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Budżet obywatelski na start
Ruszył Wałbrzyski Budżet 

Obywatelski na 2023 rok. W puli 
znalazło się 4,2 miliona złotych 
do rozdysponowania. Głosowanie 
potrwa od 1 do 30 września 2022 
roku.  Każdy mieszkaniec Wałbrzy-
cha ma jeden głos, który może 
oddać tylko na jeden projekt. 
Głosowanie przeprowadza się w 
formie elektronicznej na stronie 
internetowej wbo.walbrzych.eu.
Przypominamy, że Miasto Wałbrzych 

już blisko 10 lat realizuje tego typu bu-
dżet, wówczas znany jako Budżet Party-
cypacyjny. Zatem warto przypomnieć, 
że już w 2014 roku Wałbrzych przezna-
czył na tego typu budżet obywatelski 4 
miliony złotych. Wówczas formuła była 
nieco inna, ponieważ 2,2 miliona zło-
tych zostało przeznaczone na projekty 
lokalne – dzielnicowe, a 1.8 miliona zło-
tych na projekty ogólnomiejskie. Można 
było głosować zarówno w formie papie-
rowej jak i elektronicznej. Od 2019 roku 
z mocy ustawy w 66 miastach budżet 
obywatelski jest obowiązkowy, w tym i 
w Wałbrzychu. Jednak obecna formuła 
nieco uległa zmianie. Choćby fakt, że 
głosowanie może odbywać się tylko i 
wyłącznie elektronicznie.

W tegorocznym Wałbrzyskim Bu-
dżecie Obywatelskim znalazło się dwa-
naście projektów, które przeszły wery-

fikację specjalnie powołanej komisji. 
Propozycje projektów wraz z kosztem 
realizacji są następujące: 1. Moderniza-
cja placu zabaw i budowa ogrodzonego 
wybiegu dla psów w Parku im. Tadeusza 
Kościuszki na Sobięcinie, koszt po wery-
fikacji: 82 000 zł; 2. Budowa Centralnej 
Nekropolii Wałbrzyskiej przy ul. Żerom-
skiego. Koszt po weryfikacji: 1 037 700 
zł; 3. WAFLOWO - ŚWIAT SZCZĘŚLIWYCH 
WAŁBRZYSKICH PSIAKÓW, koszt po we-
ryfikacji: 116 105,85 zł; 4. REMONT NA-
WIERZCHNI DROGOWEJ NA DZIAłCE 
NR 111 oraz 110/2 OBRĘB 18 BIAŁY KA-
MIEŃ UL. REJA 5, koszt po weryfikacji: 
183 050 zł; 5. PUMPTRACK - Rowerowy 
plac zabaw dla małych i dużych, mło-
dzieży i dorosłych, koszt po weryfikacji: 
865 500 zł; 6. Muzyczny Skwer, koszt 
po weryfikacji: 1 049 990 zł; 7. Ławki i 
śmietniki - ul. Lotników oraz Żwirki i Wi-
gury, koszt po weryfikacji: 12 800 zł; 8. 
Wałbrzych- "Dzielnice z Sercem", koszt 

po weryfikacji: 944 800 zł; 9. NOWE MIA-
STO PO NOWEMU, koszt po weryfikacji: 
920 000 zł; 10. PRZYSTANEK DLA MAŁE-
GO I DUŻEGO, koszt po weryfikacji: 192 
550 zł; 11. SKATEPARK DLA MŁODZIEŻY, 
koszt po weryfikacji: 751 000 zł; 12. Psi 
wybieg - Dog Park Sobieskiego / Olim-
pijska, koszt po weryfikacji: 236 229,09 
zł. Jak zagłosować? Głosowanie prze-
prowadza się w formie elektronicznej na 
stronie internetowej wbo.walbrzych.eu. 
Uprawniony do udziału w głosowaniu 
jest każdy mieszkaniec miasta Wałbrzy-
cha, który najpóźniej w dniu głosowania 
ukończy 14 lat. Każdy mieszkaniec Wał-
brzycha ma jeden głos, który może od-
dać tylko na jeden projekt. Głosowanie 
potrwa od 1 do 30 września 2022 roku. 
O tym czy dany projekt wygra decyduje 
liczba uzyskanych głosów.

PAS
Fot. PAS

Tężnia powstała z projektu Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego Tężnia powstała z projektu Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego 
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z Ewą Gądek-Rosiak
dyrygent chóru Filharmonii Sudeckiej

1
kalendarium

WRZESIEŃ

2
PIĄTEK Imieniny:

Beata, Eugeniusz

Dzień Walki
z Prokrastynacją

WRZESIEŃ

6
WTOREK

Imieniny:
Julian, Wilhelm

Dzień Dużego Rozmiaru

 
Imieniny:
Gerard, Izabela, Szymon 

Światowy Dzień Brody

WRZESIEŃ

7
ŚRODA

WRZESIEŃ

8
CZWARTEK

„Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? 
Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie.” 

- Mikołaj Rej 

WRZESIEŃ

3
SOBOTA

Imieniny:
Melchior, Regina 

Światowy Dzień
Pozyskiwania Talentów 

Imieniny:
Adrianna, Maria, Radosław

Dzień Dobrych Wiadomości

10:00 – 18:00 - Przyrodniczy Rajd Terenowy - Schronisko 
PTTK „Andrzejówka”
10:00 - „Gra terenowa z Werwą” – Jedlina Zdrój 
11:00 – Narodowe Czytanie - w Galerii pod Atlantami – ry-
nek Wałbrzych 
19:00 -  BABA-DZIWO – spektakl Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu 
21:00 - Ciche Harce w Harcówce - PTTK Harcówka Wał-
brzych

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-MY-
ŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Kopalnia”
16:00 -  Chór Dziecięcy Filharmonii Sudeckiej – zapisy – 
Filharmonia Sudecka 
17:00 - 18:00 - Wernisaż wystawy Lucyny Śmigielskiej 
- WOK na terenie Starej Kopalni/Multimedialna Galeria 
Obrazu
19:00 -  BABA-DZIWO – spektakl Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu 

Imieniny:
Dorota, Wawrzyniec

Międzynarodowy
Dzień Dobroczynności

WRZESIEŃ

5
PONIEDZIAŁEK

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00  -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
18:00 - otwarcie wystawy Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu
19:00 – KABARET - Kuba Dąbrowski w nowym progra-
mie „Gentleman” - Świdnica, Rynek 41
19:00 - Alchemia teatralna: „Sami obcy” - Kościół Po-
koju, pl. Pokoju 6, Świdnica 

Imieniny:
Rozalia, Stella

Dzień Orzechów Makadamia
czytaj więcej Temat Tygodnia str 4

WRZESIEŃ

4
NIEDZIELA

8:00  - Giełda staroci – Świdnica, Rynek 
9:00 -  Tenisowy Turniej Mikstów i Masters pamięci 
Wiesia Kułakowskiego - OSiR, korty tenisowe ul. Ślą-
ska 35 Świdnica 
09:30 – 15:00 Dolnośląski Festiwal Ognia [zamknięte 
warsztaty] -Teren Starej Kopalni
12:30 - FRANIA PIORUN – spektakl – Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu 
18:00 -  BABA-DZIWO – spektakl Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu 

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”

Dzień Wieżowców

REKLAMA R0543/22

Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji
Dzień Marzyciela

Światowy Dzień Fizjoterapii
Światowy Dzień Wellbeingu

Zanim zaczniemy roz-
mawiać o nowym sezonie, 
chciałbym na chwilę wrócić 
do końcówki poprzednie-
go i zapytać o koncert dla 
Ukrainy. Sala wypełniona 
była po brzegi. Skąd po-
mysł i jaki był dobór utwo-
rów?

Podczas tego koncertu, 
który przyciągnął mnóstwo 
ludzi i uważam był świetnym 
pomysłem by pokazać soli-
darność Filharmonii Sude-
ckiej z Ukrainą, nasz udział 
to było uroczyste zaśpie-
wanie hymnu Ukrainy, było 
to niesamowite przeżycie. 
Widzieliśmy wzruszenie na 
twarzach naszych słuchaczy. 
Po odśpiewaniu hymnu zo-
staliśmy wysłuchać koncer-
tu. Dobór repertuaru nie był 
przypadkowy, wystąpił mło-
dy wiolonczelista Ukrainiec 
- Andrzej Malyk, który zagrał 
II Koncert wiolonczelowy 
D-dur Josepha Haydna oraz 
koncert na dwie wioloncze-
le Antonia Vivaldiego (jako 
drugi wiolonczelista wystąpił 
Wojciech Kod) - oboje byli 
niesamowici. Andrzej Malyk 
to młody artysta, który po-
rwał publiczność, niesamo-
witą techniką, ale i wielką 
muzykalnością. Fakt iż jego 
tata, któremu udało się tego 
wieczoru uzyskać przepustkę 
i przyjechać do Polski, by po-
słuchać syna był tak wzrusza-
jący, że ciężko było powstrzy-
mać łzy. Orkiestra pod batutą 
maestro Bartosza Żurakow-
skiego zagrała również Mi-
roslava Skoryka - ,,Melodię" 
oraz III symfonię ,,September 
Symphony" Wojciecha Kila-
ra. Utwory kompozytorów: 
ukraińskiego i polskiego, na 
jednym koncercie, z jedną 
orkiestrą, z jednym dyrygen-
tem, chyba nic więcej nie 
trzeba mówić by poczuć jak 
muzyka potrafi jednoczyć lu-
dzi, miejmy nadzieję nie tyl-
ko na estradzie. Cieszę się, że 
mieliśmy możliwość zaśpie-

wać hymn Ukrainy, to było 
dla nas piękne przeżycie. 

A jak Pani wspomina cały 
poprzedni sezon? 

Bardzo dobrze, udało się 
nam zorganizować m.in. 
koncert muzyki filmowej, na 
którym zaśpiewaliśmy Suitę 
Muzyki Filmowej pana Dawi-
da Aleksego Dorożyńskiego, 
było to dla nas wielkie wyda-
rzenie. Dla wielu chórzystów 
spełnienie marzeń, również 
dla mnie. Wielka orkiestra, 
chór i solistka, pani Anna 
Kopytko, światła, zadowo-
leni słuchacze, pytania "kie-
dy zagramy to jeszcze raz?", 
czego chcieć więcej? Oby 
udało nam się to powtórzyć. 
Oprócz tego zaśpiewaliśmy 
na Festiwalu im. Włodka Szo-
mańskiego w Mieroszowie, 
nagraliśmy kilka utworów 
w formie audio/video, za-
śpiewaliśmy w Szczawnie- 
Zdroju, ale myślę, że naszym 
największym sukcesem jest 
fakt, że nasz zespół stale się 
powiększa.

Rozmawiamy o chórze. 
Czy jest możliwość, aby ko-
lejne chętne osoby mogły 
się zapisać do niego? Jak 
mogą to zrobić?

Oczywiście, że jest taka 
możliwość. W każdy wtorek 
i czwartek, próby odbywają 
się w sali koncertowej Filhar-
monii Sudeckiej od godziny 
18:00-21:00. Nie trzeba mieć 
wykształcenia muzycznego, 
nie trzeba czytać nut, trzeba 
mieć chęci i energię, a udział 
w chórze to same plusy, o któ-
rych można by było mówić 
bez końca. Przede wszystkim 
to grupa wspaniałych ludzi, 
którzy mają w życiu pasję 
i chcą śpiewać. Warto być 
częścią tej grupy. 

Co nas czeka w nowym se-
zonie artystycznym? Będzie 
zmiana repertuaru? Czekają 
nas nowości? Proszę uchylić 
rąbka tajemnicy. 

Czekają nas same ciekawe 
koncerty. Już w październiku 
wystąpimy z utworem Roge-
ra Treece'a - Jazz opera, bę-
dzie bardzo ciekawie. Czeka 
nas również koncert z mszą 
gospelową, warsztaty wokal-
ne oraz warsztaty śpiewu go-
spel, koncert wielkopostny i 
wiele innych. 
Zapraszamy do współpracy :)

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur 
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Od 20 lat razem z Wami...

Centrum zawodów zlokalizowane będzie w okolicy bosmanatu

Zapisz się na wyścig kolarski amatorów
Przed nami wyścig ko-

larski Dabro Bau Świdnica. 
Trwają zapisy do udziału w 
wyścigu kolarskim amato-
rów Grand Prix Dabro-Bau – 
Świdnica, który wystartuje w 
niedzielę, 4 września. Jest to 
jeden z etapów cyklu wyści-
gów PKO Ubezpieczenia Via 
Dolny Śląsk.
Organizatorem wydarzenia jest 

Ślęża Sobótka Bike Academy, przy 
współudziale miasta Świdnica, 
Gminy Wiejskiej Świdnica, Staro-
stwa Powiatowego oraz sponsora 
– firmy Dabro-Bau.

Kolarze będą mieli do pokona-
nia dystans FUN – 50 km lub PRO 
– 100 km, w pętlach po 25 km, co 
gwarantuje dynamiczną jazdę w 
okolicach startu i mety. Rejestra-
cja i zapisy dostępne są na stronie 
https://viadolnyslask.pl/rejestra-
cja/.

Centrum zawodów zlokalizo-
wane będzie w okolicy bosma-
natu, przy zalewie Witoszówka 
w Świdnicy. W związku z tym 4 

września, w godzinach od 10:30 
do 15:30 przewidywane są utrud-
nienia w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej w tym rejonie 
miasta. Linie nr 50 i 52 będą obsłu-
giwały połączenia z pominięciem 
przystanku przy ulicy Wałbrzyska/
Janusza Kusocińskiego, natomiast 
linia 10 nie będzie wykonywała 
połączeń. Pozostałe kursy będą 
odbywały się według rozkładu 
jazdy.

Podczas imprezy zorganizowa-
ne będą również zawody dla dzie-
ci. W zależności od ilości zgłoszeń 
odbędą się one w następujących 
kategoriach:

Grupa O – rowerki biegowe do 
5 lat (dziewczynki/chłopcy)

Grupa I – do rocznika 2016 
(dziewczynki/chłopcy)

Grupa II – roczniki 2014 -2015 
(dziewczynki/chłopcy)

Grupa III – roczniki 2012-2013 
(dziewczynki/chłopcy)

Regulamin zawodów dla dzie-
ci znajduje się na stronie: https://
viadolnyslask.pl/wp-content/
uploads/2022/06/regulamin-
-PKO-Ubezpieczenia-Junior-Ra-
ce-2022.pdf

Zapisy rozpoczną się o godz. 
12.30, a o godz. 14.00 zaplanowa-
no start wyścigów dla najmłod-
szych.

Szczegółowe informacje z 
harmonogramem i mapą trasy 
znajdują się na stronie: https://
v i a d o l ny s l a s k . p l / w y s c i g i / 9 -
-sport-center-factory-swidni-
ca-04-09-2022/.

Red.
źródło i fot. um.swidnica.pl

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Obywatelskość - szuka-
jąc wyjaśnienia tego lekse-
mu, zaglądam tym razem 
nie tylko do klasycznego 
Słownika Języka Polskiego. 
By bardziej zagłębić się w ten 
termin, sięgam po jego de-
finicję zawartą w literaturze 
fachowej. Według Edmunda 
Wnuka-Lipińskiego jest to 
„(…) pewna szczególna po-
stawa jednostek wobec całej 
zbiorowości, jak i poszcze-
gólnych jej członków, a tak-
że przeświadczenie o waż-
ności pewnych wartości czy 
inaczej ‚cnót obywatelskich’ 
(np. takich jak braterstwo, 
solidarność, akceptacja rów-
ności praw, zaufanie, respek-
towanie dobra wspólnego, 
kooperacja, przestrzeganie 
wspólnie ustalonych reguł, 
podmiotowe traktowanie 
współobywateli). Kultywowa-
nie cnót obywatelskich z luź-
nej zbiorowości ludzi tworzy 
wspólnotę. Poczucie obywa-
telskości jest z kolei warun-
kiem koniecznym pojawienia 
się zachowań obywatelskich, 
które w praktyce decydu-
ją o tym, jaki jest faktyczny 
poziom kultury cywilizacyj-
nej określonej wspólnoty”. 
Obecnie takim warunkiem 
może być uczestnictwo w 
wałbrzyskim Budżecie Oby-
watelskim. Jestem wielkim 
orędownikiem tego mecha-
nizmu, ale zarazem przeciw-
nikiem jego ewolucji lub też 
rewolucji. Na samym począt-
ku jego funkcjonowania jako 
Budżetu Partycypacyjnego 
można było głosować na pro-
jekty dzielnicowe i projekty 
ogólnomiejskie. Można było 
głosować zarówno w formie 
elektronicznej, jak i papiero-
wej. Dziś mamy do dyspozy-
cji jeden zbór projektów na 
całe miasto oraz tylko formę 
elektroniczną głosowania. To 
pytam – jak ma wygrać pro-
jekt z dzielnicy Rusinowa czy 
Poniatów z projektem miesz-
kańców Podzamcza? Jak 
mogą głosować osoby, które 
kompletnie nie obsługują in-
ternetu? Mam wielki dylemat 
moralny, kiedy muszę zagło-
sować według obecnych za-
sad. Ale mimo wszystko go-
rąco zachęcam: głosujcie! To 
nasze wspólne miasto!

   
Redaktor Naczelny

sekund
Wałbrzych
I Wałbrzyska Giełda
Ceramiki i Porcelany
Wielkimi krokami zbliża się I 
Wałbrzyska Giełda Ceramiki 
i Porcelany, której organiza-
torem jest działające przy 
Muzeum Porcelany Stowarzy-
szenie Ceramików Polskich. 
Wydarzenie odbędzie się już 
10 września o godzinie 11.00 
na terenie Starej Kopalni. To 
będzie niebywała okazja, aby 
wziąć udział w pierwszej tego 
typu giełdzie organizowanej 
w Wałbrzychu - zarówno jako 
uczestnik lub jako wystawca. 
Warto zaznaczyć, że czekać 
na Państwa będą: bezpłatne 
miejsca ekspozycyjne w prze-
strzeni otwartej i zamkniętej 
Starej Kopalni, konkurs na 
najciekawszą kolekcję oraz 
możliwość zdobycia unikato-
wej statuetki dla zdobywcy 
Grand Prix. Ponadto orga-
nizatorzy Giełdy zapraszają 
również kolekcjonerów wyro-
bów ze szkła oraz twórców bi-
żuterii ceramicznej. Kontakt: 
603 818 546, 601 761 484, ce-
ramicy@onet.eu , agniazdo@
gmail.com Współorganizato-
rzy: Stara Kopalnia - Centrum 
Nauki i Sztuki, Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA, Muzeum 
Porcelany w Wałbrzychu.

Wałbrzych
Dolnośląski
Festiwal Ognia!
Spektakularne pokazy przy-
gotowane przez kuglarzy 
wykorzystujących płonące 
rekwizyty– to w skrócie VI 
Dolnośląski Festiwal Ognia. 
Na specjalne show przygoto-
wane dla publiczności, które 
będzie jednocześnie częścią 
konkursową tegorocznego 
festiwalu, organizatorzy za-
praszają na plac eventowy 
Starej Kopalni w Wałbrzychu. 
W tym roku Dolnośląski Festi-
wal Ognia dzięki polsko-cze-
skiemu projektowi „Zbliżamy 
kulturalnie” będzie miał cha-
rakter międzynarodowy! Po-
jawią się artyści i publiczność 
z Czech! 3 września, o godzi-
nie 18.00, plac eventowy na 
terenie Starej Kopalni. Pokazy 
potrwają do późnych godzin 
nocnych. Wstęp – bezpłatny.
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Zdjęcie tygodnia przejazd kolejowy Dworzec Wałbrzych Miasto 

Cudowne orzechy makadamia
Mają wiele wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych. Poza tym odznaczają się delikat-

nym, maślanym smakiem, a w dodatku mogą pomóc zapobiec chorobom cywilizacyjnym, takim jak 
cukrzyca czy choroby serca. Mowa o orzechach makadamia, które 4 września obchodzą swój dzień.

Gdzie rosną?
Orzechy makadamia są 

owocem drzewa makadamia z 
rodziny srebrnikowatych. Zna-
nych jest ich dziewięć gatun-
ków. Jak podają źródła natu-
ralnie występują w Australii, na 
Nowej Kaledonii oraz na Sula-
wesi. Warto również zauważyć, 
że uprawia się je w Afryce Połu-
dniowej oraz na Hawajach. 

Drzewa makadamia zostały 
odkryte w 1857 roku w Austra-
lii przez botanika Waltera Hilla. 
Okazuje się, że nazwał on tę 
roślinę na cześć swojego przy-
jaciela – Johna Macadama. Nie-
które źródła wskazują również, 
że tysiące lat przed europej-
skim osadnictwem, Aborygeni 
z Australii gromadzili rdzenne 
orzechy z lasów deszczowych 
i spożywali je jako przekąski. 
Dopiero na początku lat osiem-
dziesiątych XIX wieku orzech 
makadamia został po raz pierw-
szy wprowadzony na Hawaje, 
które dziś są jednym z jego wio-
dących na świecie producen-
tów. Prym w ilościach wiedzie 
jednak Australia. Pozyskuje się 
tam około 100 tysięcy ton tych 
orzechów rocznie.

Wygląd i smak
Orzechy makadamia mają 

niezwykle twardą skorupę o 
ciemnobrązowym zabarwie-
niu, którą bardzo trudno ot-
worzyć. Z tego powodu, jeśli 
nie chcemy siłować się z orze-
chami, lepszym rozwiązaniem 
jest kupować je bez łupiny. W 
zależności od gatunku drzewa, 
z jakiego pochodzą, skorupka 

może być gładka (Macadamia 
integrifolia) lub szorstka (Maca-
damia tetraphylla). Jądro orze-
chów makadamia jest niewiel-
kie, okrągłe i ma jasny kolor. Na 
pierwszy rzut oka makadamia 
mogą przypominać ziarna cie-
cierzycy. Smak orzechów ma-
kadamia jest wyjątkowy, boga-
ty, oryginalny i w niczym nie 
przypomina tradycyjnych orze-
chów drzewnych – laskowych 
czy włoskich. Makadamia są 
kremowe i subtelnie maślane. 
Kosztując je, masz wrażenie, że 
chrupiesz lekko słodkie i deli-
katne masło.

Właściwości 
Ze wszystkich orzechów to 

właśnie orzechy makadamia 
zawierają najwięcej tłuszczu, 
z czego większość stanowią 
tłuszcze nienasycone, których 
regularne spożywanie pozy-
tywnie wpływa na zdrowie. W 
orzechach makadamia można 
znaleźć także spore ilości regu-
lującego ciśnienie potasu, od-
powiedzialnego za mocne ko-
ści fosforu i wspierającej układ 
nerwowy niacyny. Organizmo-
wi dostarczą również witamin 
z grupy B, w tym: pirydoksyny - 
witamina B6, tiaminy oraz rybo-
flawiny. Nie można zapomnieć 
o antyoksydacyjnym działaniu 
orzechów makadamia. Warto 
również wspomnieć raz jesz-
cze, że większość tłuszczów w 
orzechach makadamia stano-
wią zdrowe tłuszcze nienasyco-
ne, które pomagają utrzymać 
właściwy poziom cholesterolu 
oraz mają korzystny wpływ na 

układ krążenia - chronią przed 
wystąpieniem choroby niedo-
krwiennej serca i zawału serca. 
Naukowcy już dawno zauważy-
li, że ludzie jedzący orzechy są 
zazwyczaj szczuplejsi niż oso-
by, które nie uwzględniają tych 
produktów w diecie. Dlatego 
można je spożywać nawet na 
diecie odchudzającej - trzeba 
tylko pamiętać o umiarze.

Gdzie kupić?
Orzechy makadamia, po-

dobnie jak każdy inny gatunek 
orzechów, warto kupować ze 
sprawdzonych źródeł. Najlep-
sze znajdziesz w sklepach ze 
zdrową żywnością, które ofe-
rują produkty ekologiczne. Co 
więcej, kupując orzechy ma-
kadamia, zawsze zwróć uwagę 
na kraj pochodzenia. Pamiętaj, 
że najczęściej pochodzą one z 
Australii, ale także z Afryki Połu-
dniowej, Hawajów oraz Amery-
ki Południowej. 

Jak przyrządzić?
Słodki smak i kremowa kon-

systencja orzechów sprawiają, 
że są doskonałym dodatkiem 
do wielu potraw, w tym za-
równo klasycznych deserów 
– takich jak orzechowe ciastka 
makadamia – jak i tradycyjnych 
pikantnych dań. Jak podają 
kulinarne źródła zaleca się po-
łączenie orzechów makadamia 
z białą czekoladą, bananami, 
żurawiną lub kokosem, by wy-
dobyć jeszcze głębszą słodycz. 
Świetnie również komponu-
ją się z rybami. W przypadku 
potraw pikantnych struktura 
będzie się różnić w zależności 
od dania. Na przykład pesto 
wymaga zmielenia orzechów 
na drobny proszek za pomocą 
blendera. Alternatywnie, moż-

na użyć mąki z orzechów maka-
damia do połączenia z kolendrą 
i olejem kokosowym. Można 
również łączyć całe orzechy lub 
kawałki orzecha ze świeżym 
ananasem, aby podawać je ra-
zem z rybą w panierce według 
własnego wyboru.

Jak podawać - pomysły
- Dodaj ten przysmak do 

hummusu. Zmielone orzechy 
makadamia wzmocnią jego 
kremową konsystencję.

- Przygotuj wegański ser 
orzechowy (maślane orzechy 
świetnie nadają się do takich 
deserów).

- Posyp nimi potrawy. Posie-
kane urozmaicą konsystencję 
kremowych zup lub makarono-
wych sosów.

- Wykorzystaj do panierki. 
Grubo zmielone lub posiekane 
makadamia doskonale spraw-
dzą się do ryby lub kurczaka.

    Zebrał i opracował
    Paweł Szpur

    gazeta@30minuy.pl

    Źródła i cytaty
    go4taste.pl

    fit.poradnikzdrowie.pl
    maslove.pl

    medonet.pl
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Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

„Europa w obliczu nowych wyzwań”.
Już wkrótce XXXI edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Forum Ekonomiczne 
w Karpaczu na Dolnym 
Śląsku, czyli najwięk-
sza konferencja poli-
tyczno-gospodarcza 
w Europie Środkowej 
i Wschodniej, odbę-
dzie się w terminie 
6-8 września 2022 
r. Dolny Śląsk jest 
głównym partnerem 
tego wyjątkowego 
międzynarodowego 
wydarzenia, podczas 
którego obecni są 
przedstawiciele świata 
polityki, gospodarki, 
nauki oraz mediów. 
Na uczestników czeka 
około 300 wydarzeń, 
w tym wielotematycz-
ne panele dyskusyjne 
poruszające najważ-
niejsze zagadnienia 
społeczne, polityczne i 
gospodarcze.

Tematyka tegorocznej, 
XXXI edycja konferencji bę-
dzie się koncentrować na 
gospodarczych, politycz-
nych i społecznych skut-
kach wojny w Ukrainie. 
Wśród ścieżek programo-
wych znajdą się między in-
nymi: Europa i Świat, Poli-
tyka Międzynarodowa, czy 
Bezpieczeństwo. W trakcie 
trzech dni trwania Forum 

Ekonomicznego w Karpa-
czu odbędą się także: Forum 
Ochrony Zdrowia, Forum 
Regionów, Europa Karpat, 
Polonijne Forum Ekono-
miczne oraz Salon Przemy-
słu Turystycznego.

- Dolny Śląsk jest idealnym 
miejscem do zorganizowa-
nia tak ważnego wydarzenia 
międzynarodowego, jak Fo-
rum Ekonomiczne. Nasze wo-
jewództwo od lat świetnie się 
rozwija oraz konsekwentnie 
buduje w Europie swoją mar-
kę regionu nowoczesnego, 
otwartego i innowacyjnego. 
Jestem przekonany, że za-
równo najbliższa, XXXI edy-
cja forum, jak i kolejne zakoń-
czą się ogromnym sukcesem, 
który w przyszłości zaowocu-
je jeszcze dynamiczniejszym 
rozwojem Dolnego Śląska – 
mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Przez trzy dekady swoje-
go istnienia Forum Ekono-
miczne stało się ważną plat-
formą wymiany poglądów 
i kształtowania opinii oraz 
miejscem spotkań liderów 
politycznych, biznesowych, 
czy przedstawicieli świa-
ta nauki i kultury. Podczas 
konferencji podejmowane 
są tematy trudne, ale nie-

zwykle ważne dla rozwoju 
Europy.

- Każda debata międzyna-
rodowa organizowana po 24 
lutego musi przede wszyst-
kim uwzględniać to wszyst-
ko, co stało się na Wschodzie. 
I w tym wymiarze bezpośred-
nim, czyli działania zbrojne, 
ale też w wymiarze pośred-
nim, czyli to, co jest konse-
kwencją kolejnych sankcji 
nakładanych przez Europę i 
USA na Rosję, wstrzymanie 
dostaw gazu przez Rosję, 
inflacja w Europie, inflacja 
w Stanach Zjednoczonych, 
rosnące ceny paliw biją-
ce historyczne rekordy. Jest 

oczywiste, że musimy w tej 
debacie wziąć udział – mówi 
Zygmunt Berdychowski, 
przewodniczący Rady 
Programowej Forum Eko-
nomicznego.

Każdego roku podczas 
Forum Ekonomicznego 
wręczane są nagrody dla 
Człowieka Roku, Firmy Roku 
oraz Organizacji Pozarzą-
dowej Roku. Udział w te-
gorocznej edycji wydarze-
nia potwierdziło już wielu 
zagranicznych gości, jak 
np. Alexander MacDonald 
z NASA, Andrew Hamilton 
rektor New York University, 
czy Barbara Kolm wicepre-

zes Austriackiego Banku 
Narodowego.

Konferencja, ze względu 
na swoją rangę, często przez 
dziennikarzy nazywana jest 
Polskim Davos. Forum Eko-
nomiczne zawsze przyciąga 
media o krajowym i mię-
dzynarodowym zasięgu. 
Szacuje się, że przez trzy dni 
na temat wydarzenia po-
wstaje nawet kilkanaście ty-
sięcy publikacji. W każdej z 
nich pojawią się informacje 
o Karpaczu i Dolnym Śląsku, 
co z pewnością wpłynie na 
jeszcze lepszą rozpoznawal-
ność regionu wśród tury-
stów i inwestorów.
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Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem 

z twórczynią w materiale i biżuterii rozmawiał Paweł Szpur

z Esterą Grabarczyk

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Zanim opowiesz o tym jak i co 
tworzysz, powiedz, proszę, jak za-
częła się ta "przygoda"?

Wiele osób mnie się o to pyta i 
tak najprawdziwiej będzie jak po-
wiem, że miało to miejsce wtedy, 
kiedy moje dziecko miało kilka la-
tek. Powstały wówczas pierwsze 
rzeczy z odzieżą używaną. Na taki 
dość smutny sweterek turkusowy 
naszyłam kolorowe guziki, na stop-
kach. Córcia jak biegała to te guzicz-
ki dźwięczały. To były zaczątki, acz-
kolwiek w szkole miałam skłonności 
plastyczne i artystyczne, zdobywa-
łam nagrody w różnych technikach. 
Myślę, że to było od zawsze. 

Co było pierwsze w twojej pa-
sji? Biżuteria czy tkanina? Bo bi-
żuterię tworzysłaś trochę do szu-
flady.

Tak i generalnie cały czas tak było. 
Mogę powiedzieć, że sprawcą całe-
go zamieszania oraz tego gdzie i w 
jakim miejscu jestem, jest mój mąż 
- Andrzej. On dostrzegł we mnie po-
tencjał artysty, twórcy. Powiedział 
do mnie któregoś razu: „Mysza nie 
możesz tworzyć do szuflady, musisz 
wyjść z tym do ludzi”. I chyba tak jak 
każdy artysta, kiedy mam jakiegoś 
doła, to wystarczy, że wyciągnę fol-
dery, certyfikaty, dyplomy, które do 
tej pory zdobyłam i od razu "robi 

się lepiej". Mogę powiedzieć, że jest 
tego sporo. 

Jak jest z tworzeniem biżuterii? 
Trzeba mieć specjalne umiejętno-
ści? Czy z byle czego można zrobić 
tzw. "coś"?

Taki tytuł był mojej pierwszej wy-
stawy, „Z wszystkiego i z niczego”. 
Ekspozycję prezentowano w WOK-u 
po Festiwalu Rzemiosła w Świebo-
dzicach. Uwielbiam recykling, nie 
dlatego że on jest modny i dlatego, 
że tak wypada. Mogę opowiedzieć 
taką anegdotę, kiedy wchodziły 
przepisy zgłaszania do urzędów ro-
dzajów odpadów....

Słynne DBO.
Tak, wówczas zgłaszał wszystko 

mój mąż... Pani pyta o pojemniki na 
odpady - na co w odpowiedzi usły-
szała, że takowych nie ma, bo żona 
tworzy z nich sztukę. Przykład: jest 
uszyta z lnu sukienka, są resztki, one 
są odzyskiwane. Jest uszyty worek 
na susz czy lawendę. Jest potrze-
ba taka, że wyciągam nitkę z lnu i 
ona jest używana w biżuterii. Tak 
naprawdę wszystko „od a do z” jest 
wykorzystywane. Co było pierwsze? 
Tak jak pytałeś, mój mąż mówił że-
bym się skupiła na jednym, a ja mam 
"twórcze ADHD" i musiałam spróbo-
wać wszystkich technik w życiu. Na-
miętnie wracam do metalu i namięt-

nie tworzę w tych produktach. Jest 
to głównie miedź i mosiądz. 

Wspomniałaś o lnie. Czy to był 
świadomy wybór tkaniny?

Myślę, że lnem to "zaraził mnie" 
mój mąż - Andrzej. Pokazał mi struk-
turę i walory lnu. Z racji tego staram 
się wyeliminować z garderoby inne 
materiały ze względów zdrowot-
nych. Z lnu można zrobić wiele rze-
czy, bo ja nawet len wykorzystuję w 
obrazach. 

Len jest dobry tylko na lato, czy 
również na zimę?

Ja noszę całorocznie, dla mnie nie 
ma przeciwwskazań. Kiedyś pomy-
ślałam: "kupię bluzkę bawełnianą". 

Jak szybko ją założyłam, tak szybko 
ją ściągnęłam. Chyba mój organizm 
przyzwyczaił się do lnu. 

Czy specjalizujesz się w kre-
acjach na wyjątkowe okazje czy 
jest to bardziej odzież użytkowa?

To jest szersze spojrzenie i szer-
sze spektrum, wizja na to wszyst-
ko. Z tego względu, że projektuję 
odzież lnianą mocno artystyczną. 
To jest stricte pod pokazy, które or-
ganizujemy pod marką i produktem 
„Słowiański Jedwab”. Nigdy nie było 
naszym zamierzeniem i nie chcia-
łam mieć parku maszynowego, żeby 
szyć kolekcje. Wiele osób tego nie 
rozumie. Ja "wyżywam się" po pro-

stu artystycznie. I w życiu nie spo-
dziewałam się, że mam w sobie takie 
pokłady artyzmu. 

Dziękuję za rozmowę. 
W dalszej części wywiadu Estera 

opowiada o swoich pokazach mody, 
zdradza nam, co ją inspiruje. Zeska-
nuj kod QR i oglądaj pełen wywiad. 
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Od 20 lat razem z Wami...

Zmarł w Bolko, książę von Pless
27 sierpnia 2022 r. o godzi-

nie 21:00 zmarł w Monachium 
Jego Książęca Wysokość, Bol-
ko, książę von Pless, hrabia von 
Hochberg, baron na Książu. 
Informację przekazały pogrą-
żone w bólu wdowa księżna 
Marie Elisabeth i córka księ-
cia, hrabianka Felicitas. Wnuk 
i dziedzic ostatnich właścicieli 
Książa i Pszczyny był wielkim 
przyjacielem Polski i Polaków. 
Od 2015 roku nosił także tytuł 
honorowego obywatela Wał-
brzycha. 
Książę Bolko von Pless był rów-

nież orędownikiem ponadregional-
nej współpracy miast Wałbrzych i 
Pszczyna, które w przeszłości stano-
wiły wspólne dominium połączone 
unią personalną w osobie kolejnych 
właścicieli z rodziny von Pless, a od 
2013 roku są miastami partnerski-
mi. W 2015 roku Rada Miejska nada-
ła mu tytuł honorowego obywatela 

Wałbrzycha (uchwała RM Wałbrzy-
cha z 15 maja 2015 r.).

Bolko Constantin Stanislaus Ma-
ria de la Paz Conrad Juan, Książę 
von Pless, Hrabia von Hochberg i 
baron na Książu (ur. 3 kwietnia 1936 
w Monachium- zm. 27 sierpnia 2022 
w Monachium) urodził się jako syn 
hrabiego Bolko von Hochberga i 
jego żony Clothilde, z domu de Silva 
y Gonzalez de Candamo. Dziadkami 
księcia ze strony ojca są książę Hans 
Heinrich XV i księżna Daisy von 
Pless. Rodzina Hochbergów admini-
strowała, a później posiadała zamek 
Książ od 1509 do 1943 r. Potomek 
właścicieli Książa i Pszczyny bywał 
na Śląsku regularnie od lat 70-tych 
ubiegłego stulecia. Po 1989 roku, a 
szczególnie po Mszy Pojednania w 
Krzyżowej w 1993 roku włączył się w 
promocję Zamku Książ jako atrakcji 
turystycznej o ponadregionalnym 
znaczeniu. Od tego czasu regular-
nie odwiedzał historyczną siedzibę i 

aktywnie uczestniczył w organizacji 
przedsięwzięć kulturalnych, takich 
jak: wystawy, koncerty, publikacje. 
Zamieszkały na stałe w Monachium, 
od 1984 roku był seniorem i głową 
rodziny Hochbergów. Ma jedną cór-
kę – Felicitas. W czerwcu tego roku 
książę Bolko ogłosił drukiem swoje 
pamiętniki, które napisał przy po-
mocy prezesa Fundacji Księżnej Da-
isy von Pless, Mateusza Mykytyszy-
na. Poniżej fragment „Wspomnień 
Śląskiego Księcia”: „Przez większość 
mojego życia, także dziś, patrzyłem 
w przyszłość. Nie wracam do tego 
co było i cenię możliwości jakie 
daje oddzielenie przeszłości grubą 
kreską. Chciałbym wierzyć, że odro-
biliśmy lekcje, które zgotowała nam 
historia w okrutnym 20. wieku". 

Red.
Źródło i fot.

FUNDACJA KSIĘŻNEJ 
DAISY VON PLESS  
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Rozmowa Tygodnia z przedstawicielką Randstad Polska Sp. z o.o. - Martą Zygułą 
branch manager w Wałbrzychu - o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Firma Randstad specjalizuje 
się w rekrutacji pracowników. 
Jakie mają Państwo aktualnie 
oferty pracy, kogo Państwo po-
szukują?

W Randstad oferujemy pracę 
w dużych zakładach produkcyj-
nych, w magazynach oraz w śred-
nich i małych przedsiębiorstwach 
na terenie Wałbrzycha oraz wielu 

miejscowościach na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego m.in. 
w Świdnicy, Żarowie, Strzegomiu, 
Kamiennej Górze, Kudowie Zdrój. 
Rekrutujemy na stanowiska: ope-
rator maszyn, operator wózków 
widłowych, technik utrzymania ru-
chu, ze specjalnością: elektryk, me-
chanik lub automatyk, kierowca, 
pracownik obsługi stacji paliw, jak 

i na stanowiska biurowe. Oferuje-
my ponadto pracę za granicą - ak-
tualnie poszukujemy m.in.: mon-
terów rusztowań i pomocników 
oraz monterów izolacji do pracy w 
Niemczech, Belgii i Holandii. War-
to sprawdzić stronę internetową: 
randstad.pl lub przyjść do naszego 
biura w Wałbrzychu przy ul. Chro-
brego 37a (obok byłego pogoto-
wia).

Jakie są wymagania dla po-
szukujących pracy?

Mamy oferty pracy zarówno 
dla osób z doświadczeniem, jak 
i dla poszukujących pierwszego 
zatrudnienia. Wszystko zależy od 
stanowiska i miejsca zatrudnienia, 
ale też wynika z rozmowy z kan-
dydatami o ich oczekiwaniach i 
doświadczeniach. Specjaliści do 
spraw rekrutacji, poznając potrze-
by kandydatów, mogą przedstawić 
i dopasować oferty.

Co zyskuje pracownik poza 
zatrudnieniem? Jakie benefity 
oferują pracodawcy?

Pracownik może dziś liczyć na 
wiele dodatkowych korzyści. Stan-
dardem jest opieka medyczna w 
sieci niepublicznych placówek 
zdrowia, ubezpieczenie na życie. 
Na popularności zyskuje dofinan-
sowanie do posiłków w pracy, do 
dojazdów do pracy lub możliwość 
korzystania z darmowego trans-
portu pracowniczego. Często pra-
cownicy zyskują dofinansowanie 
do zajęć sportowych, bilety do 
kina, zniżki na zakupy, paczki lub 
bony świąteczne czy szkolenia. 
Pracodawcy starają się w ten spo-

sób dodatkowo zachęcić pracow-
ników. Badania naszej firmy po-
kazują, że benefity i świadczenia 
dodatkowe są ważne dla kandyda-
tów, którzy często otwarcie pytają 
nas o to w czasie rozmów kwalifi-
kacyjnych. W zasadzie co drugi z 
nich spodziewa się, że jego firma 
zaproponuje mu prywatną opiekę 
zdrowotną, a co trzeci - ubezpie-
czenie na życie czy bony.

Od kiedy można zacząć pra-
cę?

Mamy oferty pracy od zaraz, 
ale są również stanowiska, na któ-
re - ze względu na konieczność 
weryfikacji kompetencji pracow-
ników - proces rekrutacji jest nie-
co dłuższy. Moment rozpoczęcia 
pracy zależy również od kandyda-
ta i jego dostępności, związanej 
choćby z okresem wypowiedzenia 
w poprzedniej firmie. Rozmowa z 
naszym specjalistą pozwala nam 
poznać te wszystkie okoliczności i 
dopasować do nich proponowane 
oferty zatrudnienia.

Najbardziej oczekiwane pyta-
nie. Ile można zarobić?

Osoby bez doświadczenia, na 
pełnym etacie, mogą zarobić na-
wet 4-5 tysięcy złotych brutto, np. 
na stanowiskach: pracownik pro-
dukcji, operator wózka widłowego. 
Z kolei dla specjalistów z doświad-
czeniem, np. technik utrzymania 
ruchu widełki wynagrodzenia wy-
noszą obecnie między 7-10 tysięcy 
złotych brutto. Warto zaznaczyć, 
że za granicą, przykładowo monter 
rusztowań, może uzyskać wyna-
grodzenie nawet około 20 tysięcy 

złotych brutto. Dlatego warto po-
rozmawiać z naszym specjalistą 
ds. rekrutacji, który zna rynek pra-
cy i potrafi dopasować potrzeby i 
umiejętności kandydata do aktual-
nych wakatów. W Randstad znamy 
oczekiwania pracodawców oraz 
trendy i możemy podpowiedzieć, 
w którym kierunku warto podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe, aby 
być atrakcyjnym kandydatem i 
więcej zarabiać.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że dziś można aplikować 
na oferty pracy w szybki, prosty i 
bardzo przystępny sposób - przez 
wypełnienie formularza na stro-
nie: randstad.pl - z komputera 
czy nawet z telefonu. Dotyczy to 
wszystkich prowadzonych przez 
nas rekrutacji. Można też zadzwo-
nić (tel. 887495846), umówić się 
na spotkanie online lub przyjść do 
naszego biura w Wałbrzychu przy 
ul. Chrobrego 37a (obok byłego 
pogotowia).

Dziękujemy za rozmowę.
Redakcja.
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15-lecie klubu
„Rok 2022 jest dla nas szczególny, bowiem świętujemy wy-

jątkowy dla naszego klubu jubileusz 15-lecia! Wiosną 2007 
roku grono miłośników siatkówki żeńskiej w Wałbrzychu zai-
nicjowało treningi 30-osobowej grupy młodych siatkarek, a 3 
października 2007 oficjalnie zarejestrowano nasz klub.”

-Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w ciągu tych 15-stu lat do-
łożyli swoją cegiełkę do tego, 
byśmy mogli znaleźć się w tym 
miejscu, w którym jesteśmy 
dzisiaj. Dziękujemy założycie-
lom klubu, sponsorom, kibi-
com i sympatykom, partnerom, 
trenerom, zawodniczkom oraz 
zarządowi. Dzisiejszy sukces 
klubu to także Wasz sukces – 

dzielą się swoją opinią przed-
stawiciele klubu.

W ciągu 15 lat MKS Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych zjedno-
czył setki siatkarek na szczeb-
lu Seniorek, Juniorek, Kadetek 
i Młodziczek. Rozegrał liczne 
mecze medalowe, wywalczył 
awans do II Ligi Siatkówki Ko-
biet i wciąż ma ochotę na wię-
cej!

-Jak inaczej moglibyśmy 
świętować 15-lecie założenia 
klubu MKS Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych, jak nie grą w siat-
kówkę! Zapraszamy na jubileu-
szowy turniej pod patronatem 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha 
dra Romana Szełemeja, który 
odbędzie się 3 – 4 września 

2022 w Aqua-Zdrój Wałbrzych. 
Wstęp wolny. W ramach turnie-
ju rozegrane zostaną mecze w 
trzech kategoriach wiekowych. 

Do rozgrywek przystąpi 13 
zespołów z ośmiu klubów:

• MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych

• TJ Slavia Hradec Kralove

• AZS AWF Deputo Wrocław
• ECO UNI Opole
• MKS MOS Wieliczka
• MKS IgnerHome Volley 

Świdnica
• UKS Piątka Turek
• UKS Jedynka Kluczbork
• UKS Gminy Miękinia

JZ 

Bawili się z siatkarzami Kolejna miejska impreza z 
udziałem siatkarzy wałbrzy-
skiego Chełmca okazała się 
dużym sukcesem. W pikni-
ku rodzinnym na zakończe-
nie wakacji tłumnie wzięli 
udział wałbrzyszanie korzy-
stający tego dnia nie tylko 
ze świeżo wybudowanej 
fontanny i zielonego skwe-
ru, ale także wielu atrakcji 
przygotowanych przez miej-
skie instytucje m.in. Stara 
Kopalnia, Aqua Zdrój, Za-
mek Książ czy Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury.

-Z branży sportowej mieli-
śmy przyjemność przygo-

towania strefy dla najmłod-
szych (i nie tylko), gdzie 
królowała siatkówka oraz 
gry i zabawy sprawnościo-
we. Na wszystkich uczest-
ników czekały nagrody i 
upominki a prawdziwym 
powodzeniem cieszyły się 
zdjęcia z wałbrzyską ma-
skotką Moofie. Masa pozy-
tywnych emocji, świetna 
frekwencja i idealna wręcz 
pogoda. To był dobry dzień. 
Dziękujemy za uczestnictwo 
jednocześnie polecając się 
na przyszłość. Do zobacze-
nia! - mówią o imprezie 
przedstawiciele klubu. 

JZ

Zakończenie wakacji z wałbrzyskimi siatkarzami, którzy zadbali o strefę gier i zabaw podczas 
rodzinnego pikniku, świetnie wpasowało się w oczekiwania młodszych mieszkańców. O niesa-
mowitą atmosferę zadbali Fabian Kurzawiński, Michał Jerzyk, Dominik Płużka, Miłosz Baran.
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Smuda - Legenda!
Franciszek Smuda za poro-
zumieniem stron rozwiązał 
kontrakt z Wieczystą Kraków. 
Wszystko wskazuje na to, że 
jest to raczej koniec kariery, 
tego - świadomie mówię - le-
gendarnego trenera. Bo Smu-
da legendą jest i pozostanie. 
Trudno mi oceniać pracę Fran-
za w Wieczystej bo nie ogła-
dam jej meczów ale zastana-
wiam się czy właściciel tego 
projektu, który do tej pory 
dość racjonalnie go prowadził 
(uwzględniając jego specyfi-
kę) trochę się nie „podpalił” 
brakiem kompletu punktów 
po pięciu kolejkach 3 ligi. Nie-
ważne. Smuda legendą pozo-
stanie! Wiadomo, że trener i 
człowiek to specyficzny (bez 
negatywnego wydźwięku). 
Dla niektórych w ogóle po-
stać-mem, dla wielu ten kto 
spieprzył polskie EURO. Ale 
krytyka jego jako trenera jest 
bardzo często powierzchow-
na i nie uwzględnia często 
wielu okoliczności, specyfiki 
polskiego futbolu lat 90-tych 
czy sytuacji kadry narodowej 
kiedy Smuda ją obejmował. 
Czy to się komuś podoba czy 
nie to jeden z najbardziej uty-
tułowanych polskich trene-
rów w ostatnich trzydziestu 
latach. Że miał kiepski war-
sztat, bazował na przygoto-
waniu fizycznym ...być może. 
Czy nie wykorzystał poten-
cjału kadry podczas EURO 
2012? Popatrzmy racjonal-
nie jaki ten potencjał był... A 
skuteczniejszy Lewandowski 
w pierwszej połowie meczu 
z Czechami mógł zupełnie 
zmienić ocenę tego turnieju. 
Franz może spokojnie przejść 
na emeryturę jako spełniony 
trener i człowiek, żyjący do-
statnie, czerpiący także zyski 
z inwestycji w nieruchomości 
a w jego życiu nie brakowało 
dramatycznych momentów 
jak strata po oszustwie ma-
nagera-hochsztaplera gigan-
tycznej na ówczesne warunki 
kwoty 250 tyś. dolarów, po 
czym miał myśli samobójcze. 
Smuda przy wszystkich swo-
ich wadach zasługuje na bez-
względny szacunek i jestem 
pewien, że z czasem grono 
jego hejterów gwałtownie się 
skurczy i zostanie postacią le-
gendarną.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Sławomir  
Nazwisko: Orzech
Data urodzenia: 14 stycznia 1993 roku  
Pseudonim sportowy:  Orzi 
Klub: KP Górnik Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces: Myślę, że 
przede wszystkim to narodziny mojego syna 
Antosia. A z kwestii sportowych wyjazd w 2014 
roku na konsultacie reprezentacji Polski U-21. 
Do tego należy dodać występy na poziomie II 
ligi wraz z Górnikiem Wałbrzych. 
Kto jest Twoim idolem sportowym: Moim ido-
lem był zawsze Roberto Carlos. Co prawda występował na obronie, ale czę-
sto włączał się w grę ofensywną swojego zespołu, co owocowało również 
jego bramkami. 
Dlaczego piłka nożna: Od małego z ojcem chodziłem na mecze Górnika 
Wałbrzych. Potem w wieku 7 lat mama zaprowadziła mnie na trening Gór-
nika i tak zaszczepiła się we mnie miłość do tego sportu jak i klubu.  
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: W swojej przygodzie z piłką nożną chciałbym 
jeszcze zagrać na szczeblu centralnym z Górnikiem Wałbrzych. W życiu, a 
przede wszystkim sporcie wszystko jest możliwe, a ja planuję jeszcze przez 
kilka dobrych lat pograć w piłkę, dlatego wierzę, że mi się uda spełnić to 
marzenie. 

Michał Leśniak wygrał na punkty
Już w siedemdziesiątej se-
kundzie atakujący wałbrzy-
ski bokser nadział się na 
kontrę prawym sierpowym 
i poleciał na matę ringu. Na 
szczęście nie był to ciężki 
cios i szybko się pozbierał. - 
Byłem zaskoczony w pierw-
szej rundzie bo praktycznie 
wpadłem sam na cios, który 
nie zrobił mi krzywdy, ale 
przez to straciłem punkty - 
komentuje Michał Leśniak 
- Szybko się podniosłem ale 

musiałem zmienić podejście 
do walki. Przez wszystkie 
rundy byłem ostrożny, gdy-
by nie pierwsza runda ina-
czej wszedłbym do tej wal-
ki - dodaje wałbrzyszanin. 
Jak widać z przebiegu walki 
Leśniak wyciągnął naukę, 
pracował konsekwentnie za 
lewym prostym. Również 
dzięki pracy nóg mozolnie 
odrabiał straty. - Bo byłem 
przygotowany kondycyjnie 
i motorycznie bardzo do-

brze, że po 8 
rundach nie 
c z u ł e m 
zmęcze-
nia. Spo-
k o j n i e 
m ó g -
ł b y m 
walczyć 
12 rund. 
Mój przeciw-
nik zaskaki-
wał mnie 
ś w i e t n ą 

praca nóg i ucieka-
niem - tłumaczył 
naszym czytelni-
kom „Szczupak”. 
Kilka razy trafił 
też lewym hakiem 
pod prawy łokieć. 

Punktacja na koniec 76:75, 
78:73 i 78:73. Gratulujemy 
wygranej i czekamy na kolej-
ne walki.

PAS
Fot. użyczone

facebook.com/Szczupson

Niewesoły początek beniaminka
Po dwóch kolejkach IV ligi grupy wschodniej na czele klasyfikacji plasują się bez straty punktów dwa zespoły, w tym Piast Żmigród, 

z którym Górnik Wałbrzych zmierzy się w jutrzejszej odsłonie rozgrywek. 

Niewiele powodów do ra-
dości mają jak dotąd fani oraz 
sami piłkarze beniaminka IV 
ligi, który w dwóch dotychcza-
sowych spotkaniach nie wywal-
czył punktu, zdobył 1, a stracił 
4 gole. - Z Piastem prowadzili-
śmy co prawda grę, jednak nie 
mieliśmy argumentów w ofen-
sywie. Rywal zaś dwukrotnie 
nas skontrował i w rezultacie 
zwyciężył 2:0 -, tak porażkę z 
noworudzką ekipą wspomina 
trener Marcin Domagała. O po-
prawę mizernę dorobku będzie 
jednak w Żmigrodzie bardzo 
trudno. Warto bowiem pamię-
tać, iż przeciwnik to spadko-
wicz z III ligi, który jest jednym 
z kandydatów do awansu, a 
więc powrotu na wyższy szcze-
bel. - Czeka nas naprawdę cięż-

ki mecz, ale przecież nie poło-
żymy się przed gospodarzami. 
Nastroje są bojowe, choć nie 
da się ukryć, iż nie jesteśmy fa-
worytem w potyczce z liderem 
rozgrywek -, przyznał szkole-
niowiec biało-niebieskich. 

Jeśli chodzi o kadrę Górnika, 
to w nadchodzącym spotkaniu 
zabraknie jedynie Marcinów: 
Kobylańskiego oraz Smoczyka. 
Ten drugi rozpoczął już reha-
bilitację pod czujnym okiem 
Przemysława Wojdy z FizjoCen-
trum.pl. Z dobrych wieści moż-
na dodać, iż w środę do roz-
grywek zgłoszono kolejnego 
Brazylijczyka – Daniela More-
no Pagana, który występuje na 
środku pomocy i niewykluczo-
ne, że jutro wyjdzie na boisko 
w Żmigrodzie. Jak się również 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, 
to najprawdopodobniej nie ko-
niec wzmocnień, gdyż klub pro-
wadzi zaawansowane rozmowy 
z doświadczonym napastni-
kiem. 

Czas na Puchar Polski
Po sobotnim meczu IV ligi z 

Piastem Żmigród naszą ekipę 
czeka powrót do Wałbrzycha i 
spotkanie na Ratuszowej z So-
kołem Marcinkowice. Do kon-
frontacji z czwartym zespołem 
klasyfikacji dojdzie w sobotę 
10 września, wcześniej jednak 
Górnicy zagrają w 1/16 finału 
Pucharu Polski szczebla okrę-
gowego. W środę 7 września 
biało-niebiescy zmierzą się na 
wyjeździe z rezerwami Lechii 
Dzierżoniów. Początek o godzi-
nie 17.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Wałbrzyszanin Michał „Szczupak”Leśniak wygrał ośmiorundową walkę na punkty (17-1-1, 5 KO). Nie obyło się bez chwi-
lowych tarapatów, gdyż musiał wstać z desek w pierwszej rundzie podczas gali we Wrocławiu od ciosu solidnego Cze-
cha Josefa Zahradnika (14-7, 8 KO).



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Rusza budowa bocznicy kolejowej w Jaworze!

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
oraz ponad 100 samorządowców

rozmawiało o rozwoju polskiej gospodarki

30 sierpnia przedstawi-
ciele Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” oraz Mer-
cedes-Benz AG dokonali 
symbolicznego „wbicia 
łopaty” i tym samym pięć 
miesięcy po podpisaniu 
umowy pomiędzy Merce-
des-Benz Manufacturing 
Poland i WSSE rusza bu-
dowa bocznicy kolejowej i 
centrum logistycznego dla 
fabryki Mercedesa w Ja-
worze. Projekt finansowa-
ny jest ze środków WSSE 
oraz MBMPL, a jego koszt 
szacuje się na kilkadziesiąt 
milionów złotych. 
Podczas oficjalnej uroczy-

stości wbicia łopaty w Jaworze 
obecny był Prezes WSSE Piotr 
Wojtyczka. - W czerwcu 2017 
roku Premier Mateusz Morawie-
cki w trakcie uroczystości zwią-
zanych z wmurowaniem kamie-
nia węgielnego pod budowę 
fabryki Mercedesa powiedział, 
że to przedsięwzięcie to nasza 
wspólna — polsko-niemiecka 
szansa. Dzisiejsze symbolicz-
ne „wbicie łopaty” pod budowę 
bocznicy kolejowej to nie tylko 
okazja do świętowania naj-
większej tego typu inwestycji w 
historii Wałbrzyskiej Strefy Eko-

nomicznej, to nie tylko radość 
z godnego podziwu i odpowie-
dzialnego rozwoju naszego stra-
tegicznego partnera, ale przede 
wszystkim dowód doskonałych 
relacji, mądrej współpracy i wza-
jemnego zaufania. Dowód na 
to, że wspólnie wykorzystujemy 
stojące przed nami szanse. W ra-
mach inwestycji już w przyszłym 
roku uruchomimy nowoczesną 
bocznicę kolejową przystoso-
waną do rozładunku intermo-
dalnego, która stanowić będzie 
elementarną część większego 
centrum logistycznego. Wał-
brzyska Specjalna Strefa Ekono-
miczna „INVEST-PARK” stanie się 
inwestorem zastępczym dla tej 
ważnej, z perspektywy koncernu 
Mercedesa, inwestycji - mówił 
Piotr Wojtyczka. 

Inwestycja obejmuje bu-
dowę bocznicy kolejowej w 
południowo-zachodniej części 
strefy ekonomicznej, podob-
szar Jawor/DSAG S3, oraz cen-
trum logistycznego na terenie 
dolnośląskiej fabryki Merce-
des-Benz. Bocznica połączona 
będzie z linią kolejową Kędzie-
rzyn Koźle - Kamieniec Ząbko-
wicki - Legnica. Na powierzch-
ni 2,6 ha powstanie centrum 
logistyczne, czyli nowoczesna 

platforma przeładunkowa z za-
awansowaną technologicznie 
infrastrukturą, przeznaczoną w 
szczególności do obsługi trans-
portu baterii litowo-jonowych z 
Jawora do fabryk Mercedesa na 
świecie. Na początku 2024 roku 
większość dostaw do zakładu i 
transport gotowych produktów 
przeniesie się z drogi na tory. 

 - Dążenie do neutralności pod 
względem emisji CO2 było na-
szym celem od samego początku 
istnienia fabryki w Jaworze. Za-
kład zasilany jest w 100% ener-

gią odnawialną. Kolejnym kro-
kiem redukcji śladu węglowego 
jest obszar logistyki. Dzięki nowej 
bocznicy kolejowej zminimalizu-
jemy transport drogowy do i z 
fabryki, który zastąpią przewozy 
koleją. Wspólnie z Wałbrzyską 
Specjalną Strefą Ekonomiczną 
robimy kolejny krok w kierun-
ku zrównoważonego rozwoju 
naszej produkcji i dystrybucji 
– twierdzi Aleksandra Łuka-
siak, CEO Mercedes-Benz Ma-
nufacturing Poland 

Prezes Piotr Wojtyczka pod-
kreślał pełną otwartość Wał-

brzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” na 
realizację kolejnych nowych 
projektów, które mają pozytyw-
nie wpłynąć na rozwój połu-
dniowo-zachodniej części kra-
ju. - Niezmiennie zapewniam 
o moim i naszym — pełnym 
wsparciu dla wszelkich kolej-
nych przedsięwzięć realizowa-
nych przez naszych partnerów. 
Wspólnie żywimy nadzieję, że 
fabryka, w okolicy której się 
znajdujemy, jest co prawda 
pierwszą, ale nie ostatnią tego 
typu inwestycją zlokalizowaną 
w naszym kraju. 

Przeszło 100 samorzą-
dowców z trzech woje-
wództw wspólnie z Wał-
brzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną „INVEST-
-PARK” debatowało w śro-
dę o najważniejszych wy-
zwaniach stojących przed 
biznesem i JST. W trakcie 
największego jak dotąd 
śniadania samorządowo-
-gospodarczego rozma-
wiano przede wszystkim 
o elementach wspólnych 
- trosce o rozwój polskiej 
gospodarki i systematycz-
nej poprawie jakości życia 
południowo-zachodniej 
części kraju. 

Tym razem śniadanie samo-
rządowe-gospodarcze odbyło 
się przy udziale członków Rzą-
du oraz przedstawicieli wielu 
strategicznych instytucji jak 
Tauron, czy Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa. W Zamku 
Topacz obecni byli m.in. Ire-
neusz Zyska - Wiceminister 
Klimatu i Środowiska, Janusz 
Cieszyński - Sekretarz stanu, 
Pełnomocnik Rządu do Spraw 
Cyberbezpieczeństwa, Krzysz-
tof Maj - Członek Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, 
Jarosław Kresa - wicewojewo-
da dolnośląski, Paweł Hreniak 
- Poseł na Sejm RP oraz ponad 
100 przedstawicieli samorzą-
dów Dolnego Śląska, Opol-
szczyzny i Wielkopolski. 

- Życzyłbym sobie, aby WSSE 
kojarzyła się Państwu nie tylko z 
wysokorozwiniętym biznesem, 
lecz także jako miejsce, w któ-
rym wszyscy możemy się spot-
kać i porozmawiać, wymienić 
doświadczeniami, refleksjami i 
uwagami na temat wzajemnej 
naszej aktywności i działalno-
ści. Życzyłbym sobie, a także 

Państwu, aby pomimo trudnych 
czasów w jakich przyszło nam 
żyć oraz pracować - mam tu 
na myśli przede wszystkim kry-
zys pandemiczny oraz wojnę 
na Ukrainie – życzyłbym nam 
wszystkim, aby rozmowa po-
nownie wróciła na wokandę, 
abyśmy potrafili znaleźć wspól-
ny język i skupiali się na tych 
płaszczyznach które nas jedno-
czą, a nie dzielą - mówił Prezes 
WSSE Piotr Wojtyczka.  

Podczas spotkania podkre-
ślano, że WSSE chce odgrywać 
istotną rolę w życiu społeczno-
-gospodarczym Dolnego Ślą-
ska, Opolszczyzny i Wielkopol-
ski – rolę koordynatora dialogu 
między samorządami, insty-
tucjami publicznymi i bizne-
sem, jednak to przedstawiciele 
samorządów, czyli wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci 
odgrywają kluczową rolę przy 

ostatecznej decyzji inwesto-
rów dotyczącej tego, czy ulo-
kują oni swój kapitał w danej 
gminie, czy nie. 

- Bardzo mnie to cieszy, że 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
przy okazji 25-lecia nadal myśli 
o dynamizacji polskiej gospo-
darki i tak pozytywnie wpły-
wa na rozwój województw 
dolnośląskiego, opolskiego i 
wielkopolskiego. To dzisiejsze 
spotkanie, ilość obecnych gości 
pokazuje, że WSSE stawia na 
kooperację, dialog i wspólną 
efektywną realizację projektów. 
Dyskusja, w której bierze tak 
duża ilość przedstawicieli samo-
rządów jest tego idealnym po-
twierdzeniem - mówił Ireneusz 
Zyska - Wiceminister Klimatu 
i Środowiska. 

Istotę spotkania i wspól-
nych rozmów doceniali rów-
nież przedstawiciele samorzą-
dów. - Każde spotkanie, które 
daje przestrzeń do dyskusji oraz 
wymiany doświadczeń jest 
dla samorządowców bardzo 
cenne. Inicjatywa Śniadania 
Samorządowo-Gospodarczego 
zaproponowana przez Prezesa 
Piotra Wojtyczkę to nowatorskie 
podejście do budowania relacji 
pomiędzy Wałbrzyską Specjalna 
Strefa Ekonomiczna a samorzą-
dami, które są w zasięgu jej od-
działywania. Inicjatywa okazała 
się bardzo trafiona. Świadczy o 
tym ilość uczestników, wartość 
merytoryczna paneli dyskusyj-
nych oraz niezliczona ilość roz-
mów kuluarowych. Oby więcej 
takich spotkań! - powiedział 
Dariusz Maniak - Burmistrz 
Miasta i Gminy Syców. 
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Organizatorzy zaplanowali Mszę Świętą Dziękczynną
w intencji rolników

Dożynki w Czarnym- Borze
Tegoroczne Dożynki Gmin-

no - Powiatowe oraz XVIII 
Dolnośląskie Święto Pieroga 
odbędą się 4 września na 
stadionie sportowym w Czar-
nym Borze.

Na inaugurację czarnoborskich 
Dożynek organizatorzy zaplano-
wali Mszę Świętą Dziękczynną w 
intencji rolników, która zostanie 
odprawiona w południe w koście-
le p.w. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Czarnym Borze. Następ-
nie korowód dożynkowy, w któ-
rym wezmą udział parlamentarzy-
ści, włodarze powiatu, ościennych 
gmin, przedstawiciele lokalnych 
środowisk, klubów sportowych, 
organizacji pozarządowych i so-
łectw uda się na stadion sporto-
wy. Tam gospodarz gminy wraz 

ze starostami dożynek dokona 
tradycyjnego obrzędu – miste-
rium chleba. Nie zabraknie ośpie-
wania wieńców dożynkowych, a 
o najsmaczniejsze pierogi rywa-
lizacja będzie się toczyć w trzech 
kategoriach. Do laureatów w Kon-
kursie na Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy i Najsmaczniejsze 
Pierogi trafią atrakcyjne nagrody 
w postaci bonów upominkowych. 
Warto również wspomnieć, że 
Grzegorz Macko - Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
objął honorowym patronatem 
najstarsze na Dolnym Śląsku XVIII 
"Dolnośląskie Święto Pieroga" or-
ganizowane w gminie Czarny Bór. 
Nie może Was zabraknąć.

Red.
źródło i fot. czarny-bor.pl
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej kwoty czynszu 
za dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju, 
oznaczonej jako działka nr 181/29 w obrębie nr 14 Biały Kamień o powierzchni 16,50 m², 
zabudowanej garażem będącym własnością osoby fizycznej.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 82,50 zł netto + 23% VAT. 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 09:00. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż 
osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez 
pełnomocnika. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę 
pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.09.2022 r. wadium w wysokości 
82,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg – część 
działki nr 181/29 obręb nr 14 Biały Kamień”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi.. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i 
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 
6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://
bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl 
pod nr telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od 02.09.2022 r. do 04.10.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej kwoty czynszu 
za dzierżawę części nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ulicy Mikołaja Reja, 
oznaczonych jako działki o numerach 109/3 i 110/4 w obrębie nr 18 Biały Kamień o łącznej 
powierzchni 18,00 m², zabudowanej garażem.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została 
ustalona na kwotę 108,00 zł netto + 23% VAT. 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 05.10.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż 
osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez 
pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności 
i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym 
punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.09.2022 r. wadium w wysokości 
111,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg – część 
działki nr 109/3 i nr 110/4 obręb nr 18 Biały Kamień”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, 
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i 
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 
6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://
bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl 
pod nr telefonu 74 66 55 359
Data wywieszenia od 02.09.2022 r.  do 04.10.2022 r.  
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Uzdrowiciel z Filipin
Reynaldo Jun Litawen

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

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

zakończył się problem z przerostem prostaty. Pani Maria z Krakowa za-
pewnia, że dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła się mięśniaków na na-

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

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

Reynaldo Litawen   przyjmuje:Reynaldo Litawen   przyjmuje:

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

784 609 208 | 693 788 894 | 660 399 002

8 WRZEŚNIA -  LUBIN
9 WRZEŚNIA - WAŁBRZYCH

10 WRZEŚNIA -  BOLESŁAWIEC
11 WRZEŚNIA -  WROCŁAW
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BABA-DZIWO  w Dramatycznym

Eugeniusz Andrzej Józefowski w BWA

Utwór – brawurowa 
tragikomedia z 1938 roku 
– okazuje się być niezwykle 
aktualnym komentarzem 
politycznym po 80 latach. 
Zabawna historia kobiety 
dyktatorki w trafny sposób 
punktuje gorączkę faszy-
zmu, która ogarnęła świat w 
dwudziestoleciu międzywo-
jennym. Autorka skupia się 
na problemie ludzi niepo-
trzebnych i odrzuconych, 
którzy stają się tyranami, 
kiedy tylko szaleństwo spo-
łeczeństwa daje im ku temu 
możliwość.

Twórcy sprawdzają, jak ten 
tekst rezonuje dzisiaj. Pytają, czy 
historia lubi się powtarzać, czy bę-
dziemy świadkami nowych prze-
wrotów majowych i zabójstw na 
tle politycznym? Czy może nasze 
społeczeństwo znów opanowała 
gorączka faszystowskich potrzeb 
i warto byłoby za pomocą tej ko-
medii ostrzec je na nowo? Wresz-
cie, kim jest tytułowa BABA-DZI-
WO – dyktatorką, czy jej główną 
przeciwniczką, matką czwórki 
dzieci, czy dziewczyną uciekającą 
od przymusowego macierzyń-
stwa? Przewrotnie, odpowiedzi w 

spektaklu padają z pomocą kaba-
retowych i iluzjonistycznych tri-
cków. BABA-DZIWO to polityczna 
farsa w atrakcyjnym, teatralnym 
opakowaniu.

Spektakl brał udział w V edycji 
Konkursu na Inscenizację Daw-
nych Dzieł Literatury Polskiej 
„KLASYKA ŻYWA”.

Red.
źródło i fot. Teatr Dramatyczny 

CZAS TRWANIA: 95 MIN
Tekst: Maria Pawlikowska-Jas-

norzewska
Reżyseria i choreografia: Domi-

nika Knapik

Adaptacja i dramaturgia: To-
masz Jękot

Scenografia i kostiumy: Karoli-
na Mazur

Reżyseria świateł: Wolfgang 
Macher

Opracowanie muzyczne: Domi-
nika Knapik i Mateusz Flis

Obsada: Angelika Cegielska, 
Sara Celler-jezierska [G] / Karolina 
Bruchnicka [G] / Kinga Zygmunt, 
Dorota Furmaniuk, Magdalena 
Jaworska [G] / Wojciech Marek 
Kozak, Irena Wójcik, Mateusz Flis, 
Michał Kosela, Wojciech Świeściak

Wałbrzyska Galeria Sztuki 
BWA serdecznie zaprasza na 
otwarcie wystawy Eugeniu-
sza Józefowskiego „Proces-ja 
i prze-loty”, już w środę 07 
września 2022 o godzinie 
18.00 przy ulicy Słowackiego 
26.

Wystawa „Proces-ja i prze-
-loty”, jest pierwszą publiczną od-
słoną prac powstałych w ramach 
warsztatu o nazwie Cela Docelo-
wych Celów, który formalnie jest 
warsztatem z samym sobą. Cela 
Docelowych Celów to stan umy-
słu, przestrzeń mentalna, w której 
artysta dokonuje rozstrzygnięć, 
ustaleń dotyczących obecnego 
kształtu rzeczywistości, budowa-

nej przez siebie świadomie i in-
tencjonalnie. Cela, zgodnie z jej 
dialektyką stała się przestrzenią 
realizacji artystycznych przepro-
wadzanych w samotności. Na wy-
stawie, zostanie między innymi 
zaprezentowany czteroczęściowy 
obraz „Proces-ja i prze-loty”, od 
którego został zaczerpnięty tytuł 
wystawy, a który w pewnym sen-
sie jest powrotem artysty do prac z 
pierwszej wystawy w szklanej gab-
locie na korytarzu liceum, do któ-
rego uczęszczał. Pojawia się na nim 
procesja okrągłogłowych postaci z 
tamtych dzieł, znanych autorowi.

Eugeniusz Andrzej Józefowski, 
urodził się w 1956 roku w Skarży-
sku – Kamiennej. Jest malarzem, 

grafikiem, rysownikiem, fotogra-
fem oraz twórcą książek artystycz-
nych. Od 1983 roku jest człon-
kiem Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Ukończył w 1981 roku 
Instytut Wychowania Artystyczne-
go na Uniwersytecie Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie, dyplom 
z grafiki zrealizował u profesor 
Danuty Kołwzan-Nowickiej. W 
2004 roku otrzymał tytuł profeso-
ra sztuk plastycznych. Pracował na 
kilku uczelniach wyższych. Jego 
twórczość była prezentowana na 
ponad osiemdziesięciu wystawach 
indywidualnych oraz kilkuset wy-
stawach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Przeprowadził ponad 380 
realizacji artystycznych w formie 

warsztatów twórczych. Jest auto-
rem publikacji naukowych i popu-
larnonaukowych, w tym monogra-
fii, artykułów, katalogów z wystaw 
i warsztatów twórczych.

Otrzymał Nagrodę Państwową 
II stopnia za twórczość plastycz-
ną dla dzieci i młodzieży (1986), 
odznaczony Srebrnym 2006 i Zło-
tym Krzyżem Zasługi 2018 oraz 
Brązowym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” 2021. Żyje i 
pracuje we wsi pod Wrocławiem. 
Praca twórcza jest dla Eugeniusza 
Józefowskiego sposobem określa-
nia siebie w procesie wizualnego 
komentowania rzeczywistości, w 
której funkcjonuje. Red.

Źródło i fot. bwa.walbrzych.pl

Chór Dziecięcy Filharmonii 
Sudeckiej rozpocznie swo-
je próby we wrześniu. Jego 
skład zostanie ustalony na 
spotkaniach konsultacyjnych, 
które odbędą się w dniach 2 i 
9 września 2022 r. o godzinie 
16:30 w Filharmonii Sudeckiej 
(ul. Słowackiego 4, Wałbrzych). 
Do udziału w nich zaproszone 
są wszystkie zainteresowane 
dzieci w wieku 6-14 lat.

Chór Dziecięcy Filharmonii 
Sudeckiej jest pionierskim pro-
jektem instytucji, zainicjowanym 
przez nową dyrektor filharmonii 
Agnieszkę Franków-Żelazny, jed-
ną z najbardziej uznanych dy-
rygentek chóralnych w Polsce i 
Europie. Zajęcia chóru odbywać 
się będą w dwóch grupach wieko-
wych: 6-10 lat i 11-14 lat. Młodsza 
grupa będzie spotykać się w piąt-
ki w godzinach: 14:00-15:00 i w 

soboty od 9:00 do 10:30, starsza, 
podzielona na dwa głosy, będzie 
miała swoje zajęcia w piątki w go-
dzinach: 15:15-16:15 (jeden głos) 
i 16:30-17:30 (drugi głos) oraz w 
soboty od 10:45 do 12:15 (oba 
głosy).

Chór prowadzić będzie Anna 
Białek, absolwentka Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu, gdzie ukończyła 
studia magisterskie na kierunku: 
prowadzenie zespołów wokal-
nych i wokalno-instrumentalnych. 
Podczas zajęć dzieci uczyć się 

będą śpiewu chóralnego od pod-
staw, prowadzone będą też war-
sztaty z emisji głosu oraz ogólne 
ćwiczenia umuzykalniające. Chór 
przygotowywać będzie repertuar, 
który zaprezentuje podczas wy-
stępów w Filharmonii Sudeckiej 
między innymi podczas Koncertu 
Mikołajkowego czy Koncertu na 
Dzień Dziecka. Chórowi towa-
rzyszyć będzie Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Sudeckiej. W 
przyszłości planowane są również 
występy wyjazdowe.

Zajęcia Chóru Dziecięcego 
mają na celu nie tylko rozwój arty-
styczny dziecka. Nauka śpiewu ma 
szereg korzyści dla jego sfery psy-
chologicznej, społecznej i fizycz-
nej. Przygotowanie zajęć chóru 
przez doświadczonych pedago-
gów pozwoli też na prowadzenie 
ich w ten sposób, żeby stanowiły 
wartościowe uzupełnienie pod-
stawy programowej realizowanej 
w szkołach.

Red.
źródło: Filharmonia Sudecka 

Zapisy do Chóru Dziecięcego

A'PROPOS ZAPRASZA
PIĄTEK O 20:00
FUTURE GOLD w A'PROPOS / 

koncert / jazz fusion
Future Gold to trio jazz fusion 

z Londynu. Założone przez Freda 

McLarena (perkusja) i braci Alexa 
(klawisze) i Jacka Judda (kontra-
bas), łączą elementy jazzu i klasy-
ki, tworząc liryczny, energetyczny 
i autentyczny dźwięk. Na debiu-

tanckie koncerty w Polsce do Ale-
xa i Jacka dołączy perkusista Teo-
dor Lulis.

BILETY
35 zł w przedsprzedaży / 45 zł 

w dniu koncertu dostępne w klu-
bie lub zakup online na http://
aproposhotel.pl 

SOBOTA O 20:00
Bałkańskie 100% / impre-

za taneczna z DJ SideShifter + 
kuchnia

DJ SideShifter, czyli Georgi A, 
zaprowadzi nas w muzyczne kli-
maty Bałkanów, czasem oryginal-

ne, organiczne, czasem podkręco-
ne beat'em.

Skoro 100%, to też nasza kuch-
nia popisze się bałkańskimi potra-
wami. O tym niedługo.

BILETY
25 zł na miejscu lub online na 

http://aproposhotel.pl
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

3 ETAPOWE OCZYSZCZANIE 
SKÓRY – co to takiego?
Oczyszczanie skóry jest funda-
mentem pielęgnacji i od tego 
kroku zależy równowaga sta-
nu skóry. Kiedy skóra jest na-
leżycie oczyszczona, substan-
cje aktywne mogą przenikać 
głębiej i działać efektywniej. 
Problem łojotoku, krotek gru-
dek i zaskórników jest wtedy 
zminimalizowany.
Na co dzień rekomenduję 
2-etapowe oczyszczanie skó-
ry. Pierwszym z nich jest tak 
zwane oczyszczanie lipofilo-
we specjalnym olejkiem, który 
idealnie rozpuści makijaż, za-
nieczyszczenia oraz zalegający 
łój w gruczołach łojowych, bez 
naruszania bariery hydrolipi-
dowej. Drugi etap to oczysz-
czanie skóry żelem lub pianką. 
Produkt należy dobrać do typu 
skóry. Usuwamy w ten sposób 
resztki zanieczyszczeń oraz na-
dajemy odpowiednie pH.
Trzeci etap to jeszcze głębsze 
oczyszczenie. W zależności od 
typu skóry idealnie sprawdzą 
się domowe peelingi kwaso-
we. W tej chwili na rynku jest 
bardzo wiele dobrej jakości 
preparatów np. płatki nasączo-
ne kwasem azelainowym lub 
salicylowym , mleczka z do-
datkiem alfahydroksykwasów, 
maski z kwasami i enzymami. 
Ten etap rekomenduję jako 
stosowanie 2x w tygodniu po 
demakijażu. Działamy wtedy 
silnie przeciwzapalnie, prze-
ciwzaskórnikowo, wspomaga-
my rozjaśnianie przebarwień. 
Świetnym tipem jest nałoże-
nie po peelingu bogatej w 
substancje aktywne maski, 
dlaczego? Ponieważ skóra po 
etapie peelingu ma zazwy-
czaj bardziej kwasowe pH, a to 
sprzyja wchłanianiu i działaniu 
różnym składnikom z kosme-
tyku. 
Zadbana, gładka skóra bez 
zanieczyszczeń i przebar-
wień zdecydowanie dodaje 
nam pewności siebie, dlatego 
jako kosmetolog szczególną 
uwagę przykładam etapowi 
oczyszczania skóry, jako fun-
dament pielęgnacji moich 
klientów.

W stylu preppy Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

To będzie trudna i de-
cydująca o przyszłości 
druga połowa roku. Zę-
batki kół pod tytułem 
„kłopoty” właśnie uru-
chamiają kolejne pro-
cesy zmian/zmiennych 
i oczywiście nie można 
oddzielić tu polityki, go-
spodarki, ekologii etc.

Problemy wnikające 
z braku dywersyfikacji 
źródeł energii, z bra-
kiem uniezależniania się 
większości Europy od 
zagranicznych dostaw 
(energii, ale i generalnie 
globalnych rynków) dały 
o sobie znać już wiosną 
tego roku.

Latem słyszeliśmy o 
tym, że brakuje deszczu, 
że jest szczególnie gorą-
co i susze notuje się na 
całym świecie. Prof. Pa-
weł Rowiński, Wicepre-
zes Polskiej Akademii 
Nauk, hydrolog wyjaś-
nił w rozmowie dla Ra-
dia24, że dane naukowe 
wskazują, iż w tym roku 
możemy mieć do czy-
nienia z najgłębszą od 
500 lat suszą w Europie, 
a na pozostałych konty-
nentach nie jest wcale 
lepiej.

Kiedy nałożymy na to 
sytuację ogólnego kry-
zysu, inflacji, deficytów 
w przemyśle (najkrócej 
mówiąc), to maluje się 
przed nami dość smut-
ny obraz najbliższych 
miesięcy. Ważny jest 
także mechanizm, jaki 
ten związek przyczyn i 
skutków wywoła, jak na 
nie odpowiemy (a w za-
sadzie jak odpowiedzą 
rządzący i wielkie korpo-
racje). Przyszło nam żyć 
w „ciekawych czasach”, 
spokojne już były.

Spopularyzowany w la-
tach osiemdziesiątych przez 
Ralpha Laurena styl preppy, 
kojarzony z prestiżowymi 
uczelniami (Yale, Princeton, 
Harvard), elegancją, luk-
susowymi sportami (tenis, 
jacht, rugby, polo) w tym se-
zonie ma swój wielki "come 
back". Poznaj jego historię i 
poczuj się tej jesieni elitarnie 
i modnie.

Preppy - od Harvardu po ulicę
- "Historia preppy sięga lat 30-

50-tych ubiegłego wieku i jako 
źródło stylu podaje się ubiór ame-
rykańskich studentów z tzw. Ivy 
League (Liga Bluszczowa) – sto-
warzyszenia zrzeszającego osiem 
elitarnych uczelni amerykańskich 
(m.in. Harvard, Yale, Princeton).

Sam przymiotnik „preppy” 
oznaczający "elegancki" pojawił 
się dwadzieścia lat później w „Love 
story” autorstwa Ericha Segala 
(1970 r). Przez wiele lat ubiór stu-
dentów wymienionej Ligi był po 
prostu uniformem i nie był trakto-
wany jako „styl” mody codziennej. 
Dopiero w latach 70. młodzież z 
mniej uprzywilejowanych grup 
społecznych zaczęła naśladować 
styl ubierania rówieśników z pre-
stiżowych uczelni" (...). Prawdziwy 
boom na styl preppy nastąpił w 
roku 1980, gdy ukazała się książka 
„Official Preppy Handbook” autor-
stwa Lisy Birnbach, która z zało-
żenia miała być rodzajem parodii 
wyśmiewającej styl życia elitarnej 
części społeczeństwa, a tymcza-
sem dla wielu młodych ludzi z 
niższych sfer stała się gotowym 
podręcznikiem jak stać się prep-
py" - czytamy na mrvintage.pl.

Preppy - czyli co?
Ikoną klasycznego preppy był 

niewątpliwie amerykański prezy-
dent - John Fitzgerald Kennedy. 
Obecnie "sportowa elegancja" 
z salonów, uczelni i biur, króluje 
na wybiegach i ulicach. - "Cha-
rakterystyczne elementy ubioru 
to: granatowe marynarki/bleze-
ry często z naszywkami uczelni/
klubów, tweedowe marynarki w 
jodełkę, marynarki z bawełny se-
ersucker, kurtki harringtonki, ma-
rynarki, szorty i koszule z baweł-
ny madras, bawełniane spodnie 
typu chino, zazwyczaj w kolorze 
beżowym, sztruksowe chinosy, 
proste szorty chino, koszulki polo 
Lacoste, koszule z bawełny oxford  
- najczęściej z kołnierzykiem na 
guziki (button down) w kolorze 
błękitnym, białym i różowym, ko-
szule z kołnierzykiem klubowym 
(okrągłe wykończenie wyłogów), 
krawaty klubowe w skośne pasy i 
prążki nawiązujące do barw uczel-
ni lub klubu, swetry i bezrękawni-
ki krykietowe, bluzy rugby,

bluzy i koszulki z uczelnianymi 
symbolami,

buty siodłate, białe zamszo-
we derby (tzw. white bucks), kla-
syczne tenisówki, mokasyny że-
glarskie, mokasyny typu „penny 
loafers”- dowiadujemy się z mr-
vintage.pl.

Dawniej i dziś
Dziś styl preppy, jak wszystko 

w modzie, uległ zmianie. W jego 
nowoczesnej wersji odnajdziemy: 
"kolorowe chinosy, klasyczne je-
ansy, polo w mocnych kolorach: 
róż, zieleń, turkus, koszule ging-
ham/vichy, kardigany, bluzy z 
kapturem z nadrukami i naszyw-
kami uczelni/klubów, kolorowe 
paski parciane i plecionki, bejsbo-
lówki, kurtki husky, budrysówki, 
krawaty w kratę, muchy tweedo-
we i bawełniane"- wyliczają na 
mrvintage.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: mrvintage.pl

Źródło zdjęcia: pixabay.com

Łańcuszkowy zawrót głowy
My - kobiety kochamy bi-

żuterię w jej najróżniejszych 
wariantach. Ale czy potra-
fimy spojrzeć na nią facho-
wym okiem? Poniżej przed-
stawiamy najpopularniejsze 
nazwy splotów łańcuszków 
wraz z ich krótką charakte-
rystyką. Dzięki temu - mamy 
nadzieję - staniecie się 
"prawdziwymi" ekspertkami 
w dziedzinie jubilerstwa. 
SPLOT ANKIER - jego nazwa 

wywodzi się od angielskiego 
słowa "anchor" oznaczającego 
kotwicę. Ogniwa tego łańcuszka 
mają zazwyczaj kształt owalny lub 
prostokątny ze spłaszczeniami i 
zaokrąglonymi rogami. Najczęś-
ciej wybierany model do celebry-
tek, delikatny, łatwo się plącze 
stąd trzeba obchodzić się z nim 
niezwykle ostrożnie. 

SPLOT BISMARCK - łańcuszek 
tego typu składa się z połączo-

nych równolegle rzędów oczek, 
jest bardzo efektywny, najlepiej 
prezentuje się w roli bransoletki. 
Jako ozdoba na szyję nie potrze-
buje zawieszek - sam w sobie 
przyciąga bowiem uwagę i cieszy 
oko. 

SPLOT BIZANTYJSKI, KRÓLEW-
SKI - tworzą go ogniwa przeplata-
ne ze sobą w dość skomplikowany 
sposób, które mogą być okrągłe, 
prostokątne bądź kwadratowe, 
kolorowe, o różnym stopniu gru-
bości.

SPLOT CORDA (Kordel) - kształ-
tem przypomina grubszy, masyw-
ny sznurek.

SPLOT KOSTKA - lekki i delikat-
ny, pasuje do zawieszek.

SPLOT SINGAPUR (z ang. twi-
sted curb) - skręcana odmiana 
pancerki, choć jest bardziej sub-
telny; przypomina nieco ludzkie 
DNA, dość masywny.

Tegoroczne lato zdominowały 
także tzw. "żmijki"i mocne, raper-
skie łańcuchy, dostępne w bar-
wach tęczowych bądź złotych. 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Źródło informacji: silvexcraft.eu, 
sklepjubilerski.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 R0550/22

USŁUGI

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

W W W.MEBLE- IBG.WEEBLY. 
COM

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

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

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remon-
ty łazienek, kładzenie papy na da-
chy. Tel. 513 022 801

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PORZĄD-

KOWE. TEL. 74 841 66 66; 502 
308 696

Naprawa maszyn do szycia 
wszelkich typów, domowe i prze-
mysłowe. Wałbrzych ul. Armii Kra-
jowej 47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

REMONTY. Tanio i solidnie
tel. 783 255 751

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

PRACA

Firma Serene zatrudni pracow-
ników do opieki osób starszych 

w Polsce i w Niemczech. Kontakt 
602 784 629 , e-mail: serene27@
wp.pl

Montowanie podzespołów. 
Wałbrzych. 3 zmiany. Również dla 
osób z niepełnosprawnością. 734 
108 163

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 51m2, 3 pokoje z 
kuchnią. Ul. Mieszka 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%

FOTOBUDKA
Napis LOVE

Atrakcje i dekoracje na:
Wesela, urodziny, im-

prezy okolicznościowe
Organizacja imprez

605 561 031

www.30minut.pl

Piątek, 2 września 2022
Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 15

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 2.09.2022 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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