicz – 54.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Za podopiecznymi trenerów Fabiana Kurzawińskiego oraz Janusza Ignaczaka drugi tydzień wymagających treningów. Wy-
magających, gdyż dotychczas przedstawiciele Chełmca skupiali się na pracy nad siłą oraz wytrzymałością, podczas gdy na 
elementy czysto siatkarskie przyjdzie czas w kolejnym tygodniu zajęć. 
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

SKÓRA PO LECIE
Kondycja skóry po letnich 
upałach i wakacyjnych wyjaz-
dach wymaga od nas szcze-
gólnej troski. Zdarza się, że nie 
zaaplikujemy kremu z filtrem 
lub zapomnimy ochronić skó-
rę głowy przed silnym słoń-
cem. W konsekwencji może 
skończyć się to przebarwienia-
mi, suchą i spierzchniętą skórą. 
By ją zregenerować, oczyścić z 
nadmiaru zaskórników oraz 
ujednolicić koloryt przygoto-
wałam kilka propozycji, które 
świetnie sprawdzają się w pro-
fesjonalnych terapiach gabi-
netowych.  
Mezoterapia igłowa:  Mega 
dawka kwasu hialuronowego, 
nawilżającego naszą skórę od 
środka , oraz koktajli odżyw-
czych, zawierających w skła-
dzie między innymi: witaminy, 
minerały, peptydy, aminokwa-
sy, efektywnie zregenerują 
skórę po lecie.
Mezoterapia skóry głowy: czę-
sto skóra jest silnie przesuszo-
na i uszkodzona po ekspozycji 
na słońce oraz kąpielach w 
słonej, chlorowanej wodzie. Te 
czynniki nie wpływają korzyst-
nie na skórę głowy oraz włosy. 
Po wykonaniu mezoterapii 
skóry głowy włosy stają się 
mocniejsze, mniej wypadają a 
co najważniejsze zagęszczają 
się nowymi włosami.
Delikatne peelingi kwasowe 
i enzymatyczne: w zależności 
od potrzeby mogą działać na-
wilżająco, antyoksydacyjnie, 
odmładzająco, rozjaśniająco 
na naszą skórę,  wyrównując 
jej koloryt . Zadaniem kosme-
tologa jest dopasowanie od-
powiedniej procedury.
Zabiegi złuszczające oraz 
działające depigmentacyjnie: 
głębokie peelingi na bazie 
retinolu, kwasu TCA  pięknie 
rozświetlają oraz zmniejszają 
przebarwienia posłoneczne, 
podziałają także silnie reduku-
jąco na linie i zmarszczki.
To jeszcze nie koniec lata, a dla 
niektórych wyjazdy wakacyjne 
jeszcze się nie zakończyły, dla-
tego w pielęgnacji domowej  
ważne jest aplikowanie kre-
mów z filtrem, odpowiednie 
oczyszczanie oraz dbałość o 
wzmacnianie systemu antyok-
sydacyjnego skóry.

Jesienne must have

Skacz! Skacz! Skacz!

Jesień w stylu glow

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Pytania o przyczyny umie-
rania ryb w Odrze zadawali 
ekolodzy, aktywiści i posłanki 
opozycji jeszcze na koniec lu-
tego. Gdyby wykonano wów-
czas badania ryb oraz wody 
byłaby szansa na ustalenie 
przyczyn katastrofy. Pewne 
jest, że obniżenie stanu rzek 
w wyniku suszy spotęgowa-
ło rozmiar zniszczeń. Teza o 
zanieczyszczeniu Odry przez 
zrzuty z kopalni na Górnym 
Śląsku jest w mojej opinii bar-
dzo prawdopodobna, zwa-
żywszy na opieszałość w szu-
kaniu winnych. Wyobraźmy 
sobie larum, kiedy wszyscy, 
którzy stracili na tej katastro-
fie, pozywają polskie kopalnie 
o odszkodowanie i na pewno 
nie skończyłoby się na po-
zwach z Polski…

A dzisiaj, gdy piszę ten tekst, 
deszcz na Dolnym Śląsku 
pada tak obficie, że „wyrabia” 
normy za cały rok. 

Ren wysycha, są problemy 
komunikacyjne, transporto-
we na tej rzece. Podobnie jest 
z Loarą. W Longquan w Chi-
nach z lokalnego rezerwuaru 
została jedynie trochę większa 
kałuża. I od ponad kilku dekad 
obserwujący to, co dzieje się 
z klimatem alarmują, że to 
wszystko ma pochodzenie an-
tropomorficzne i jedynie my 
sami możemy, a w zasadzie 
mogliśmy zapobiec… Kata-
strofa klimatyczna właśnie 
wysyła nam jasny przekaz: na-
tura, głupcze! 

Oznacza on nie mniej, nie 
więcej jak stwierdzenie dwóch 
faktów. Pierwszy, potwierdza-
ny przez kolejne środowiska 
naukowe – jest już za późno, 
aby powstrzymać katastro-
fę i to tego lata szczególnie 
mocno się zaznacza, a będzie 
gorzej. Drugi, nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć charakte-
ru, siły, rozpędu jaki nabierają 
w tej chwili konsekwencje tej 
katastrofy. 

Pewni możemy być jedynie 
tego, że konsekwencje od-
czujemy na własnej skórze. 
Ciekawe tylko czy wątpiący, 
podważający naukowe fak-
ty nadal będą twierdzić, że 
to wszystko jest naturalne… 
Owszem - to odpowiedź natu-
ry na działania jej wbrew.

Za oknem deszcz, na drzewach 
widać już żółte liście. To oznacza 
jedno: kończy się lato,  by ustąpić 
miejsca nowej porze roku - jesieni. 
Zapewniamy jednak, że w modzie 
w tegorocznym sezonie nie będzie 
szaro i ponuro. Wśród dominują-
cych barw znajdą się z pewnością: 
ognista czerwień (spodnie i kurt-
ki), energetyczna fuksja (swetry) 
i soczysty pomarańcz. Tym z was, 
które - mimo wszystko - preferują 
stonowane kolory - z pewnością 
przypadną do gustu odcienie zie-
mi, nude, ciemne i jasne czekola-
dy oraz beże, śmietankowe biele, 
różne odmiany zielonego (np.
oliwka czy tzw.zieleń a'la Gucci). 
Jeśli chodzi o okrycia wierzchnie 
w waszych szafach nie powinno 
zabraknąć: bomberki, płaszcza 
alpaki (nasz typ to pudrowy róż!), 
przedłużanego swetra. Ze spod-
ni polecamy: jeansowe joggery 
(gumka w pasie, ściągacze przy 

kostkach) oraz model mom jeans 
(wysoki stan, krótsze nogawki) i 
bojówki. Na hity zapowiadają się 
eleganckie dresówki z lampasa-
mi i złotym pasem oraz legginsy 
moro. Nie zapomnijmy również o 
bezrękawnikach - zarówno w wer-
sji krótszej, jak i dłuższej, bluzach 
oversize (z printem zebra bądź 

panterka) a także o tzw. basicach 
- prążkowanych bluzkach, topach 
idealnych pod żakiet czy przezro-
czystą, ażurkową bluzeczkę. A to 
wszystko wespół z ciężkimi buta-
mi, koniecznie na grubiej pode-
szwie lub kowbojkami. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Treningi w domu lub w pobli-
skim parku to bardzo popularna 
forma aktywności fizycznej. Dziś 
zachęcamy was do wypróbowa-
nia skakanki - prostego rekwizytu 
znanego wszystkim doskonale z 
dzieciństwa. Kosztuje niewiele a 
daje wiele frajdy i przy odpowied-

niej technice zapewnia spektaku-
larne efekty jeśli chodzi o gubie-
nie zbędnych kilogramów. Oto 
zasady jej prawidłowego użytko-
wania:

1. Nadając pęd skakance, rób 
to za pomocą nadgarstków a nie 
całych ramion.

2. Skacz na śródstopiach, pięty 
powinny dotykać podłoża tylko 
w trakcie przerwy między ćwicze-
niami.

3. Będąc w powietrzu, kolana 
staraj się mieć proste. Ugnij je do-
piero delikatnie przy "lądowaniu".

4. Nie przyciągaj pięt do po-
śladków w trakcie skoków.

5. W pierwszych dwóch tygo-
dniach zacznij od prostych, po-
jedynczych skoków. Stopniowo 
wprowadzaj trudniejsze elemen-
ty.

Zastanawiając się nad wybo-
rem "sznurka", pod uwagę weź 
swoją kondycję, sprawność itp. 

W ofercie znajdziesz m.in. ska-
kanki z licznikiem LED, aluminio-
we, bokserskie, szybko regulowa-
ne, bezprzewodowe z licznikiem 
kalorii fitness bądź zwykłe. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Tygodnie mody inspirują nie 
tylko projektantów ale i branżę 
beauty. Finisz lata to nie powód, 
by skończyć z efektem glow. 
Wręcz przeciwnie - makijażyści za-
chęcają do tego, by jesienią nasza 
cera również była świeża, świet-
lista i promienna. W celu uzyska-
nia pożądanego look'u stosujmy 
kremy nawilżające, rozświetlacze 
i bezbarwne błyszczyki. Najmod-
niejszym odcieniem szminki na 
ustach będzie czerwień. Oko - to 
nieśmiertelny smoky eyes...jed-
nak nie w połączeniu! Taki duet, 

drogie panie, w tym sezonie nie 
przejdzie. Chyba, że zdecydujemy 
się na eyeliner i skrzydlate kreski 
jak w propozycji make-upowej 
Emporio Armani. Dla tych z was, 
które kochają kolory, mamy inną 
opcję: multibarwne cienie do po-
wiek i rumiane policzki rodem z 
lat 80-tych. Bawmy się! 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 



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 R0537/22

USŁUGI

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

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

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

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

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

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

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

REMONTY. Tanio i solidnie
tel. 783 255 751

KUPIĘ

Kupię Starocie: odzna-
czenia, medale, zegarki, fi-
gurki i patery z lat 50 i 60, 
zabawki PRL, wazony ze 
szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 19

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 26.08.2022 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA R0538/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Na  podstawie  art. 38  ust. 4, ustawy  z  dnia 21  sierpnia   1997 
r.  o   gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 
1899 ze zm.), odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 214/11 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 110 m²  
który miał się odbyć w dniu 16.09.2022 r. przy  ul. Kopernika 2 
w Wałbrzychu sala nr 107 (sala ślubów)   o godz. 10:20. Przetarg 
zostaje odwołany w związku ze złożeniem wniosku przez osobę 
posiadającą upoważnienie do zawarcia umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym. 

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 104, tel. 74 6488507.

REKLAMA
tel. 531 407 736  

REKLAMA
tel. 531 407 736  
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