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Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

Już w najbliższą niedzielę 18 
września o godzinie 18:00 w Filhar-
monii Sudeckiej niezwykłe wydarze-
nie: POŻEGNANIE Z FILHARMONIĄ 
SUDECKĄ - Koncert życzeń dyrektor 
Elżbiety Łaganowskiej kończącej 
swoją pracę w tej instytucji. Pereł-
ki muzyki klasycznej dobrze znane 
szerszej publiczności zagra Orkiestra 
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją 
Ewy Gądek-Rosiak. Nie może was tam 
zabraknąć!

Czytaj więcej strona 13 w dziale 
KULTURA

PAS
Fot. Filharmonia SudeckaKoncert na pożegnanie Koncert na pożegnanie 

na sygnale str. 10

Nowe kary „drogowe”Nowe kary „drogowe”

W związku z trwającą przebudową 
drogi wojewódzkiej nr 367 i planowa-
nym całkowitym zamknięciem drogi 
od ulicy Zachodniej 7 w Wałbrzychu 
w dzielnicy Sobięcin do serpentyn za 
wiaduktem możecie Państwo korzystać 
z przejazdu przez wiadukt na ulicy Kra-
kowskiej w Boguszowie-Gorcach - in-
formuje na swoim portalu społecznoś-
ciowym burmistrz Boguszowa – Gorc 
Sylwia Dąbrowska. Przypominamy 

również, że w dniach 14 września do 14 
października 2022 r., droga wojewódzka 
nr 367 będzie całkowicie zamknięta w 
związku z planowanymi w tym rejonie 
pracami rozbiórkowymi wiaduktu kole-
jowego. Dojazd dla mieszkańców ulicy 
Zachodniej zostanie utrzymany.

Red.
Fot. użyczone facebook

Sylwia Dąbrowska  

Jedź przez Osiedle Krakowskie!
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z Zuzanną Bielawską
Wicedyrektor Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

1
kalendarium

WRZESIEŃ

16
PIĄTEK

Imieniny:
Filipa, Franciszek

Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka

WRZESIEŃ

20
WTOREK

Imieniny:
Edyta, Kamila, Kornel

Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Warstwy Ozonowej 
czytaj więcej Temat Tygodnia str 4

 Imieniny:
Justyna, Robert

Światowy Dzień
Dawcy Szpiku

WRZESIEŃ

21
ŚRODA

WRZESIEŃ

22
CZWARTEK

„Jeśli gromadzisz bogactwa jak skarb, one 
kradną ci duszę” -  Papież Franciszek 

WRZESIEŃ

17
SOBOTA

Imieniny:
Mateusz, Mira

Dzień Służby Celnej

Imieniny:
Joachim, Maurycy, Tomasz

Światowy Dzień
bez Samochodu

14:00 – Sabacik Straży Miejskiej - stadion sportowy 
przy ulicy Kusocińskiego - PIASKOWA GÓRA
18:00 - 35 DNI FOTOGRAFII ŚWIDNICA 2022 [WERNISAŻ 
WYSTAWY ZESTAW 2022] 26 w Wałbrzychu
17:00 –  spektal ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA/ premie-
ra - Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
17:00 - wernisaż Sudecka Wenus 2022 Marek Juras „Nu-
deometry” Jan Mlčoch  „Danza” - Świdnica Rynek 44
19:00 – Spektakl ŻEGLARZ - Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu

12:30 - spektakl ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
17:00 - 19:00 - Spotkanie autorskie Anny Kamińskiej - 
Galeria pod Atlantami - Rynek 9  Wałbrzych
10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- -MY-
ŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie
„Stara Kopalnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego
18:00 - 35 DNI FOTOGRAFII ŚWIDNICA 2022 [WERNISAŻ 
WYSTAWY ZESTAW 2022] 26 w Wałbrzychu
19:00 - Apollo in cielo - 57. Międzynarodowy Festiwal 
Wratislavia Cantans - Teatr Zdrojowy w Szczawnie-
-Zdroju 

Imieniny:
January, Konstancja

Dzień Emotikona

WRZESIEŃ

19
PONIEDZIAŁEK

11:00 - spektakl ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR- 
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie
„Stara Kopalnia”
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 Kopalnia”
10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego
26 w Wałbrzychu

Imieniny:
Irena, Stanisław

Dzień Doceniania Żony

WRZESIEŃ

18
NIEDZIELA

18:00 – Spektakl  ŻEGLARZ - Teatr Dramatyczny w 
Wałbrzychu
18:00 - Pożegnanie z Filharmonią Sudecką - koncert 
życzeń dyrektor Elżbiety Łaganowskiej - Filharmonia 
Sudecka
19:00 - Piotr Paleczny - Z klasyką przez Polskę Chopin 
- Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju

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

Światowy Dzień Sybiraka

Światowy Dzień Nosorożca
Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby

o Podwyżkę Płacy

REKLAMA R0567/22

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

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

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATISOKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Przed nami Międzynaro-
dowe Targi Pracy, które po 
raz pierwszy odbędą się w 
Wałbrzychu. Kiedy i gdzie 
odbędzie się to wydarze-
nie? Kto może je odwie-
dzić?

Nasze Międzynarodowe 
Targi Pracy zorganizujemy 
już w środę - 21 września, w 
godz. 10-13 w Hotelu Biały, 
przy ulicy Piotra Wysockie-
go 45 w Wałbrzychu. Zapra-
szamy osoby poszukujące 
pracy w Polsce i za granicą, 
a także wszystkich zaintere-
sowanych informacjami lub 
doradztwem z zakresu rynku 
pracy. Targi te dedykowane 
są również młodzieży wstę-
pującej na rynek pracy oraz 
pracodawcom, dla których 
przygotowane będzie spe-
cjalne stoisko z informacjami 
dotyczącymi dofinansowań 
do szkoleń z Krajowego Fun-
duszu Szkoleniowego.

Ilu wystawców i z jakich 
krajów będzie prezentować 
swoje oferty?

Na targach zaprezentuje 
się 50 wystawców - praco-
dawców oraz instytucji z sub-
regionu wałbrzyskiego oraz z 
Niemiec, Czech, Austrii, i Ho-
landii.

Jakie zawody są najczęś-
ciej poszukiwane przez 
pracodawców ?

Pracodawcy będą poszuki-
wać pracowników z różnych 
branż, będą oferty pracy dla 
pracowników produkcji, ma-
gazynierów i komisjonerów, 
spawaczy, ślusarzy, elektry-
ków, kierowców, operatorów 
wózków widłowych, opera-
torów CNC, a także pracow-

ników w branży budowlanej, 
hotelarskiej, medycznej, czy 
też usług osobistych. Nie za-
braknie również ofert pracy 
biurowej. Pełny wykaz ofert 
pracy oraz spis wystawców 
znajdują się na stronie www.
eures.dwup.pl

Jak mogą się przygoto-
wać odwiedzający targi, 
szukający pracy? Może 
warto zabrać CV?

CV jest niezbędnym narzę-
dziem do rozmowy z praco-
dawcą. To nasza wizytówka, 
zadbajmy więc o to, aby było 
jak najlepsze. Jeśli poszukuje-
my pracy w Polsce, CV w języ-
ku ojczystym jest wystarcza-
jące, ale jeśli aplikujemy do 
pracy za granicą, warto za-
brać ze sobą CV w języku nie-
mieckim, angielskim lub cze-
skim. Podczas Targów będzie 
można skorzystać z punktu 
ksero. Ponadto doradcy za-
wodowi oraz doradcy EURES 
z DWUP będą udzielać porad, 
jak profesjonalnie stworzyć 
taki dokument.

Czy oprócz pracodaw-
ców będą też instytucje do-
radzające z tematyki zwią-
zanej z rynkiem pracy, inne 
stoiska?

Oczywiście, wśród wy-
stawców znajdą się również 
instytucje, które bezpłatnie 
zajmują się doradztwem oraz 
informowaniem o dostępnej 
pomocy dla wszystkich grup 
na rynku pracy: od osób bez-
robotnych, poszukujących 
pracy, po pracujących oraz 
pracodawców. Są to m.in. Po-
wiatowy Urząd Pracy, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, 
Państwowa Inspekcja Pra-
cy, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Wśród instytucji 
nie zabraknie również Funda-
cji, które przybędą na targi z 
bezpłatną ofertą szkolenio-
wą. Zespół Placówek Wspar-
cia dziennego MOPS zapew-
ni kącik zabaw dla dzieci. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Paweł Szpur 



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

WSSE powołała Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego
Wałbrzyska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna „IN-
VEST-PARK” powołała Radę 
Rozwoju Obszaru Gospo-
darczego . Gremium bizneso-
wo-samorządowe rozpoczęło 
działalność w poniedziałek 
w Wałbrzychu. Tworzą je 
przedstawiciele z trzech wo-
jewództw: dolnośląskiego, 
opolskiego i wielkopolskiego. 
To największa pod względem 
terytorialnym Rada w kraju.
– Rada Rozwoju Obszaru Gospo-

darczego jest to podmiot, który po-
wstaje zgodnie z przepisami ustawy 
o wspieraniu nowych inwestycji. Za-
daniem Rady jest przede wszystkim 
wskazywanie kierunków działań na 
rzecz poprawy otoczenia przedsię-
biorstw i rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszaru oraz wspieranie 
WSSE w kierunkach jej rozwoju, a 
w szczególności w tworzeniu odpo-
wiedniej infrastruktury do wzmo-
żenia inwestycji. Rada składa się z 
przedstawicieli samorządów, ale, co 
niezwykle ważne, również przedsię-
biorców – mówi Piotr Wojtyczka, 
prezes Wałbrzyskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „INVEST-
-PARK”.

Podczas inauguracyjnego po-
siedzenia wręczono akty powo-
łania do Rady Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego. Wybrano także 
przewodniczącego, wiceprzewod-
niczącego i sekretarza Rady. Zostali 
nimi kolejno: Cezary Przybylski, 
marszałek województwa dolno-
śląskiego (przewodniczący Rady), 
Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz 
Jaworzyny Śląskiej (wiceprzewod-
niczący Rady) oraz Dariusz Maniak, 
burmistrz Sycowa (sekretarz Rady). 

– Niewątpliwie Rada powinna być 
bardzo silnym ciałem doradczym, 
które funkcjonuje na styku biznesu, 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” i samo-
rządu terytorialnego. Powinna być 
też ciałem współpracującym z agen-
cjami rządowymi np. Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu, tak aby rozwój 
biznesu, w tym przyciąganie nowych 
inwestorów, zarówno do wojewódz-
twa dolnośląskiego, opolskiego, 
jak i wielkopolskiego, przebiegało z 
sukcesem – mówi Paweł Kurtasz, 
wiceprezes Wałbrzyskiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej „IN-
VEST-PARK”.

WSSE do pracy w Radzie zapro-
siła przedstawiciela każdego po-
wiatu z obszaru, na którym działa.

– Zależy nam, aby głos każdego 
powiatu był słyszalny. Dobra współ-
praca między przedsiębiorcami i 
samorządami to podstawowy waru-

nek budowania sprzyjającego oto-
czenia dla biznesu, a co za tym idzie 
– rozwoju regionu. Ta współpraca 
na Dolnym Śląsku niewątpliwie już 
jest, ale Rada pozwoli usystema-
tyzować działania tych środowisk, 
ułatwi wymianę informacji, sugestii, 
uwag, co z pewnością przełoży się na 
jeszcze sprawniejsze wprowadzanie 
koniecznych zmian czy usprawnień 
– tłumaczy Cezary Przybylski, 
marszałek województwa dolno-
śląskiego, przewodniczący Rady 
Rozwoju Obszaru Gospodarcze-
go.

Rada może także przedstawiać 
władzom gmin lub powiatów re-
komendacje działań, które mogą 
przyczynić się do zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej danej 
gminy lub powiatu.

– Rada będzie narzędziem ko-
munikacji między strefą a gminami. 
To od członków Rady będzie zależał 
przedmiot spraw, którymi się zajmie. 
Dzięki temu będziemy mieli solidny 
mandat, żeby zgłaszać wnioski, pro-
pozycje do właściwych urzędów czy 
agend rządowych po to, aby zgodnie 

z polityką zrównoważonego rozwoju 
kraju działać na rzecz intensyfikacji 
gospodarczego wzrostu regionów – 
podsumowuje Piotr Wojtyczka, 
prezes WSSE.

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” ma 
25-letnie doświadczenie w lokowa-
niu i wsparciu inwestycji zarówno 
globalnych koncernów , jak i firm 
z sektora MŚP. WSSE tworzy przy-
jazny klimat dla rozwoju biznesu. 
Spółka zarządza obszarem o łącz-
nej powierzchni ponad 20 tys. km² 
zlokalizowanym na terenie 174 
gmin w trzech województwach po-
łudniowo-zachodniej Polski: dol-
nośląskim, opolskim i wielkopol-
skim. Przedsiębiorca, który planuje 
inwestycję na tym obszarze, może 
wystąpić o wsparcie – zwolnienie z 
podatku dochodowego w wysoko-
ści od 20 do 60% wartości kosztów 
kwalifikowanych nowej inwesty-
cji, wyłącznie do WSSE. Ponadto 
Spółka umożliwia m.in. zakup lub 
wynajem hal przemysłowo-maga-
zynowych. 
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Zdjęcie tygodnia Widok z wieży na Wzgórzu Gedymina Szczawno Zdrój
autor Ela M.

Ochrona warstwy ozonowej
Ozon znajdujący się na wysokości od 20 do 40 kilometrów nad poziomem morza, szczególnie 

na wysokości 32 km chroni życie na powierzchni Ziemi przed szkodliwym promieniowaniem 
ultrafioletowym, pochłaniając całkowicie promienie UV-C i częściowo promieniowanie UV-B. 
W latach osiemdziesiątych naukowcy odkryli, że związki CFC wykorzystywane powszechnie w 
produktach gospodarstwa domowego niszczą otaczającą Ziemię warstwę ozonową. Czym jest 
warstwa ozonowa i dlaczego powinniśmy ją chronić, przypomina dzień 16 września.

REKLAMA R0568/22

Trochę historii
Warto wspomnieć, że historię 

odkrycia warstwy ozonowej rozpo-
czynają badania prowadzone przez 
francuskiego fizyka Marie Alfreda 
Cornú prowadzone w 1878 roku. Za-
uważył on, że spektrum promienio-
wania słonecznego docierającego do 

powierzchni Ziemi jest “obcięte” przy 
długościach fal poniżej 300 nm, w 
stosunku do “idealnego” spektrum ja-
kie, teoretycznie, powinno emitować 
Słońce. W związku z tym Cornú po-
stawił hipotezę, że promieniowanie 
to jest blokowane przez jakąś sub-
stancję znajdującą się w powietrzu 

atmosferycznym. Następnie hipoteza 
ta została potwierdzona w wyniku 
prac badawczych prowadzonych 
przez Waltera Noela Hartleya w latach 
1981 – 1890. Odkrył on, że substancją 
odpowiedzialną za to zjawisko jest 
ozon. Była to jedyna substancja, która 
ze spektrum promieniowania emito-

wanego przez ciało doskonale czarne 
w temperaturze 5000 – 6000 K “wyci-
nała” fragment odpowiadający pro-
mieniowaniu UV. Kolejnym krokiem 
w badaniach atmosfery, pozornie 
niezależnym, jednak bardzo istotnym 
z punktu widzenia późniejszych od-
kryć, było zidentyfikowanie warstwy 
atmosferycznej nazwanej stratosfe-
rą. W 1902 roku Leon Teisserenc de 
Bort i Richard Assmann niezależnie 
odkryli, że temperatura atmosfery 
zaczyna rosnąć powyżej 10 km od 
powierzchni Ziemi. Ostatecznie war-
stwę ozonową odkryli w 1913 roku 
francuscy fizycy Charles Fabry i Henri 
Buisson – pionierzy współczesnych 
badań spektroskopowych. Z pomocą 
spektroskopu potwierdzili wcześniej-
sze hipotezy naukowe, dotyczące roli 
ozonu w pochłanianiu promieniowa-
nia UV, udało im się również oszaco-
wać ilość ozonu, który znajduje się w 
atmosferze.

Co to jest ozonosfera?
W stratosferze w atmosferze ziem-

skiej na wysokości 20-40 km n. p. m. 
znajduje się warstwa zwiększonej 
koncentracji ozonu, tzw. ozonosfera. 
Pochłania ona wysokoenergetyczną 
część promieniowania ultrafioleto-
wego, które jest częścią promienio-
wania słonecznego. Najwyższe stę-
żenie ozonu występuje na wysokości 
około 32 km nad powierzchnią Zie-
mi. Na tej wysokości stężenie ozonu 
może wynosić nawet 15 części na 
milion (0,0015%). Warto nadmienić, 
że warstwa ta ma istotne znaczenie 
ochronne dla życia na Ziemi. Ozo-
nosfera zatrzymuje szkodliwe dla ży-
wych organizmów promieniowanie 
ultrafioletowe o długości fali od 200 

do 315 nanometrów tzw. UV-B zanim 
dotrze ono do powierzchni Ziemi z 
kosmosu. Wysokoenergetyczne pro-
mieniowanie ultrafioletowe uszka-
dza cząsteczki DNA i jest czynnikiem 
rakotwórczym. Jego pochłanianie 
polega na reakcji rozszczepienia czą-
steczki ozonu na tlen i rodnik tleno-
wy, która jest odwróceniem reakcji 
syntezy ozonu.

Po co mamy chronić?
16 września obchodzony jest 

na świecie Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Warstwy Ozonowej. Dzień 
został ustanowiony przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 
roku i celebrowany jest w rocznicę 
podpisania Protokołu Montrealskie-
go (1987) w sprawie substancji zubo-
żających warstwę ozonową. Globalne 
zanikanie warstwy ozonowej pozwo-
liłoby promieniowaniu UV dotrzeć 
do powierzchni Ziemi i, w rezultacie, 
poparzyć rośliny. Wydajność fotosyn-
tezy znacznie by spadła, a wraz z nią 
zdolność roślinności do absorpcji wę-
gla z atmosfery i magazynowania go. 
Ze względu na te ograniczenia rośliny 
zmagazynowanoby o 580 miliardów 
ton węgla mniej. 

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

ekologia.pl
airly.org/pl

wlaczoszczedzanie.pl
ec.europa.eu

mappingair.meteo.uni.wroc.pl
spidersweb.pl

przystaneknauka.us.edu.pl
astronet.pl

zielona.interia.pl



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu
zakończone ogromnym sukcesem

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Tegoroczna edycja Forum 
Ekonomicznego była rekor-
dowa po względem liczby 
gości – wzięło w niej udział 
ponad 5 tys. osób z całego 
świata. Podczas trzech dni 
trwania wydarzenia zapad-
ły też bardzo ważne decy-
zje dotyczące Funduszy 
Europejskich oraz budowy 
obwodnic w regionie. Ot-
warte zostało również Dol-
nośląskie Centrum Sportu 
na Polanie Jakuszyckiej.

XXXI edycja największej konfe-
rencji polityczno-gospodarczej w 
Europie Środkowej i Wschodniej 
odbywała się pod hasłem „Europa 
w poszukiwaniu przywództwa”. 
Ponad 5 tysięcy gości ze świata 
polityki, nauki, biznesu, kultury 
oraz mediów, debatowało między 
innymi na temat wojny w Ukrai-
nie i jej konsekwencji dla relacji 
polsko-ukraińskich, ukraińsko-
-europejskich oraz europejsko-ro-
syjskich; możliwych i koniecznych 
zmian europejskiej polityki „Zie-
lonego Ładu”, skutków pandemii 
koronawirusa i związanych z nią 
trudności w wymianie i świato-
wym handlu, dalszych relacji na 
linii Warszawa – Bruksela oraz spo-
sobów na zatrzymanie rosnącej na 
całym świecie inflacji i cen paliw. 

300 wydarzeń merytorycz-
nych

W dyskusjach prowadzonych 
podczas Forum Ekonomicznego 
brał udział Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego oraz radni Sejmi-
ku Województwa Dolnośląskiego. 
Marszałek Cezary Przybylski zabrał 
głos w debacie pt. „Inwestycje w 
regionach. Jak dzięki funduszom 
zmieniają się europejskie miasta i 
regiony?”, podczas której udowad-
niano, że receptą na wyjście z kry-
zysu po pandemii są inwestycje 
m.in. w infrastrukturę wodno-ka-
nalizacyjną, modernizację źródeł 

ciepła czy gospodarowanie odpa-
dami.

- Każdego roku na Forum Eko-
nomicznym poruszane są tematy 
trudne, ale niezwykle istotne dla 
rozwoju Dolnego Śląska, Polski i Eu-
ropy. Razem z Martinem Putą Het-
manem Kraju Libereckiego, Grze-
gorzem Pudą Ministrem Funduszy 
i Polityki Regionalnej oraz pozosta-
łymi uczestnikami panelu rozma-
wialiśmy m.in. na temat rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych 
skierowanego do samorządów. Ma 
on na celu zwiększenie skali inwe-
stycji publicznych w obszarach nie-
zwykle ważnych dla mieszkańców 
regionów, w tym także Dolnośląza-
ków – mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa Dolno-
śląskiego.

Pierwszego dnia trwania Forum 
Ekonomicznego Wicemarszałek 
Grzegorz Macko wziął udział w 
panelu pt. „Rozwój cyfryzacji ad-
ministracji publicznej, a potrze-
ba świadczenia cyfrowych usług 
publicznych”, który dotyczył wy-
zwań stojących przed jednostka-
mi samorządu terytorialnego w 
zakresie budowy i utrzymania sy-
stemów informatycznych, cyber-
bezpieczeństwa, wpływu fundu-
szy zewnętrznych oraz tworzenia 
e-usług dla obywateli. 

- Forum Ekonomiczne to prze-
strzeń do prowadzenia wielu dysku-
sji i debat. Udało się porozmawiać 
o nowoczesnych rozwiązaniach 
cyfrowych nie tylko w biznesie, ale 
również w administracji publicznej. 
Im większa cyfryzacja usług, tym 
mniejsza biurokracja. Dlatego tak 
istotnym z punktu widzenia miesz-
kańców i administracji jest szerszy 
dostęp do usług online – mówi 
Grzegorz Macko, Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

Wicemarszałek Marcin Krzyża-
nowski zabrał głos w dwóch dys-
kusjach: „Integracja a nierówności 

regionalne w UE” dotyczącej oceny 
wpływu polityki spójności UE na 
proces europeizacji i roli instytucji 
regionalnych w Europie Południo-
wej i Wschodniej oraz „Zarządza-
nie inwestycjami jako narzędzie 
rozwoju sektora ochrony zdrowia”, 
którego tezą było stwierdzenie, 
że inwestycje stanowią jeden z 
fundamentalnych zasobów pro-
rozwojowych w sektorze ochrony 
zdrowia.

- W ramach panelu „Zarządzanie 
inwestycjami jako narzędzie rozwo-
ju sektora ochrony zdrowia” rozma-
wialiśmy o roli województwa w ko-
ordynowaniu polityki inwestycyjnej 
oraz o tym, jak w zrównoważony 
sposób zarządzać inwestycjami z 
korzyścią dla pacjentów i dla roz-
woju opieki medycznej. Dyskusja 
ogniskowała się w temacie koordy-
nacji inwestycji, tego w jakiś sposób 
zarządzać inwestycjami z poziomu 
samorządu oraz rządu. Padły też 
ważne deklaracje, że system koor-
dynacji będzie rozwijany w kontek-
ście modyfikacji Instrumentu Oceny 
Wniosków Inwestycyjnych w Sekto-
rze Zdrowia – mówi Marcin Krzy-
żanowski, Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

Również w dwóch debatach 
wziął udział Krzysztof Maj Członek 
Zarządu Województwa Dolno-
śląskiego. Pierwsza z nich nosiła 
tytuł „Turystyka śladami historii”, 
druga natomiast „Cisza przed bu-
rzą, czyli o czym będzie grzmiało 
w kampanii – poradnik dla obozu 
rządzącego i opozycji”. W drugim 
panelu oprócz Krzysztofa Maja, 
debatowali także m.in. Krzysz-
tof Bosak i Władysław Kosiniak-
-Kamysz. Uczestnicy rozmawiali o 
tym, że Polska wkracza w rok wy-
borczy, jak wygląda obecna sytu-
acja na arenie politycznej oraz co 
ugrupowania powinny zrobić, aby 
przekonać do siebie społeczeń-
stwo.

- My jako samorządowcy repre-
zentujemy mieszkańców i chcemy 
rozwiązywać ich problemy. Umie-
my rozmawiać, ale przede wszyst-
kim umiemy słuchać i wspieramy 
się ekspertami. Postawiliśmy na 
Dolny Śląsk i na rozwój transpor-
towy oraz walkę z wykluczeniem 
komunikacyjnym. Widzimy, że to 
przynosi efekty. Skupiamy się na 
rozwoju, nie na kłótniach. Chcemy 
pomóc mieszkańcom, a jeśli się da, 
to spróbować pogodzić ludzi, któ-
rzy muszą opowiedzieć się za jedną 
z głównych partii, żeby nie two-
rzyć polsko-polskiej wojny – mówi 
Krzysztof Maj, Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego. 

Podczas Forum Ekonomicz-
nego zapadło wiele ważnych 
decyzji

7 września w Karpaczu podpi-
sany został Kontrakt Programowy, 
czyli umowa między samorządem 
województwa i rządem określają-
cy warunki przyznania naszemu 
regionowi funduszy unijnych na 
najbliższe lata. Zawarcie tego do-
kumentu otwiera drogę do nego-
cjacji z Komisją Europejską pro-
gramu Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska 2021-2027.

- To ważny dzień, w którym mo-
żemy ogłosić, że negocjacje strony 
rządowej i samorządowej się za-
kończyły. Kontrakt Programowy 
jest dokumentem, który wyznacza 
kierunku realizacji polityki funduszy 
europejskich. Chciałem Państwu 
pogratulować i podziękować. To 
duży sukces dla województwa – 
mówił Grzegorz Puda, Minister 
Funduszy i Polityki Regionalnej.

Tego samego dnia w Jakuszy-
cach zainaugurowano działalność 
Dolnośląskiego Centrum Spor-
tu, czyli najnowocześniejszego 
ośrodka biathlonu i narciarstwa 
biegowego w Polsce i Europie. 
Takiej inwestycji sportowej na 
Dolnym Śląsku jeszcze nie było. 
Powstał nowoczesny stadion i 
strzelnica biathlonowa. Jest tu-

taj dostępnych ponad 90 km tras 
wyczynowych i rekreacyjnych do 
narciarstwa biegowego, a także 
boiska do piłki nożnej, basen oraz 
ścianka wspinaczkowa. Z ośrodka 
będą korzystać wszyscy chętni, za-
równo zawodowi sportowcy i ka-
dry narodowe, jak i amatorzy.

Powstanie Centrum Sportu na 
Polanie Jakuszyckiej było możliwe 
dzięki bardzo dobrej współpracy 
samorządu województwa i rządu.

- To wspaniała inwestycja. Tutaj 
na południu Dolnego Śląska będzie 
można łączyć coś, co wszyscy ko-
chamy najbardziej, czyli sport po-
łączony z atrakcjami turystycznymi 
z dostępnością dla amatorów i za-
wodowców. Bardzo się z tego cieszę, 
że będziemy mogli rozwijać nasze 
znakomite talenty i wykorzystywać 
ten ośrodek do tego, aby przyszłe 
pokolenia sportowców cieszyły nas 
swoimi sukcesami – mówił Ma-
teusz Morawiecki, Prezes Rady 
Ministrów.

Podczas trwania tegorocznej 
edycji Forum Ekonomicznego w 
Karpaczu ogłoszono także budo-
wę obwodnic Bolesławca, Obornik 
Śląskich i Boguszowa-Gorc. Inwe-
stycje zostaną wykonane z udzia-
łem środków krajowych z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Stosowne umowy podpisali Rafał 
Weber – Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury, marsza-
łek Cezary Przybylski oraz członek 
zarządu województwa Tymoteusz 
Myrda.

- Cały czas prowadzimy rozmo-
wy z samorządami i partnerami 
społecznymi, które dotyczą nowych 
funduszy unijnych dla Dolnego 
Śląska. Fundusze Europejskie mają 
nam pomóc w rozwoju wielu dzie-
dzin m.in. infrastruktury transporto-
wej – drogowej i kolejowej. Chcemy 
zagwarantować mieszkańcom Dol-
nego Śląska jak najlepsze warunki 
do komfortowego życia – mówi 
Tymoteusz Myrda, Członek Za-
rządu Województwa Dolnoślą-
skiego.
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Studio Espresso gościło w Art Cafe pod pretekstem w wałbrzyskim Śródmieściu 

z przewodniczącym Komisji Krajoznawczej PTTK Ziemi Wałbrzyskiej
i pasjonatem fotografii rozmawiał Paweł Szpur

z Alkiem Ziółkowskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Twoja pasja do fotografii ma 
ponad 50 lat, jak to się zaczęło?

Zaczęło się to dosyć niespodzie-
wanie, bo postanowiłem dokumen-
tować życie swojej nowo narodzonej 
córki, a jako że niewiele wiedziałem 
na temat fotografii, zapisałem się 
do klubu fotograficznego przy GDK 
Kopalni Wałbrzych, gdzie zacząłem 
zgłębiać tajniki fotografii. Tam był 
świetny nauczyciel - Pan Kazimierz, 
którego już nazwiska nie pamiętam, 
a było to 51 lat temu.

To była jeszcze fotografia ana-
logowa. Pewnie nasi czytelnicy 
chcieliby zgłębić ten temat, bo 
dzisiejszy świat jest światem cy-
frowym. Jak wyglądała wtedy fo-
tografia?

Tak, zmienił się świat w tym za-
kresie. Dla mnie zmienił się on dia-
metralnie, bo żyłem w tej epoce, 
gdzie ten postęp techniki był wprost 
szalony. Trudno było za nim nadą-
żyć. Fotografia analogowa wymaga-
ła rzeczywiście olbrzymiej wiedzy, 
dziś w jakimś stopniu tą wiedzę wy-
korzystuję, choć już w niewielkim. 
Ale te wszystkie techniczne rzeczy, 
które wynikały z fotografii analo-
gowej dzisiaj wykorzystuje się rów-
nież przy fotografii cyfrowej. Wtedy 
fotografia była elementem pejzażu 
artystycznego, dosyć unikatowym, 

bo drogim. Mówiło się o tym, że my-
śliwi i fotografowie to ta kategoria 
ludzi, która wydaje najwięcej pienię-
dzy na swoje zamiłowania.

Dziś chyba wydaje się mniej? 
Bo kiedyś wywoływanie zdjęć zaj-
mowało i dużo miejsca, i dużo czasu, 
i pochłaniało więcej środków.

Tak, dziś jedyną inwestycją jest 
aparat fotograficzny i komputer, a 
potem to inwestycja w siebie, bo 
trzeba nabyć wiedzy, trochę innej 
niż za czasów fotografii analogo-
wej. Rzuciłem fotografię analogową 
z dnia na dzień, stało się to wów-
czas, gdy miałem 53 lata, czyli 19 lat 
temu. Kupiłem komputer i zacząłem 
od... nauki jego włączania, a potem 
jak po grudach, ale ciągle brnąłem 
do przodu. Myślę, że dzisiaj jestem 
dosyć dobrym fachowcem z zakresu 
obróbki plików w komputerze.

A zanim zostałeś fachowcem, 
to ile czasu zajmowało Ci wywoła-
nie filmu?

Wywoływanie filmu nie zajmo-
wało wiele czasu, ale sam proces po-
wstawania zdjęcia to już się ciągnął 
od popołudnia do późnego wieczo-
ra. Wychodziło się z pracowni z kil-
koma wkopiowanymi fotografiami.

Swoją wiedzę przekazujesz in-
nym. Prowadziłeś warsztaty. Jak 
to wygląda?

W 72 roku, tak rok po zaintereso-
waniu się fotografią, zdobyłem już 
uprawnienia do pracy z młodzieżą. 
To wówczas prowadziłem kluby czy 
sekcje fotograficzne. Przez czter-
dzieści lat  pracowałem młodzieżą. 
Teraz już zajmuję się ludźmi zdecy-
dowanie starszymi, którzy po przej-
ściu na emeryturę, próbują różnych 
sposobów na wypełnienie wolnego 
czasu. Zainteresowałem ich fotogra-
fią. Z tą fotografią jesteśmy razem - 
oni się uczą ode mnie, a ja od nich. 
Organizujemy wspólne wystawy fo-
tograficzne, współpracujemy z Wał-
brzyskim Ośrodkiem Kultury, gdzie 
mamy dużą pomoc merytoryczną 

i dostęp do galerii. Również w Art 
Cafe Pod Pretekstem bardzo często 
gościmy ze swoimi wystawami.

Też miałeś swoje ekspozycje. 
Co najchętniej fotografujesz i po-
kazujesz?

Były dwa tematy, które bardzo 
mnie w życiu interesowały. To foto-
grafia sakralna, w której poszukiwa-
łem nie sacrum w takim znaczeniu 
dosłownym, a raczej poprzez foto-
grafowanie pewnych elementów, 
doszukiwałem się działań ludzi, 
którzy z tym sacrum byli związani. 
Jedna z najciekawszych wystaw, 
które miałem, to „Sacrum, profanum 
– Świętość, nieczystośc” - objechała 

sporą część Polski i była wystawiana 
w byłej Jugosławii. 

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o powiązaniu foto-
grafii ze swoją pracą w kopalni oraz o 
tym, jak związał się z PTTK-iem. Zeska-
nuj kod QR i oglądaj pełen wywiad.
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Juniorki zwyciężyły w Wieliczce

-Przez ostatnie dwa dni na-
sze zespoły młodzieżowe 
w ramach przygotowań do 
sezonu 2022/2023 rywa-
lizowały z rówieśniczkami 
z całej Polski. Z Małopol-
ski wracamy z cennym do-
świadczeniem i dobrymi 
wynikami! Dziękujemy MKS 
MOS Wieliczka za zaprosze-
nie i świetną organizację. 
To był naprawdę wspaniały 
turniej! – mówią o turnieju 
przedstawiciele wałbrzy-
skiego klubu.

Zwycięstwo Chełmca w 
kategorii Juniorek zostało 

okraszone tytułem MVP tur-
nieju Aleksandry Chmary. 
Dodatkowo indywidualne 
wyróżnienie trafiło w ręce 
Izabeli Kledzik.

Klasyfikacja w kat. Juniorek
1. MKS Chełmiec Wodocią-
gi Wałbrzych
2. TS Sandecja Dunajec 
Nowy Sącz
3. UKS Jedynka Tarnów
4. MKS MOS Wieliczka
5. Karpaty MOSiR Krosno
6. JKS SMS Jastrzębie

JZ

Trzy młodzieżowe zespoły Chełmca Wodociągi Wałbrzych wystąpiły w XXIX Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt 
WIELICZKA 2022. Juniorki okazały się najlepsze. Z dobrymi wynikami rywalizację zakończyły juniorki młodsze i młodziczki, któ-
rym przyda się zdobyte doświadczenie.

Bierzmy z nich przykład
Siatkarze wygrali los na lo-
terii, ale są… niedoceniani. 
Śmiałe stwierdzenie? Jedni 
powiedzą, że tak. Inni zde-
cydują się temu sprzeciwić. 
Tak się jednak składa, że bar-
dziej prawdopodobna jest ta 
pierwsza wersja wydarzeń.

Reprezentacja wciąż jest 
jedną z najlepszych jeśli nie 
najlepszą kadrą na świecie. 
W ciągu kilku ostatnich lat 
zdobyła medale Mistrzostw 
Europy i Mistrzostw Świata. 
Oczywiście nie zapominamy o 
Lidze Narodów. Warto dodać 
świetne występy w europej-
skich pucharach i zwycięstwa 
w odpowiedniku siatkarskiej 
Ligi Mistrzów. 

Mamy też najlepszych na 
świecie zawodników z indy-
widualnymi umiejętnościami 
przewyższającymi magiczną 
barierę. Dzisiaj mecz siatków-
ki to prawdziwe święto. Każdy 
kibic chce być na trybunach 
by przeżywać spektakl na 
żywo. Trenerzy biją się o pra-
wo pracy w Polsce. Liga stała 
się europejską ekstraklasą. 

To wszystko sprawia, że siat-
kówka jest sportem, który 
w ostatnim czasie dostarcza 
nam najwięcej sukcesów i na-
prawdę pozytywnych emocji. 
Dlaczego więc to wciąż piłka 
nożna jest traktowana u nas 
jako sport narodowy? Ok, ja 
sam jestem jej wielkim fanem 
i jest to mój ulubiony sport, 
ale myśląc zdroworozsądko-
wo, jest fakt, który trudno wy-
tłumaczyć. 

Marzy mi się taka kadra jaką 
oglądamy na parkietach. Ma-
rzy mi się taka atmosfera na 
Narodowym. Wszystko oddał-
bym za takie wyniki. Nie ma o 
czym mówić. Siatkarze zasłu-
gują na wielki szacunek. Spo-
sób w jaki zbudowano naszą 
potęgę, powinien być wręcz 
skopiowany na inne areny, 
bo jak się okazuje, nie trzeba, 
jak w futbolu, budować formy 
nad treścią, żeby było pięk-
nie. Panowie piłkarze bierzcie 
przykład z najlepszych i takie 
stawiajcie sobie cele. Sukce-
sem nazywajcie rzeczy, które 
na to zasługują. Ćwierćfinał 
ME czy wyjście z grupy nie za-
liczają się do tego.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Mamy Mistrza Polski 
Kolejny sezon Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski za naszym lokalnym zawodnikiem 

Bartłomiejem Madziarą, ukończony z tytułem Mistrza Polski. To ponownie udany sezon w wyko-
naniu Bartłomieja - tym razem w nowym samochodzie Porsche 991.2 gt3 cup o mocy 500 KM.

Pograli o puchar DAS
Za nami kolejna odsłona Pucharu Dolnośląskiej Akademii Siatkówki. Na gościnnej hali Miej-

skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju zmierzyli się młodzicy i juniorzy młodsi. 
Jak zwykle nie zabrakło emocji i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie.

Bartłomiej od wielu lat jest 
kierowcą wyścigowym, który 
zdobył już kilkakrotnie tytuł 
Mistrza Polski oraz był repre-
zentantem naszego kraju na 
zawodach europejskich. Przy-
pominamy, że swoją przygodę 
rozpoczął od wyścigów pła-
skich, a od zeszłego roku ści-
ga się w wyścigach górskich. 
Bartka sukcesy oraz rozpozna-
walność wynikają szczególnie 
z jego bardzo dobrej techniki 
jazdy. Czym są wyścigi górskie? 
Wyścigi te to cykl wyścigów sa-
mochodowych odbywających 
się na terenie Polski i Słowacji 
na trasach o charakterze krę-
tym i górzystym. Zawodnicy 
GSMP podzieleni są na klasy 
według pojemności i stopnia 
modyfikacji pojazdu.

W sezonie 2022 Bartłomiej 
Madziara wystartował w swoim 
nowym samochodzie Porsche 
991.2 gt3 cup o mocy 500 KM. 
Odkąd zdecydował się na jazdę 
Porsche, którego silnik umiesz-
czony jest z tyłu, mogliśmy śle-
dzić jak podczas każdej rundy 
uczy się panowania nad tym 
autem. Jak mówi Bartłomiej 
Madziara: - Porsche to bardzo 
wymagający samochód zwłasz-
cza w wyścigach górskich, na 
trasach, których jest bardzo 
dużo nierówności oraz podbić. 
Wymagało to ode mnie zmiany 
techniki jazdy, co jest dla mnie 
kolejnym wyzwaniem w mojej 
karierze - podsumowuje.

Ten sezon był zdecydowanie 
jednym z najbardziej wyma-
gających w jego karierze, ale 
i tak sumą punktów w sezonie 
wywalczył vice-mistrzostwo w 
kategorii RWD (samochodów 
napędzanych na tylną oś) oraz 
mistrzostwo w swojej klasie.

BM/PAS
Fot. użyczone

Bartłomiej Madziara

Klasyfikacja w kat. Junior 
młodszy:
1. Chemeko-System Gwardia 
Wrocław Academy 1
2. KPS Chełmiec Wałbrzych
3. Chemeko-System Gwardia 
Wrocław Academy 2

Klasyfikacja w kat. Młodzik:
1. UKS Koral Wrocław
2. KPS Chełmiec Wałbrzych 1
3. Chemeko-System Gwardia 
Wrocław Academy
4. KPS Chełmiec Wałbrzych 2

**

Młode siatkarki KPS Chełmca 
zagrały w kategorii młodzi-
czek w silnie obsadzonym tur-
nieju w Świdnicy. 

Wałbrzyszanki przegrały w fa-
zie finałowej dwa spotkania. 
Najpierw w półfinale uległy 
gospodyniom 0:2. W meczu o 
3 miejsce przyszła porażka po 
tie-breaku. W dodatkowym se-
cie nieco więcej szczęścia dopi-
sało Setbolowi Oświęcim.

- Nie zwieszamy absolutnie 
głów, w porównaniu do zeszło-
tygodniowego grania widać 
duży progres u dziewcząt przed 
zbliżającym się turniejem li-
gowym, który odbędzie się w 
Wałbrzychu. Wyróżnienie in-
dywidualne w naszej drużynie 
otrzymała Maria Chuchro.

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Radosław   
Nazwisko: Nowak 
Data urodzenia: 7 listopada 1993 roku
Pseudonim sportowy:  Góral 
Klub: KPS Chełmiec Wałbrzych (siatkówka)
Największy dotychczasowy sukces: W minio-
nym sezonie wraz z KPS Siedlce zająłem 5. 
miejsce w I lidze. Jako junior wywalczyłem 
ponadto dwa Mistrzostwa Warszawy SLS, czyli 
w Szkolnej Lidze Siatkówki w siatkówce plażo-
wej. Z kwestii pozasportowych muszę wspo-
mnieć o moim największych sukcesach, czyli 
żonie Kornelii oraz synu Igorze. 
Kto jest Twoim idolem sportowym: Kubański środkowy - Roberlandy Si-
món Aties. Moim zdaniem Kubańczyk jest topowym środkowym na świe-
cie, głównie dzięki warunkom fizycznym, ale nie tylko. To właśnie na nim 
staram się wzorować. 
Dlaczego siatkówka: Zupełny przypadek, bo będąc na wakacjach w Kry-
nicy Morskiej, podczas amatorskiego grania na piachu wypatrzył mnie 
trener UMKS MOS Wola Warszawa, który zaprosił mnie na testy do zespo-
ły ze stolicy, i tak to się zaczęło. Podczas dwóch obozów sportowych mnie 
testowali, a następnie ściągnęli do siebie. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: W tym sezonie sukcesem byłby awans nasze-
go zespołu do I ligi, choć występy w finałach i półfinałach II ligi też mają 
swój niewątpliwy urok. Moim realnym sukcesem byłby również medal I 
ligi, bo ze względu na wiek na grę w PlusLidze raczej nie mogę już liczyć. 
fot. użyczone

Beniaminek dzieli i rządzi

Choć Górnik Nowe Miasto 
ma wielu fanów w naszym 
regionie, to chyba mało kto 
się spodziewał, iż wałbrzy-
szanie w tak rewelacyjnym 
stylu rozpoczną rywalizację 
na szczeblu klasy okręgo-
wej. Dość poinformować, iż 
w dotychczasowych pięciu 
meczach chłopcy Błażyń-
skiego zanotowali komplet 
zwycięstw i w rezultacie li-
derowi z Bystrzycy Górnej 
ustępują jedynie gorszym 
bilansem bramkowym. 

W niedzielę nasi pokonali 
rywala z Piławy Górnej 3:0, 
na co złożyły się trafienia 
Piotra Jankowskiego, Ma-
teusza Wroczyńskiego oraz 
Michała Grabowskiego. Jed-
nak prawdziwe wyzwania 
dopiero przed Patrykiem 
Rosińskim i spółką. Już 1 
października wałbrzyszanie 
zagrają na wyjeździe w hi-
towym z punktu widzenia 
lokalnego kibica meczu ze 
Zdrojem Jedlina-Zdrój, a pod 
koniec kolejnego miesiąca 

podejmą wspomnianą dru-
żynę z Bystrzycy Górnej. 
- Szczerze mówiąc nie je-
stem zaskoczony postawą 
chłopaków, bo wiem dosko-
nale, że stać ich na wiele. 
Wiedziałem, że sobie pora-
dzimy, choć nie sądziłem, że 
będzie aż tak dobrze. Sam 
miałem okazję występować 
nie tylko w klasie okręgowej, 
ale i dwa szczebla wyżej, 
więc mniej więcej znałem 
możliwości naszych prze-
ciwników. Myślę, że ton ry-
walizacji nadawać będzie 

pięć zespołów, 
tak więc o czo-

łowe lokaty 

będziemy 
walczyć ze 

Zdrojem, By-
strzycą Górną i 
chyba Włók-

niarzem Kudowa-
-Zdrój. Powiem szcze-

rze, że obawiałem się 
nieco pierwszego spotkania 
z Victorią Świebodzice, bo 
gdybyśmy przegrali, to w ko-
lejnych spotkaniach mogło-
by być różnie. Muszę jednak 
podkreślić, że mentalnie, a 
przede wszystkim fizycznie 
jesteśmy przygotowani do 
walki o najwyższe miejsca w 

lidze -, 
powie-

dział tre-
ner Błażyński. 
 
Górnik Nowe Mia-
sto – Piławianka 
Piława Górna 3:0 

(1:0)
Bramki: 1:0 Piotr Jan-

kowski (7), 2:0 Mate-
usz Wroczyński (75), 3:0 

Michał Grabowski (81)
Górnik Nowe Miasto: 

Chrebela, Gębski (80 Błasz-
czyk), Kostko, Francus, Kwit 
(46 Grabowski), Rosiński, 
Misiułajtys (80 Szymski), Ma-
teusz Wroczyński (85 Wod-
nicki), Szydłowski (70 Fedy-
cki), Jankowski (46 Matuła), 
Stefański. Trener: Wojciech 
Błażyński 

Bartłomiej Nowak 

Rośnie forma siatkarzy
O czym najlepiej świadczy fakt, iż w miniony weekend KPS Chełmiec Wałbrzych wygrał turniej 

w Jelczu-Laskowicach. Kolejne przedsezonowe emocje już jutro w Hali Wałbrzyskich Mistrzów, w 
której z okazji Narodowego Dnia Sportu czekają nas rozgrywki z udziałem trzech drużyn. 

Po wygranej w sparingu z 
Bielawianką Bielawa 5:0 (!), w 
kolejnym sprawdzianie zespół 

trenerów Fabiana Kurzawiń-
skiego oraz Janusza Ignacza-
ka nie miał sobie równych w 

turnieju w Jelczu-Laskowi-
cach. W pierwszym spotkaniu 
wałbrzyszanie pokonali 2:1 

ZAKS-ę Strzelce Opolskie, co 
jest sporym osiągnięciem, 
gdyż rywal jest spadkowiczem 
z I ligi, aby następnie w finale 
zwyciężyć miejscowy Volley 
3:0. - To był mecz z podteks-
tami, gdyż trenerem ekipy z 
Jelcza-Laskowic jest Krzysz-
tof Janczak, z którym po raz 
kolejny spotkamy się na inau-
gurację sezonu 1 października 
na wyjeździe -, poinformował 
trener Kurzawiński. Jak dodał 
szkoleniowiec wałbrzyszan, 
rosnąca forma zespołu może 
nieco zaskakiwać, gdyż dopie-
ro w minionym tygodniu nasi 
zeszli z ciężkich obciążeń fi-
zycznych. 

Sprawdziany u siebie
Wspomniane wygrane to 

nie jedyne dobre wieści dla 
kibiców. Już jutro bowiem 
Chełmiec zaprezentuje się 
lokalnej publiczności z oka-

zji Narodowego Dnia Sportu. 
Obok gospodarzy w Hali Wał-
brzyskich Mistrzów wystąpią 
również Gwardia Wilczyce 
oraz Volley Jelcz-Laskowice. 
Na zakończenie przygotowań 
zaś nasi po raz drugi zmierzą 
się z Bielawianką, a do rewan-
żu dojdzie za tydzień w piątek 
o godzinie 18.45, również w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów.

Plan turnieju z okazji Naro-
dowego Dnia Sportu

Sobota – 17 września, Hala 
Wałbrzyskich Mistrzów

godz. 13.00: KPS Chełmiec 
Wałbrzych – Gwardia Wilczyce

godz. 15.30: Gwardia Wil-
czyce – Volley Jelcz-Laskowice

godz. 18.00: KPS Chełmiec 
Wałbrzych – Volley Jelcz-La-
skowice

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Trwa doskonała passa Górnika Nowe Miasto, który jako beniaminek klasy okręgowej zano-
tował pięć zwycięstw z rzędu, dzięki czemu wraz z LKS-em Bystrzyca Górna bez straty punktu 
plasuje się na fotelu lidera rozgrywek. W minionej kolejce zespół trenera Wojciecha Błażyń-
skiego nie dał szans Piławiance Piława Górna zwyciężając 3:0. 
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Ulegną zmianie nie tylko mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Nowe kary „drogowe”

REKLAMA R0573/22

REKLAMA R0572/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącego własność Gminy Wałbrzych, 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  583/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 08.09.2022 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. 
Kopernika 2 został wywieszony w dniu  08.09.2022r.   wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     
z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
– na poprawę warunków zagospodarowania   -  załącznik do  
Zarządzenia Nr 588/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  
08.09.2022r. 

Od 17 września obowiązy-
wać zacznie rozporządzenie 
MSWiA w sprawie ewidencji 
kierujących pojazdami na-
ruszających przepisy ruchu 
drogowego. Dlatego warto 
już dziś zapoznać się ze 
zmianami. W nowym tary-
fikatorze punktów karnych 
wyszczególniono ponad 20 
wykroczeń, za które kierow-
ca może otrzymać jednora-
zowo 15 punktów karnych. 
We wrześniu wejdą także 
w życie przepisy dotyczące 
tzw. recydywy, w tym po-
dwójne stawki mandatów za 
przekroczenie prędkości. 

Warto wspomnieć, że zlikwi-
dowane zostaną również szkole-
nia dla kierowców naruszających 
przepisy ruchu drogowego, które 
umożliwiają zniwelowanie liczby 
punktów karnych. Oto niektóre 
zmiany zaostrzające kary i kwoty 
nakładanych mandatów za naru-
szenie przepisów o bezpieczeń-
stwie pieszych przez kierującego 
pojazdem mechanicznym: nie-
ustąpienie pierwszeństwa piesze-
mu znajdującemu się na przejściu 

dla pieszych lub wchodzącemu 
na to przejście (było 1500 złotych, 
będzie 3000 złotych); nieustąpie-
nie przez kierującego pojazdem, 
który skręca w drogę poprzecz-
ną, pierwszeństwa pieszemu 
przechodzącemu na skrzyżowa-
niu przez jezdnię drogi, na którą 
wjeżdża (było 1500 złotych, bę-
dzie 3000 złotych); nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu przy 
przejeżdżaniu przez chodnik lub 
drogę dla pieszych albo podczas 
jazdy po placu, na którym ruch 
pieszych i pojazdów odbywa się 
po tej samej powierzchni (było 
1500 złotych, będzie 3000 zło-
tych); nieustąpienie pierwszeń-
stwa pieszym przez kierującego 
pojazdem podczas włączania się 
do ruchu (było 1500 złotych, bę-
dzie 3000 złotych); nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu przy 
cofaniu pojazdem (było 1500 
złotych, będzie 3000 złotych); 
nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu przez kierującego pojaz-
dem w strefie zamieszkania (było 
1500 złotych, będzie 3000 zło-
tych); niezatrzymanie pojazdu w 
celu umożliwienia przejścia przez 
jezdnię osobie niepełnosprawnej, 

używającej specjalnego znaku lub 
osobie o widocznej ograniczonej 
sprawności ruchowej (było 1500 
złotych, będzie 3000 złotych); wy-
przedzanie pojazdu na przejściu 
dla pieszych, na którym ruch nie 
jest kierowany, lub bezpośrednio 
przed tym przejściem (było 1500 
złotych, będzie 3000 złotych); 
omijanie pojazdu, który jechał w 
tym samym kierunku, lecz zatrzy-
mał się w celu ustąpienia pierw-
szeństwa pieszemu (było 1500 
złotych, będzie 3000 złotych). 
Ulegną zmianie również mandaty 
za przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości: do 10 km/h 50 zło-
tych, o 11-15 km/h 100 złotych, o 
16-20 km/h 200 złotych, o 21-25 
km/h 300 złotych o 26-30 km/h, 
400 złotych, o 31-40 km/h 800 / 
1600 złotych, o 41-50 km/h 1000 
/ 2000 złotych, o 51-60 km/h 1500 
/ 3000 złotych, o 61-70 km/h 2000 
/ 4000 złotych o 71 km/h i wię-
cej 2500 / 5000 złotych. Wzrosną 
również mandaty za naruszenie 
przez kierującego pojazdem me-
chanicznym zakazu wyprzedzania 
pojazdu.

PAS

Wspólnie i w porozumie-
niu okradły sklepy w galerii 
handlowej, jednak dzięki 
szybkiej reakcji pracowni-
ków ochrony i będących w 
pobliżu policjantów prewen-
cji wałbrzyskiej komendy, 
trzy mieszkanki Wałbrzy-
cha zostały zatrzymane na 
gorącym uczynku popełnio-
nych przestępstw. Podczas 
wykonanych czynności 
mundurowi zabezpieczyli 
skradzione artykuły tekstyl-
ne i odzieżowe.
Wałbrzyscy policjanci praktycz-

nie codziennie prowadzą kontrole 
rejonów placówek handlowych 
w naszym mieście. Celem nad-
rzędnym dla funkcjonariuszy jest 
bezpieczeństwo mieszkańców 
oraz osób przyjezdnych, a także 
zapobieganie popełnianiu prze-
stępstw w ich rejonach. Tym ra-
zem funkcjonariusze zespołu pre-
wencji wałbrzyskiej komendy w 
sobotni wieczór patrolowali rejon 
centrum miasta i Sobięcina. Kiedy 

otrzymali informację o będących 
na terenie galerii handlowej przy 
ul. 1 Maja trzech kobietach, które 
dokonały już w czterech sklepach 
kradzieży, szybko udali się na 
miejsce zdarzenia. Okazało się, że 
19, 23 i 26-latka, działając wspól-
nie, zabrały z półek sklepowych i 
wieszaków ubrania, kosmetyczki, 
portfel i plecaki o łącznej wartości 
ponad 1700 złotych i za wszystko 
nie zapłaciły. Przy próbie ucieczki 
z ostatniego ze sklepów pracow-
nicy ochrony obiektu ujęli ko-
biety, a te chwilę później zostały 
ostatecznie przez policjantów 
zatrzymane i doprowadzone do 
wałbrzyskiej komendy. Podczas 
czynności procesowych wałbrzy-
szanki przyznały się do winy. 
Nieuszkodzony towar wrócił na-
tomiast na półki sklepowe. Za 
kratami więzienia kobiety mogą 
teraz spędzić nawet 5 lat.

Red.
Źródło Komenda Miejska

Policji w Wałbrzychu

Dokonały już w czterech sklepach kradzieży

Zatrzymane na kradzieżach sklepowych

REKLAMA R0574/22
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Zgłosiły się aż 264 osoby zrzeszone w organizacjach i indywidualnie

Cisi bohaterowie Półmaratonu
28 sierpnia odbył się w 

Wałbrzychu Toyota Pół-
maraton. Jak zawsze nie 
brakowało emocji i spor-
towej rywalizacji. W tym 
roku smaczku dodaje fakt, 
że po raz pierwszy trasa 
przebiegała przez główną 
arterię miasta czyli ulicę 
Wrocławską i Armii Krajowej. 
Jednak nie udałoby się tego 
wszystkiego zorganizować, 
gdyby nie „cisi bohaterowie 
Półmaratonu”.
To właśnie im organizatorzy 9 

września rozdali dyplomy i upo-
minki w siedzibie Aqua-Zdroju w 
podziękowaniu za pomoc w or-
ganizacji wydarzenia. A chętnych 

rąk do pomocy nie brakowało, 
ponieważ zgłosiły się aż 264 oso-
by zrzeszone w organizacjach i 
indywidualnie, które jako wolon-
tariusze aktywnie pracowały w 
niedzielę. - Warto wymienić, że 
pomogły takie organizacje jak: 
UKS Szafir Wałbrzych, Górnik MZB 
Wałbrzych, MKS Chełmiec Wodo-
ciągi Wałbrzych, Rada Wspólnoty 
Samorządowej Stary Zdrój, KPS 
Chełmiec Wałbrzych, UKS Alfa 
Wałbrzych, Sudecki Uniwersytet 
III wieku, Klub Piłkarski Górnik 
Wałbrzych, LKS Górnik Wałbrzych, 
KKW Wałbrzych, Fitklub 24 Wał-
brzych, Hospicjum w Wałbrzychu 
- wylicza Krzysztof Grajek, dyrek-
tor Półmaratonu. - Otrzymaliśmy 

pomoc od jednostek miejskich i 
gminnych takich jak: Wodociągi 
Wałbrzych, MZUK Wałbrzych, PSP 
Wałbrzych, Policja, Straż Miejska, 
ZDKiUM, Wok, Stara Kopalnia, Te-
atr Lalki w Wałbrzychu - dodaje. 
Najważniejsza była również lo-
gistyka, i tu szkoły, które użyczy-
ły miejsca na Biuro Zawodów i 
punkty żywieniowe dla biegaczy 
to: Zespół Szkolno- Przedszkolny 
nr 5, II LO, PSP nr 15. Półmaraton 
to również materiały i koszty. War-
to zauważyć, że zużyto 12 000 pa-
pierowych kubeczków, blisko 100 
kg bananów oraz 400 litrów wody 
i izotoników. Na trasie było 5 
punktów żywieniowych, 2 baseny 
strażackie i 4 kurtyny wodne. Jed-

nak to nie wszystko. Należy wspo-
mnieć, że trasę zabezpieczało 120 
osób z Policji, Straży Miejskiej, PSP, 
OSP i służb ochrony. Również  na 
trasie były w pogotowiu 4 karetki 
oraz 2 mobilne punkty medyczne 
OSP. - W zawodach sportowych 
nie zawsze liczy się rywalizacja i 
medale. To również miejsce, gdzie 
w sposób specjalny docenia się 
doping i pomoc drugiej osobie w 

przełamywaniu jej barier w osiąg-
nięciu zamierzonego celu. - Chcia-
łem podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się w wolon-
tariat i pomoc podczas organizacji 
XXII TOYOTA EKO Półmaraton Wał-
brzych - podsumowuje Krzysztof 
Grajek z Aqua-Zdroju.

PAS
Fot. facebook/anatolszpur.official

Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Sudeckiej dyrygował Sebastian Perłowski

Europejskie Dni Dziedzictwa w Wałbrzychu 
Europejskie Dni Dziedzictwa 

to wspólna inicjatywa Rady Eu-
ropy i Unii Europejskiej ustano-
wiona w 1991 r. To największy 
w Europie projekt edukacyjno-
-kulturowy promujący lokalne 
dziedzictwo kulturowe. W 
Wałbrzychu mogliśmy uczest-
niczyć w dwóch wydarzeniach 
organizowanych przez Filhar-
monię Sudecką oraz Muzeum 
Porcelany. 

"Połączeni dziedzictwem" - 
hasło tegorocznej 30. już edycji, 
znalazło odzwierciedlenie w zor-
ganizowanym przez Muzeum Por-
celany spacerze historycznym śla-
dem "Wałbrzyskiego dziedzictwa 
wyznań i religii". Dr Tomasz Nocho-
wicz, pracownik Działu Ceramiki 
Muzeum Porcelany i organizator 
spaceru, zapoznał uczestników 
z historią wszystkich najważniej-
szych obiektów sakralnych na ma-

pie Wałbrzycha, podkreślając 
wielowyznaniowość i wielokultu-
rowość dawnego "miasta zielone-
go dębu". Organizatorzy wszyst-
kim uczestnikom tego wydarzenia 
bardzo dziękują za obecność i 
mają nadzieję, że spacer, pomimo 
chwilami niesprzyjającej aury, na 
długo pozostanie w pamięci.

„Muzyka – dziedzictwo, które 
łączy” – pod takim hasłem Filhar-
monia Sudecka im. Józefa Wiłko-

mirskiego w Wałbrzychu włącza 
się w obchody 30. Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Filharmonia Su-
decka zaprosiła na wystawę oraz 
salę koncertową, udostępniła  też 
wnętrza dla słuchaczy. Ponadto 
muzycy filharmoni zagrali koncert, 
jako wydarzenie towarzyszące ob-
chodom Europejskich Dni Dziedzi-
ctwa. Podczas występu wykonane 
zostały utwory, które publiczność 
w Filharmonii Sudeckiej usłyszała 
prawdopodobnie po raz pierwszy: 
Uwertura „Dwie chatki” Karola Kur-
pińskiego i „Pavana e Tarantella” 
Michała Ziółkowskiego. Nie zabra-

kło też znanych kompozycji Stani-
sława Moniuszki i Ignacego Jana 
Paderewskiego. Orkiestrą Sym-
foniczną Filharmonii Sudeckiej 
dyrygował Sebastian Perłowski, 
laureat licznych międzynarodo-
wych nagród, który poszczycić się 
może między innymi współpracą 
z takimi orkiestrami jak: Sinfonia 
Varsovia, HK Philharmonic, NO-
SPR, Metropolitana de Lisboa, Se-
villa Symphony Orchestra czy The 
Hong Kong Chinese Orchestra. 

PAS
Źródło PAS, Muzeum Porcelany, 

Filharmonia Sudecka 
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I. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Wałbrzychu ogłasza przetarg ofertowy na wynajem:

1. lokalu użytkowego nr 303a położonego w Wałbrzychu przy ulicy Broniewskiego 67 -parter powierzchnia 89,27 m2, 
wyposażony w instalację elektryczną ,wodno kanalizacyjną ,WC 

Cena wywoławcza 23,50zł/ m2 +VAT+ media .Wadium 7.288,26zł
2. lokalu użytkowego nr 303b położonego w Wałbrzychu przy ulicy Broniewskiego 67 -parter powierzchnia 61,88 m2, 

wyposażony w instalację elektryczną ,wodno kanalizacyjną ,WC 
Cena wywoławcza 23,50zł/ m2 +VAT+ media .Wadium 6.452,10zł

3. lokalu użytkowego nr 305 położonego w Wałbrzychu przy ulicy Broniewskiego 71 -parter powierzchnia 215,90 m2, 
wyposażony w instalację elektryczną ,wodno kanalizacyjną ,WC 

Cena wywoławcza 18,07zł/ m2 +VAT+ media .Wadium 24 405,27zł
4. lokalu użytkowego nr 313 położonego w Wałbrzychu przy ulicy Broniewskiego 79 -parter powierzchnia 163,70 m2, 

wyposażony w instalację elektryczną ,wodno kanalizacyjną ,WC 
Cena wywoławcza 25,96zł/ m2 +VAT+ media . Wadium 23 205,15zł

5. lokalu użytkowego nr 6 położonego w Wałbrzychu przy ulicy Broniewskiego 65c -parter powierzchnia 15,71 m2, 
wyposażony w instalację elektryczną ,wodno kanalizacyjną,wc 

Cena wywoławcza 56,34zł/ m2 +VAT+ media .Wadium 3 968,55zł
Wadium należy wpłacać przelewem na konto Santander Bank Polska S.A. 56150017641217600229820000 w terminie do dnia 
23.09.2022r. Decyduje data wpływu na konto Spółdzielni. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie/
portierni Spółdzielni ul. Broniewskiego 65c w Wałbrzychu w terminie do 27.09.2022 r. do godziny 14,00. O wyniku przetargu 
zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie w dniu przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2022r. o godzinie 10,00. 
Oferta winna zawierać:
1. propozycję stawki
2. Imię i nazwisko lub nazwę � rmy/ i ich adresy/
3. Datę sporządzenia oferty
4. Określenie do jakich celów lokal będzie wykorzystywany.
5. Dokumenty:
a/ w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą : wypis 
z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, REGON, NIP , oświadczenie o sytuacji � nansowej � rmy, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych 
i z ZUS o płaceniu składek na
ubezpieczenie społeczne.
b/ w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: 
seria i numer dowodu osobistego,
PESEL, adres zamieszkania
6.dokument potwierdzający wpłacenie wadium
7.oświadczenie (do pobrania ze strony SM Górnik), że oferent 

zapoznał się z warunkami przetargu określonym w Regulaminem 
oraz braku zaległości ( umieszczonym na stronie internetowej SM 
Górnik) , przyjmując je bez zastrzeżeń. Oświadczenie należy dołączyć 
do składanej oferty.
Wadium zostaje zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych.
W przypadku uchylenia się od podpisania umowy najmu w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię osoba uprawniona traci 
wpłacone wadium i prawo roszczenia do zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały 
przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru 
oferty.
Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.
Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z 
administratorem - pok 6 / tel. 840-71-12 /.
Kontakt w sprawie przetargu i umowy – pok. 10 – tel. 74/840-71-09.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
I .Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Górnik” w Wałbrzychu ogłasza przetarg nieograniczony
ustny na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

1. Broniewskiego 14/74 w Wałbrzychu  - pow. 29,97m2 -2pokoje, wnęki kuchennej, łazienka, przedpokój - VII piętro.  
Cena wywoławcza  131 760,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 07.10.2022r o godzinie 10,00.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem  - tel. 74 840 - 71 -13.

 2. Michałowskiego 3/71 w Wałbrzychu  - pow. 29,00m2 - 2pokoi, wnęki kuchennej, łazienka z wc, przedpokój - VI piętro.  
Cena wywoławcza  111 900,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 07.10.2022r o godzinie 10,15.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem  - tel. 74 840 - 71 -11.

3. Łukasiewicza 29/10 w Głuszycy - pow. 48,30m2 - 2pokoi, kuchni, łazienka, wc, przedpokój - IV piętro.  
Cena wywoławcza  121 900,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 07.10.2022r o godzinie 10,30.
Mieszkanie można oglądać w dniu 28.09.2022r od godz. 10:00 - 11:00.

Wadium – 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 56 1500 1764 1217 6002 2982 0000
w terminie do 04.10.2022r.

 W terminie do 04.10.2022r, należy złożyć, drogą mailową na adres agakarp@smgornik.pl oświadczenie (oboje 
małżonkowie)  o zapoznaniu się z regulaminem przetargów (umieszczonym na stronie internetowej SM Górnik) oraz nie 
posiadaniu zaległości w opłatach wobec Spółdzielni - do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni - pod rygorem nie 
dopuszczenia do przetargu. 
 Wadium przepada o ile wygrywający przetarg uchyli się od wpłacenia wylicytowanej kwoty w wyznaczonym przez 
spółdzielnię terminie lub uchyli się od  zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu   wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz 
w innych przypadkach przewidzianych w regulaminie przetargu.
 Zasady licytacji określa § 10 „Regulaminu organizacji i przeprowadzania przetargów”. Wygrywający przetarg winien 
wpłacić w  ciągu 14 dni od przetargu , (lub w ciągu 30 dni  przelewem na konto Spółdzielni - w przypadku kredytu bankowego) 
kwotę wylicytowaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium pod rygorem utraty prawa uzyskanego w wyniku przetargu. 
Koszt umowy notarialnej oraz wszelkie podatki i opłaty ponosi wygrywający przetarg. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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Dramatyczny zaprasza na Żeglarza 
Debiut reżyserski Woj-

ciecha Rodaka – studenta 
krakowskiej Akademii Sztuk 
Teatralnych będący próbą 
opowiedzenia o osobie i 
twórczości patrona naszego 
Teatru – JERZEGO SZANIAW-
SKIEGO. Młody reżyser wraz 
z zespołem uważnie przyjrzał 
się dorobkowi pisarskiemu 
Jerzego Szaniawskiego w 
obchody 50-lecia śmierci 
patrona, poszukując w jego 
dziełach aktualności dla 
współczesnego widza.
W nadmorskim miasteczku 

trwają przygotowania do uroczy-
stych obchodów rocznicy boha-
terskiej śmierci kapitana Nuta. 
Oczekiwanie na ceremonię nie-
spodziewanie przerywa pojawie-
nie się młodego badacza chcącego 
obalić mit heroicznego kapitana i 
ujawnić prawdę o jego życiu.

W 50. rocznicę śmierci patrona 
Teatru twórcy podobnie jak bo-
haterowie ŻEGLARZA stają przed 
dylematem postawienia kolejnego 
pomnika – w dosłownym i metafo-
rycznym sensie. Spektakl inspiro-
wany tekstem Szaniawskiego sku-
piać się będzie na idei pomnika. 
Twórcy zadają istotne, choć wciąż 
niewystarczająco akcentowane w 

dialogu publicznym pytania: jakie-
go potrzebujemy dziś monumen-
tu? Czy ten model upamiętniania 
jest nam jeszcze w ogóle potrzeb-
ny? Co stało się z naszą pamięcią i 
dlaczego wyparła ją historia?

- Jest dla nas ciekawe, że Sza-
niawski w 1925 roku sięga po te-
mat upamiętnienia w przestrzeni 
publicznej, zaskakująco nowator-
sko opowiada tym samym o społe-
czeństwie i roli, jaką sztuka w nim 
odgrywa – mówi Wojtek Rodak, 
reżyser. – Porusza kwestię, któ-
rą - będąc reżyserem na począt-
ku swojej drogi - traktuję bardzo 
osobiście: starego porządku re-
prezentowanego przez Kapitana 
Nuta i młodego badacza, który ten 
porządek burzy. Z perspektywy 
mojego pokolenia inaczej myślę o 
teatrze i jego pomnikowych posta-
ciach, często przytaczając je jako 
antyprzykłady – tego choćby, w 
jaki sposób nie chcę pracować, czy 
traktować swoich współpracowni-
ków.

Spektakl, operując działaniami z 
obszaru sztuki współczesnej, opo-
wiadać będzie o dzisiejszych for-
mach pamiętania i upamiętniania; 
a szerzej, o władzy nad przestrze-
nią publiczną. Razem z widzami 
postara się odpowiedzieć na py-

tanie: jakiego rodzaju pomniki są 
w stanie przetrwać majaczącą na 
horyzoncie katastrofę?

Spektakl bierze udział w VI edy-
cji Konkursu na Inscenizację Daw-
nych Dzieł Literatury Polskiej „Kla-
syka Żywa”.

Red.
źródło i fot. Teatr Dramatyczny

zautor Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
----------------------------
17.09 godzina 19:00
18.09 godzina 18:00
-----------------------------
Tekst: Jerzy Szaniawski
Reżyseria: Wojtek Rodak

Adaptacja i dramaturgia: Marce-
lina Obarska

Instalacja / przestrzeń: Przemek 
Branas

Scenografia modułowa: Karoli-
na Mazur

Kostiumy: Marta Szypulska
Muzyka: Kamil Tuszyński
Choreografia: Alicja Czyczel
Wideo i reżyseria światła: Klau-

dia Kasperska
Inspicjent: Anna Solarek
Obsada: Karolina Bruchnicka / 

Dorota Furmaniuk, Joanna Łaga-
nowska, Irena Sierakowska, Rafał 
Kosowski, Czesław Skwarek, Ry-
szard Węgrzyn

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kiedy patrzę na jej włosy, 
kaskady cynamonu mister-
nie ułożone wprawną ręką 
mistrza, jak przejmują pa-
nowanie nad wszystkim, co 
wokół, złote nici wplecione w 
nie pięćset lat temu błyszczą 
feerią kolorów znanych tylko 
słońcu, chcę patrzeć już tyl-
ko na nie. Wypatrywać ich na 
kolejnych płótnach, rozkoszo-
wać się widząc, jak hojnie ob-
darzał nimi miedziano-kasz-
tanowe czupryny wszystkich 
swoich aniołów. Wszelkie inne 
patrzenie staje mi się nagle 
zupełnie niepotrzebne. Ni-
czego więcej nie chcę. Coś we 
mnie rodzi się na nowo, kie-
dy podchodzę bardzo blisko 
do wyhaftowanych kwiatów 
na sukni Flory z Primavery. 
To one są tylko namalowa-
ne? Niemożliwe. Mija mi tro-
chę dopiero w sali Leonarda. 
Anioł z jego Zwiastowania ma 
skrzydła prawdziwego ptaka. 
Mistrz świadomie rezygnuje 
z kolorowych trywialnych fal-
banek, od których gęsto na 
innych obrazach z epoki i ob-
darowuje swojego Archanioła 
najprawdziwszymi skrzydła-
mi drapieżcy. I twarz daje mu 
bardzo człowieczą, spokojną, 
skupioną. Gabriel wie, co za-
raz nastąpi, nie uśmiecha się. 
Idziemy dalej, a dalej wcale nie 
jest lepiej. Pięć godzin mija jak 
chwilka, wnętrza galerii Uffizi 
nie kłaniają się przed nikim. 
Po co to wszystko? Mistrzowie 
włoskiego renesansu objaś-
niają mi świat. Obłaskawiają 
jego narcystyczną naturę. 
Uczą, jak nic nie robić sobie z 
jego zawziętości. Nie tacy jak 
ja mierzyli ich już swoimi spoj-
rzeniami. Znieśli wszystko, 
z pokorą i bez zuchwałości. 
Przedawkowanie piękna ma 
jednak swoje skutki uboczne. 
Ale kto by się tam przejmował 
nadmiernym umiłowaniem 
życia, wczesnymi porankami 
na czuwaniu, zniecierpliwio-
nym oczekiwaniem na po-
budkę słońca.

Tymczasem przędzalnie pa-
nienki Jesieni, co to snują już 
pajęczyny porannych gęstych 
mgieł a słońce zasnuwają ca-
łunami ciemności rdzewieją 
złotą przędzą Botticellego. 
Uśmiechamy się do siebie w 
tym roku z panienką Jesienią 
jak jeszcze nigdy.

Wystawa pod Atlantami 
Z okazji Roku Wandy 

Rutkiewicz Biblioteka pod 
Atlantami zaprasza na wy-
stawę „Wanda Rutkiewicz. 
Wyżej i wyżej”, którą oglądać 
można w Galerii pod Atlan-
tami.

Wystawa powstała w 2013 roku 
z okazji 70. Rocznicy urodzin Wan-
dy Rutkiewicz. Jej współtwórca-
mi byli Michał Błaszkiewicz, brat 
Wandy Rutkiewicz oraz Ryszard 

Sławczyński, dyrektor Klubu Mu-
zyki i Literatury we Wrocławiu. 
Dziś, w roku poświęconym tej 
nietuzinkowej postaci światowe-
go himalaizmu, postanowiliśmy 
przypomnieć jej sylwetkę orz naj-
większe górskie osiągnięcia.

Interesowałam się różnymi dy-
scyplinami sportu, grałam w siat-
kówkę, uprawiałam lekką atletykę 
— skok wzwyż, pchnięcie kulą, 
rzut dyskiem. Dało mi to trochę 
zaprawy ogólnej, a jednocześnie 

w późniejszym okresie sportowy 
stosunek do gór. Góry najbardziej 
zafascynowały mnie w momencie 
pierwszej wspinaczki. I ludzie, któ-
rych w górach poznałam. W śro-
dowisku wrocławskim, w którym 
stawiałam pierwsze kroki taterni-
ckie, panowała trochę rodzinna 
atmosfera. Moi koledzy byli nie 
tylko znakomitymi wspinaczami, 
ale bardzo ciekawymi ludźmi.

Literatura 1978, nr 50, s. 7

Na wystawie prezentowane są 
unikatowe zdjęcia z pierwszych 
wędrówek po górach, grafiki 
przedstawiające wszystkie ośmio-
tysięczniki zdobyte przez Wandę 
Rutkiewicz, wraz z opisami ich 
zdobycia, a także artykuły praso-
we opisujące jej sukcesy i porażki 
oraz wywiady przeprowadzone z 
najsłynniejszą polską himalaistką.

Wystawa dostępna jest do 10 
października. 

Red. 
źródło Biblioteka pod Atlantam

Koncert na pożegnanie 
Już w najbliższą niedzielę 

18 września o godzinie 18:00 
w Filharmonii Sudeckiej 
niezwykłe wydarzenie: PO-
ŻEGNANIE Z FILHARMONIĄ 
SUDECKĄ - Koncert życzeń 
dyrektor Elżbiety Łaga-
nowskiej kończącej swoją 
pracę w tej instytucji. Perełki 
muzyki klasycznej dobrze 
znane szerszej publiczności 
zagra Orkiestra Filharmonii 
Sudeckiej pod dyrekcją Ewy 
Gądek-Rosiak. Nie może was 
tam zabraknąć!
Usłyszymy między innymi 

Uwerturę do opery Carmen i dwa 
fragmenty z II Suity Arlezjanka Bi-
zeta, najbardziej lubiane fragmen-
ty ze suity Peer Gynt Griega, nie-
zwykle energetyczną Uwerturę do 
opery Lekka kawaleria Suppé czy 
przebój Albert Ketèlbey'a o orien-
talnym charakterze Na perskim 

rynku. Utwory tego rodzaju grane 
pojedynczo stanowią zwykle efek-
towne zakończenie koncertu. - W 
naszym koncercie przygotowali-
śmy wymarzoną playlistę – bez 
reklam – najbardziej porywających 
„smakowitych” wisienek na torcie - 
informują organizatorzy wydarze-
nia. Te perełki muzyki symfonicznej 
znajdą się w programie wieczoru 
rozmyślnie. Będzie to koncert de-
dykowany Elżbiecie Łaganowskiej, 
dyrektor Filharmonii Sudeckiej, 
która zakończyła swoją ponad oś-
mioletnią pracę na tym stanowisku 
w sierpniu 2022. Dziękując za lata 
współpracy, Orkiestra Filharmonii 
Sudeckiej wykona wskazane przez 
nią Najlepsze z Ulubionych Symfo-
nicznych Przebojów. Warto pod-
kreślić, że dla wszystkich Państwa, 
którzy wybiorą się na niedzielny 
koncert do Filharmonii Sudeckiej 
im. Józefa Wiłkomirskiego w Wał-

brzychu będzie to, wzorem letnich 
serenad na wałbrzyskim rynku, 
najlepsze przedłużenie lata.

Przypominając rys zawodowy 
ustępującej Pani dyrektor, warto 
wspomnieć, że wcześniej Elżbieta 
Łaganowska pełniła obowiązki za-
stępcy dyrektora Filharmonii. Była 
także zastępcą dyrektora Wydziału 
Kultury Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskiego. 
Wówczas o wyborze Elżbiety Łaga-
nowskiej na stanowisko dyrektora 
Filharmonii zdecydowało doświad-
czenie, wykształcenie, wiedza oraz 
wyjątkowa znajomość specyfiki 
działania instytucji artystycznych, 
dająca gwarancję sprawnego ich 
funkcjonowania. To za jej czasów 
obiekt Filharmonii przeszedł ka-
pitalny remont za ponad 13 mi-
lionów złotych, z czego około 9 
udało się pozyskać z funduszy eu-

ropejskich, a sala powiększyła się z 
293 do 410 miejsc. Elżbieta Łaga-
nowska ukończyła Wydział Kultu-
roznawstwa na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ponadto jest absolwentką Pań-
stwowego Zaocznego Studium 
Oświaty i Kultury Dorosłych w 
Warszawie oraz Podyplomowych 
Studiów Menedżerskich, kierunek 
„Zarządzanie Firmą. Instrumenta-
rium Współczesnego Menedżera” 
na Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. 

PAS
-----------------------------------------
Bilety na koncert w cenie: 

40/43* zł – normalny, 30/32* zł – 
ulgowy dostępne są w Kasie Bile-
towej Filharmonii Sudeckiej oraz w 
bileterii online: www.filharmonia-
-sudecka.bilety24.pl.

*Cena w serwisie Bilety24.pl.
godz. 18:00, 18.09.2022 r.
EWA GĄDEK-ROSIAK - dyrygent
ORKIESTRA SYMFONICZNA FIL-

HARMONII SUDECKIEJ



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

QueensEkspert

JESIEŃ – czas na kwas!
Latem często dajemy sobie 
trochę luzu i swobody -  nad-
miernie korzystamy ze słońca, 
kąpiemy się w słonej lub chlo-
rowanej wodzie. Nie zdajemy 
sobie sprawy z tego, jak odbije 
się to na skórze. Podczas wa-
kacyjnych urlopów zazwyczaj 
stosujemy minimalizm pielęg-
nacyjny. Zdarza się, że pod-
czas pobytu na silnym słońcu 
zapominamy o aplikacji bądź 
reaplikacji produktów z filtra-
mi UVA, UVB. To z kolei może 
skutkować nadmierną pro-
dukcją barwnika ( melaniny) 
w naszej skórze,  a co za tym 
idzie nierównomierną pig-
mentacją i przebarwieniami. 
Podczas panowania wysokich 
temperatur, nasze gruczoły ło-
jowe pracowały intensywniej, 
dlatego po wakacjach nasza 
skóra pokryta  zaskórnikami i 
niewielkimi krostkami wyma-
ga głębszego oczyszczenia.
Jesień to znakomity okres na 
rozpoczęcie serii zabiegowych 
w gabinecie kosmetycznym, 
ponieważ temperatura nie jest 
za wysoka ani za niska. Szcze-
gólnie mocno polecam rozpo-
czynanie serii od zabiegów z 
alfa lub betahydroksykwasa-
mi. W zależności od tego jakie 
kwasy lub mieszanki zastosu-
jemy, mogą one działać silnie 
rozjaśniająco lub hamująco 
na powstawanie przebarwień. 
Procedurami kwasowymi mo-
żemy w znaczny sposób niwe-
lować widoczność drobnych 
linii i zmarszczek poprzez za-
gęszczeni skóry. Wiele z kwa-
sów ma bardzo silne działanie 
przeciwzapalne i antybakte-
ryjne, dlatego z powodzeniem 
stosujemy je w terapiach dla 
skór trądzikowych.
Zadbana skóra bez niedosko-
nałości i przebarwień to wizy-
tówka każdego z nas. Zdrowa 
skóra to wypelęgnowana skó-
ra, a co za tym idzie doskonały 
nastój oraz większa pewność 
siebie.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Dziura - według Słownika 
Języka Polskiego jest to po 
pierwsze - otwór w czymś, naj-
częściej nieforemny, powstały 
wskutek uszkodzenia, po dru-
gie - zagłębienie w czymś, po 
trzecie brak jakiegoś elemen-
tu lub niedobór czegoś. Słow-
nik definiuje dziurę również 
jako ubytek w zębie oraz małą 
miejscowość pozbawioną ży-
cia i ruchu czy też potocznie 
źle urządzony, zaniedbany lo-
kal. Znana jest również czarna 
dziura jako obszar w przestrze-
ni kosmicznej wytwarzający 
bardzo silne pole grawitacyj-
ne. Jednak najgłośniej na na-
szej planecie było w ostatnich 
latach o dziurze ozonowej 
- czyli miejscu w atmosferze 
ziemskiej przepuszczającej, na 
skutek zmniejszonej ilości ozo-
nu, duże ilości promieni ultra-
fioletowych. Jest światełko w 
tunelu, gdyż jak podaje portal 
businessinsider.com.pl dziura 
ozonowa może zniknąć około 
2060 roku! Warstwa ozonu w 
stratosferze cały czas się rege-
neruje i do 2060 roku powinny 
zniknąć nawet polarne dziury 
- tak wynika z najnowszego 
raportu ONZ „Scientific As-
sessment of Ozone Depletion: 
2018”, który wydawany jest co 
cztery lata. Warstwa ozonowa 
chroni Ziemię przed szkodli-
wym promieniowaniem UV. 
Eksperci ONZ wskazują, że to 
efekt współpracy wynikającej 
z podpisanego 30 lat temu 
porozumienia. Wiążą też na-
dzieje z nowym dokumentem, 
którego restrykcyjne zapisy 
mają wejść w życie w 2019 r. 
Według prognoz, jeśli tempo 
regeneracji warstwy ozono-
wej się utrzyma, to na środ-
kowych szerokościach geo-
graficznych półkuli północnej 
warstwa ozonowa wróci do 
stanu z 1980 r., a na półkuli 
południowej – w okolicach 
połowy obecnego wieku. W 
obszarach polarnych regene-
racja ma nastąpić później, bo 
w latach 60. XXI wieku. Wszyst-
ko na temat powstania dziury 
ozonowej i o tym dlaczego to 
takie ważne zagadnienie dla 
nas -  ziemian przeczytacie w 
Temacie Tygodnia.   

   
Redaktor Naczelny
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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 R0580/22

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCHNIE, 
SZAFY, GARDEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! TEL. 607 
218 533

WWW.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, remonty 
łazienek, kładzenie papy na dachy. 
Tel. 513 022 801

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

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

KUPIĘ

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

PRACA

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

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 po-
średników. Tel. 600 851 189

Wynajmę lokal 
usługowy

Miejsce: Bazar 82 
Podzamcze

Ul. Hetmańska 82
Tel. 1741609198

FOTOBUDKA
Napis LOVE

Atrakcje i dekoracje na:
Wesela, urodziny, im-

prezy okolicznościowe
Organizacja imprez

605 561 031

www.30minut.pl
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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 16.09.2022 punktualnie o godz.12:45
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA
tel. 531 407 736  
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 14.09.2022 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 130 – obręb 30 
Sobięcin przeznaczona na dwa  ogródki, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 203 – obręb 28 
Sobięcin przeznaczona  na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 355/4 – obręb 14 
Biały Kamień przeznaczona  na ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 27/2 – obręb 20 
Stary Zdrój  przeznaczona na ogródek ,

REKLAMA R0579/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 15.09.2022 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 17/5 w obrębie 
nr 23 Poniatów o powierzchni 0,4230 ha, przeznaczona do 
oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat.
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 24 w obrębie nr 22 
Stary Zdrój o powierzchni 0,0697 ha, przeznaczona do oddania 
w dzierżawę na hodowlę pszczół, na czas nieokreślony.
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