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Premiera najnowszejPremiera najnowszej
płyty ZPiT !płyty ZPiT !

Wrzesień i koniec wakacji, 
to nie tylko początek roku 
szkolnego. Jesień to czas „prze-
budzenia się” części instytucji 
kultury, w szczególności tych, 
które rozpoczynają nowy sezon 
artystyczny. Teatry, Filharmo-
nia, Coolturalna Montownia, 
koncerty, festiwale, wystawy, 
wernisaże, spotkania autorskie, 
warsztaty, projekcje i pokazy. 
Kultura po prostu jest wszędzie! 
Jeśli spojrzymy na kalendarium 
tygodniowych wydarzeń, to 
okazuje się, że Wałbrzych jest 
pełen kultury!

Spektakl – proszę bardzo. Teatr 
Dramatyczny i Teatr Lalki i Aktora są 
do Państwa dyspozycji. A może kon-
cert symfoniczny? Nic prostszego, w 
Wałbrzychu jest również Filharmo-
nia. Wernisaż, wystawa – zapraszamy! 
Stara Kopalnia, Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury czy Biblioteka pod Atlantami, 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA lub 
Muzeum Porcelany. Ba, nawet „Pod 
pretekstem” Art Cafe zaoferuje „kultu-
ralną ucztę”.  Wyborów jest mnóstwo. 
Jeśli wasze pociechy czy wnuczę-
ta mają duszę artystyczną to łatwo 
mogą rozwinąć swoją pasję właśnie 
w Wałbrzychu! Liczne warsztaty i za-
jęcia organizowane przez lokalne 
instytucje kultury są kuźnią niezliczo-

nych talentów. Wystarczy „posurfo-
wać” w sieci stron lokalnych instytu-
cji i oferta znajdzie się dla każdego. 
Również dla seniorów! Warsztaty fo-
tografii czy malarstwa obudziły „bak-
cyla” tworzenia w niejedej osobie, 
która właśnie zakończyła swoją pracę 
zawodowę, czyniąc czas emerytury 
przygodą pełną pasji i nowych znajo-
mości. W zgiełku codziennych trosk i 
zmartwień, zapominamy, że możemy 
świetnie wypocząć, obcując z ulubio-
ną dziedziną kultury. Każdy weekend 
może być niesamowity, inny i pasjo-
nujący. Bo wszystkie te kulturalne 
oferty mamy na wyciągnięcie ręki! 
Wystarczy przeczytać nasze kalenda-
rium wydarzeń na stronie 2 i już wiesz 
- Co? Gdzie? Kiedy? A najlepiej w każ-
dy ostatni tydzień miesiąca sięgnąć 
po bezpłatny dodatek KOMPAS KUL-
TURALNY i zaplanować kolejny mie-
siąc niesamowitych atrakcji! Atrakcji 
pełnych kultury!

CZYTAJ KOMPAS KULTURALNY 
strona 11-13

Paweł Szpur

WAŁBRZYCH pełen kultury!
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sport str. 20-21

 DODATEK 30 WRZEŚNIA 2022

K      MPAS KULTURALNY

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

 Koncert 

Muzyka srebrnego 
ekranu

14.10.2022

spektakl

FRANIA PIORUN

09.10.2022

spektkal

NIEWOLNICA ISAURA

28.10.2022

koncert

Andrzej Piaseczny
Akustycznie

28.10.2022

wydarzenie 

Chóralnie - koncert 

Zespołu Pieśni i Tańca 
01.10.2022 

koncert
Bluesowy
Wałbrzych

14.10.2022

walbrzych-naszemiasto.pl
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mecenasem Maciejem Badorą
pełnomocnikiem partii Prawo i Sprawiedliwość
w okręgu wałbrzyskim, a także doradcą Marsza-
łek Sejmu. 

1
kalendarium

WRZESIEŃ

30
PIĄTEK

Imieniny:
Franciszek, Petroniusz

Światowy
Dzień Zwierząt

PAŹDZIERNIK

4
WTOREK

Imieniny:
Grzegorz, Zofia

Dzień Chłopaka

 Imieniny:
 Danuta, Remigiusz

Dzień Tkaczki

PAŹDZIERNIK

5
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

6
CZWARTEK

„Przy jaciel - ktoś, przed kim można głośno 
myśleć.” -  Ralph Waldo Emerson 

PAŹDZIERNIK

1
SOBOTA

Imieniny:
Apolinary, Faustyna, Igor 

Dzień Efektywności
Energetycznej

Imieniny:
Artur, Brunon, Fryderyka 

Dzień Borsuka

16:00 - „Chóralnie” bezpłatny koncert Zespołu Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”.- Sala Łańcuszkowa na terenie Starej 
Kopalni 
17:00 -FINISAŻ // OŚ CZASU - MARIA BOR-MYŚLIBORSKA 
- Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA - budynek B5 Stara Ko-
palnia
17:00 - Tajemnice Teatru Zdrojowego - prelekcja Iwony 
Czech - Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 
17:00 - 17:30 „Idąc swoją drogą” - wystawa Jadwigi Łoziń-
skiej - Multimedialna Galeria Obrazu, Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury, Piotra Wysockiego - STARA KOPALNIA
18:00 - Komeda Reflections - Maciej Tubis – fortepian - Fil-
harmonia Sudecka - ul. Słowackiego 4, Wałbrzych 
19:00 - Jezus - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
19:00 – Karol Ochodek & Jakub Bułka - koncert  - Pod pre-
tekstem
20:00 - SILVER HEADS - koncert - A’PROPOS

17:00 - Bezpłatne warsztaty programowania w świecie 
minecraft - Wałbrzyski Ośrodek Kultury Piaskowa Góra 
18:00 - 19:00 - Spotkanie z psim behawiorystą - Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury, Stara Kopalnia, Piotra Wysockiego 29 
- STARA KOPALNIA
19:00 - Projekt Volodia - Piosenki Folkloru Miejskiego - Te-
atr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 
19:00 - Jezus - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
19:00 - Koncert Inauguracyjny 45. Sezonu Artystycznego - 
Filharmonia Sudecka - ul. Słowackiego 4, Wałbrzych 

Imieniny:
Gerard, Gerarda, Teresa 

Światowy Dzień Habitatu

PAŹDZIERNIK

3
PONIEDZIAŁEK

10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu 
9:00 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - spektakl - Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu 

10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu 
11:00 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - spektakl - Te-
atr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 

Imieniny:
Antoni, Teofil 

Dzień Polskiej Harcerki

PAŹDZIERNIK

2
NIEDZIELA

12:30  - TAJEMNICZY OGRÓD - spektakl - Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu 
18:00 - Jezus - spektakl - Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu 
19:00 - Moore Plays Moore - Jack Moore & Gary Moo-
re Tribute Band - A’PROPOS

10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu 
11:00 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - spektakl - Te-
atr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
17:00 - 18:00  Spotkanie autorskie z Błażejem Torań-
skim [współorganizacja] - Wałbrzyski Ośrodek Kultu-
ry, Władysława Broniewskiego - PIASKOWA GÓRA

10:00 -18:00 - wystawa Eugeniusza Józefowskiego 
„Proces-ja i prze-loty - BWA, przy ul. Słowackiego 26 
w Wałbrzychu

Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

Światowy Dzień Mózgowego
Porażenia Dziecięcego

Światowy Dzień Nauczyciela

Międzynarodowy Dzień Tłumacza
Światowy Dzień Copywritera

Dzień Archiwisty
Polski Dzień Muzyki Country

Międzynarodowy Dzień Podcastów

Światowy Dzień Mieszkalnictwa

30 czerwca został Pan po-
wołany na pełnomocnika 
Prawa i Sprawiedliwość w 
kręgu Wałbrzych. Jakie cele 
założył Pan do realizacji, co 
udało się zrobić, a co jeszcze 
przed Panem?

Od czasu powierzenia mi 
funkcji pełnomocnika upłynę-
ło niespełna 3 miesiące. Ten 
okres poświęciłem na wizyty 
w całym okręgu, gdzie od-
bywałem spotkania z działa-
czami PiS i samorządowcami. 
W aspekcie organizacyjnym 
uprościłem strukturę we-
wnętrzną partii, dostosowując 
ją do potrzeb nowopowstałe-
go okręgu. Wyznaczyłem kie-
runki działania na najbliższy 
rok, zgodnie z wytycznymi 
kierownictwa Prawa i Spra-
wiedliwości. Podjęta została 
dyskusja programowa oraz 
analiza aktualnej sytuacji spo-
łeczno-gospodarczej w okrę-
gu, w związku ze zbliżającymi 
się wyborami samorządowy-
mi. Takie też były cele, które 
przyjąłem do realizacji w tym 
okresie. Warto zauważyć, że 
była to pora letnia, a zatem 
okres wakacyjny, nie przeszko-
dziło to jednak w intensywnej 
pracy. Przede mną rozbudowa 
kadrowa partii i stworzenie 
jej struktury w każdej gminie, 
przygotowania do nadcho-
dzących wyborów, ale przede 
wszystkim przekonanie miesz-
kańców, że warto oddać swój 
głos na Prawo i Sprawiedli-
wość.

Dlaczego PiS w Wałbrzy-
chu jest przeciwny planom 
przeniesienia siedziby Dol-
nośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy do Świdnicy?

W naszej ocenie plan prze-
niesienia siedziby Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy do Świdnicy, nie 
został odpowiednio przemy-
ślany i stanowi naruszenie za-
sady równomiernego rozwoju 
naszego województwa. Oba 
miasta, zarówno Wałbrzych jak 

i Świdnica, mają istotne prob-
lemy strukturalne, choć bez 
wątpienia Wałbrzych jest mia-
stem, które w ostatnich dzie-
sięcioleciach znacznie bardziej 
odczuło proces degradacji, w 
wymiarze gospodarczym, spo-
łecznym i administracyjnym. 
Nie ma zgody, aby proces ten 
się pogłębiał, a do tego prowa-
dziłoby przeniesienie siedzi-
by DWUP do innego miasta. 
Świdnica i Wałbrzych są mia-
stami, które powinny funkcjo-
nować w ramach jednej stra-
tegii rozwojowej, a rywalizacja 
pomiędzy nimi – w szczegól-
ności o siedziby instytucji, 
które w naszych miastach już 
funkcjonują - temu celowi nie 
służy. Zdecydowanie popie-
ram natomiast przenoszenie 
do naszych miast podmiotów 
samorządowych z Wrocła-
wia, który od stworzenia wo-
jewództwa dolnośląskiego 
zdominował Dolny Śląsk. Za-
uważamy oczywiście proble-
my lokalowe z jakimi borykają 
się instytucje wojewódzkie w 
Wałbrzychu. Oczekujemy zde-
cydowanego zaangażowania 
pana Prezydenta Wałbrzycha 
we współpracy z Marszałkiem 
Województwa Dolnośląskiego 
w celu zapewnienia właści-
wych warunków pracy urzęd-
nikom samorządowym, po-
przez budowę nowoczesnego 
biurowca, bądź adaptację na 
ten cel istniejącego budynku. 
Warto podkreślić, że stworze-
nie w Wałbrzychu nowoczes-
nego ośrodka administracyj-
nego może stanowić istotny 
element rozwojowy miasta. 
Rozproszenie siedzib istot-
nych urzędów znajdujących 
się w mieście, często znaczne 
ich zużycie, nie sprzyja także 
mieszkańcom, korzystającym 
z tych urzędów. Naprawa tej 
sytuacji wymaga – w mojej 
ocenie - odważnych i pilnych 
działań ze strony władz miasta.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Paweł Szpur

Czytaj pełen wywiad na 
www30minut.pl 

Zeskanuj kod QR
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WSSE „INVEST-PARK” – lider odpowiedzialny społecznie

Finał Sudety Cup za nami!
Przypominamy, turniej 

Sudety Cup rozpoczął się 26 
marca 2022 roku w Kłodz-
ku. Następne turnieje w ra-
mach Sudety Cup 2022 zo-
stały rozegrane 2 kwietnia 
w Ciepłowodach, 9 kwiet-
nia w Bielawie, 23 kwietnia 
w Żarowie i 30 kwietnia 
w Szczawnie-Zdroju. A za 
nami już finał pucharu Su-
dety Cup, który został roze-
grany na PGE Narodowy w 
Warszawie.

Warto wspomnieć, że mecze 
w grupach toczyły się w systemie 
6+1 i „każdy z każdym”. Awans 
do 1/2 finału uzyskali zwycięzcy 
grup i drużyna z drugiego miej-
sca z grupy A. Ale to już za nami, 
gdyż niesamowity finał pucharu 
Sudety Cup został już rozegrany 
na PGE Narodowy w Warszawie!

Gratulacje dla zwycięzców, 
czyli MLKS Radków oraz wszyst-
kich innych drużyn, które wzię-

ły udział w turnieju finałowym: 
Klub Piłkarski Mieroszów, LZS 
Skałki Stolec, LKS Roztocznik, 
KS Zjednoczeni Żarów. Zarząd 
WSSE w Warszawie reprezento-
wał dyrektor departamentu Ko-
munikacji i CSR Jakub Michalski.  
- Cieszymy się, że Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
"INVEST-PARK" mogła być częścią 
tak niesamowitego wydarzenia 
– komentował podczas rozgry-
wek Jakub Michalski. Warto rów-

nież wspomnieć, że wydarzenie 
odbywało się pod honorowym 
patronatem: Michała Dworczy-
ka, Posła na Sejm RP i szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, 
Ireneusza Zyski - Wiceministra 
Klimatu i Środowiska, Posła na 
Sejm RP, Marcina Gwóźdź - Posła 
na Sejm RP, Grzegorza Macko - 
Wicemarszałka Województwa 
Dolnośląskiego, Jarosława Kre-
sa – Wojewody Dolnośląskiego 
oraz senatora Aleksandra Szwed.  
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Zdjęcie tygodnia wiatrak w Gostkowie 
autor Pan Tomasz 

Jak oszczędzać energię?
Mamy ciężkie czasy. Liczby rosną w zawrotnym tempie, w tym rachunki za energię, które 

są poważnym obciążeniem domowego budżetu. Powodem takiej sytuacji są koszty zakupu 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wysoka cena surowców, ale również inwazja Rosji na 
Ukrainę. Musimy oszczędzać. Ale jak?

REKLAMA R0588/22

Oszczędzać - czyli co?
Według oficjalnych danych 

Głównego Urzędu Statystycznego 
w 2020 r. całkowite zużycie ener-
gii elektrycznej w Polsce wyniosło 
157,1 TWh. Największe wykorzysta-
nie energii odnotowuje się w wo-
jewództwach: mazowieckim oraz 
śląskim, zaś najniższe w podlaskim, 
lubuskim i warmińsko-mazurskim. 

Najwyższe zużycia generowane jest 
w sektorze przemysłowym oraz bu-
downictwie – 42,5 proc. oraz wśród 
drobnych odbiorców (również w 
gospodarstwach domowych) – 46,1 
proc.

Okazuje się, że około osiem-
dziesiąt procent prądu w Polsce 
pochodzi ze spalania węgla. Dlate-
go oszczędzanie energii pomaga  

ograniczać emisje tlenków węgla, 
tlenków siarki, tlenków azotu i wę-
glowodorów, które szkodzą atmo-
sferze. Ponadto warto zauważyć, że 
oszczędzanie energii elektrycznej 
pozwala zaoszczędzić pieniądze. 
Jeśli przykładowo kilowatogodzi-
na energii elektrycznej kosztuje 70 
groszy, zmniejszenie zużycia zale-
dwie o 200 kWh pozwala zaoszczę-

dzić 140 zł na kosztach energii elek-
trycznej.

Zacznijmy od urządzeń
Przy dość częstym korzystaniu, 

największymi "pożeraczami prądu" 
są płyta indukcyjna i bojler elek-
tryczny. Zaraz za nimi znajdują się: 
piekarnik, lodówka i zmywarka. 
Używanie tych sprzętów będzie 
nas sporo kosztować. Nie oznacza 
to, że w każdym domu to one będą 
pobierały najwięcej energii elek-
trycznej. Przykładowo, przy bardzo 
intensywnym korzystaniu z kom-
putera stacjonarnego, on również 
może być bardzo energochłonny. 
Dlatego przy zakupie nowych urzą-
dzeń warto zwrócić uwagę na ich 
klasę energetyczną - im jest wyż-
sza, tym mniejsze zużycie energii. 
Od marca 2021 roku obowiązują 
nowe oznaczenia klasy energe-
tycznej, bez symboli “A+++”, “A++” i 
“A+”. Nowa skala rozpoczyna się od 
“A” (najbardziej energooszczędne 
sprzęty) i kończy na “G” (najmniej 
energooszczędne sprzęty).

Proste zasady
Podczas gotowania potraw przy-

krywaj garnki pokrywką. Piekąc po-
trawy w piekarniku, nie otwieraj go 
w ogóle lub nie rób tego zbyt czę-
sto - urządzenie będzie musiało na-
grzać się ponownie, zużywając przy 
tym sporo prądu. Wyłącz piekarnik 
wcześniej - zwłaszcza w przypadku 
jedzenia, które jest już “prawie go-
towe”. Piekarnik jest nagrzany przez 
długi czas, dlatego jego wcześniej-
sze wyłączenie pozwoli nam za-
oszczędzić sporo prądu. Nie wkła-
daj ciepłego jedzenia do lodówki i 

zamrażarki, a także pilnuj, aby drzwi 
od nich były zamknięte - ponowne 
ochłodzenie ich wnętrza pochła-
nia dużo energii. Ponadto, zmień 
temperaturę w lodówce na wyższą 
- wiele produktów nie zmarnuje 
się przy np. 1.5 stopnia. Również 
raz w roku rozmroź i umyj lodów-
kę, pozbywając się z niej nadmiaru 
lodu, który blokuje chłodzenie. Do 
rozmrażania jedzenia nie korzystaj 
z mikrofali - zrób to wieczorem, 
zostawiając jedzenie na następny 
dzień poza lub w lodówce. Korzy-
staj z pralki i zmywarki tylko wte-
dy, gdy są wypełnione. Jeżeli masz 
taką możliwość, używaj trybu “eko” 
lub “oszczędzanie energii”, w które 
wyposażonych jest już coraz wię-
cej nowych modeli urządzeń. War-
to zagotować w czajniku tylko tyle 
wody, ile potrzebujesz - im więcej 
wody do niego wlejesz, tym dłużej 
będzie pracował i pobierał energię. 
Kiedy urządzenie jest już w pełni 
naładowane, odłącz je od gniazdka. 
Wyłączaj wszystkie sprzęty, z któ-
rych nie korzystasz. 
Czytaj cały tekst na
 www.30minut.pl

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty
muratordom.pl
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zdrowiefinansowe.pl

fundacjapolskabezsmogu.pl
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133 miliony złotych wsparcia
dla firm z Dolnego Śląska

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Pieniądze trafiły do 
dolnośląskich przedsię-
biorców w ramach kon-
kursu prowadzonego 
przez Dolnośląską In-
stytucję Pośredniczącą. 
Wsparcie skierowane 
było do firm, które zo-
stały dotknięte skutka-
mi epidemii COVID-19. 

Konkurs ogłoszono w 
maju ubiegłego roku, a wnio-
ski można było składać od 
30 czerwca do 14 lipca 2021. 
Pierwotnie wielkość alokacji 
przewidzianej na to wsparcie 
sięgała 40 milionów złotych. 
Ze względu na duże zainte-
resowanie przedsiębiorców 
oraz możliwość przesunięcia 
dodatkowych środków finan-
sowych zarząd województwa 
trzykrotnie zwiększał dostęp-
ną kwotę wsparcia. Ostatecz-
nie dzięki tym działaniom 
kwota wsparcia dostępnego 
dla firm sięgnęła ponad 132 
milionów złotych, a pienią-
dze te trafiły do 672 firm.

- Wsparcie, jakie przeka-
zujemy dolnośląskim przed-
siębiorcom to kolejny duży 
zastrzyk finansowy dla regio-

nalnej gospodarki. O ogrom-
nym zainteresowaniu naszymi 
działaniami świadczy fakt, że 
w odpowiedzi na ogłoszony 
nabór złożono prawie 1000 
wniosków na sumę niemal 200 
milionów złotych. To przekro-
czyło pięciokrotnie pierwotną 
kwotę jaką dysponowaliśmy. 
Dlatego, w odpowiedzi na po-
trzeby, przekazywaliśmy poja-
wiające się wolne środki finan-
sowe tak, aby pieniądze trafiły 
do wszystkich, którzy prawid-
łowo przygotowali swój wio-
sek – wyjaśnia marszałek Ce-
zary Przybylski.

Każdy wnioskodawca 
mógł otrzymać wsparcie w 
wysokości do 320 000 PLN 
(co stanowi 80% kosztów 
kwalifikowalnych w projek-
cie). Jednym z kluczowych 
premiujących kryteriów wy-
boru był poziom spadku ob-
rotów firmy. Aby ubiegać się 
o pomoc finansową musiał 
on sięgać 30% w porównaniu 
do średniorocznych obrotów 
z roku ubiegłego. 

- W ubiegłym roku Dolno-
śląska Instytucja Pośredni-
cząca przeprowadziła kon-
kurs na dofinansowanie dla 

przedsiębiorców, których firmy 
ucierpiały z powodu pandemii 
– mówi Tymoteusz Myrda, 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. – Bran-
ża turystyczna, gastronomicz-
na czy też rozrywkowa – to 
właśnie przedsiębiorcy z tych 
sektorów najczęściej składa-
li wnioski o dofinansowanie.  
Zainteresowanie konkursem 
było tak duże, że zdecydowa-
liśmy się podwoić wysokość 
środków finansowych. Dzięki 
takiemu wsparciu dolnoślą-
skie firmy mogą dalej się roz-

wijać i funkcjonować na rynku 
– dodaje.

Im większa strata jaką 
przedsiębiorca poniósł, tym 
więcej punktów mógł otrzy-
mać, a tym samym miał więk-
szą szansę na otrzymanie 
wsparcia. Pozostałymi kry-
teriami wyboru były kryteria 
premiujące m.in. za prze-
branżowienie lub poszerze-
nie katalogu usług w firmie 
oraz efekt ekologiczny jako 
dodatkowy składnik projek-
tu.

Dodatkowym premiowa-
nym elementem był główny 
kod PKD przedsiębiorców, 
czyli branże (związane z za-
kwaterowaniem, gastrono-
mią, organizatorami turysty-
ki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz z działal-
nością sportową, rozrywko-
wą i rekreacyjną), które naj-
mocniej ucierpiały w  wyniku 
panującej pandemii Covid 
– 19. 

Z dofinansowania skorzy-
stała między innymi Wioska 
Indiańska Wokini z Ostaszo-
wa, gdzie zakupiono przy-
czepę do przewozu zwierząt, 
busa oraz dmuchany plac 
zabaw. Pozwoliło to właści-
cielom rozszerzyć swoją dzia-
łalność.

- Wyszliśmy po pandemii do 
odbiorców poza nasz teren i 
umożliwiliśmy udział w atrak-
cjach dzieciom, które często 
po lockdownie nie potrafiły 
się odnaleźć w nowej rzeczy-
wistości. Teraz okazało się, że 
to atrakcje mogą przyjechać 
do nich. Bez tego wsparcia nie 
stać by nas było na tak duże 
zakupy. Dlatego jest to bardzo 
duża pomoc. I myślę, że mó-
wię tutaj w imieniu wszystkich 
przedsiębiorców, którzy sko-
rzystali z tego projektu – mówi 
Paweł Jaworski, właściciel 
Wioski Indiańskiej Wokini.
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Studio Espresso gościło w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego

z nową dyrektor Filharmonii Sudeckiej, profesor doktor habilitowaną
sztuk muzycznych rozmawiał Paweł Szpur

z Agnieszką Franków-Żelazny

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

Jest Pani doświadczonym 
muzykiem, ale kiedyś to wszyst-
ko miało swój początek. Jak 
udało się "przekuć" pasję w pra-
cę zawodową?

To duże szczęście i każdego 
dnia doceniam to, że moja pasja 
jest moją pracą. Dbam o to, by 
cały czas tak było. Kiedy się zaczę-
ło? Trudno podać jeden moment, 
gdyż to gdzie znajdujemy się w 
danym momencie naszego życia 
jest wypadkową wielu zdarzeń. 
Myślę, że duży wpływ na mnie 
miała szkoła muzyczna pierwsze-
go stopnia i nauczycielka forte-
pianu, która rozkochała mnie w 
dbałości o piękno niuansów mu-
zycznych. Wtedy zafascynowała 
mnie nie tylko w Chopinie, ale w 
pianistyce w ogóle. Teraz widzę, 
że to się przekłada na całą mu-
zykę. W liceum trafiłam do chóru 
licealnego i ten chór, a właściwie 
jego dyrygent, ukierunkował 
mnie muzycznie. Szybko poczu-
łam, że chcę być związana w przy-
szłości z chórem. To, co się potem 
zdarzyło właściwie prowadziło 
mnie do prowadzenia chórów, do 
dyrygowania, dziś również dzia-
łami wokalno-instrumentalnymi i  
do pracy z zespołami instrumen-
talnymi.

Ciężko pracuje się z woka-
listami i instrumentalistami? 
To zbiór ludzi, a nie konkretny 
instrument. Czy jest różnica w 
pracy z chórem i z orkiestrą?

Praca z orkiestrą i z chórami 
różni się pod wieloma względa-
mi. Po pierwsze chór mimo, że 

jest to zbiorem indywidualności, 
to jako instrument jest homoge-
niczny. Orkiestra składa się z wielu 
instrumentów, a specyfika gry na 
każdym z instrumentów jest inna. 
O ile zatem chórmistrz powinien 
być specjalistą w posługiwaniu się 
głosem, o tyle dyrygent orkiestry 
nie może być specjalistą w grze na 
każdym z instrumentów. Po dru-
gie mamy do czynienia z chórami 
złożonymi z zawodowych muzy-
ków, ale także z chórami złożony-
mi głównie z osób bez muzyczne-
go wykształcenia. W większości 
orkiestr, natomiast grają muzycy, 
którzy kształcili się całe życie, by 
teraz grą zarabiać na życie. Dla 
śpiewaków w chórach amator-
skich kontakt z chórem jest swo-
istą szkołą muzyki. Takich różnic 
jest sporo. 

Teraz trzeba będzie pokiero-
wać kadrą ludzi w Filharmonii. 
Cieszy się Pani na to nowe wy-
zwanie?

Bardzo się cieszę i już mogę 
powiedzieć, że po kilku kilkunastu 
dniach bardzo dobrze się tu czuję. 
Czuję się dobrze wśród pracowni-
ków administracji, to cudowni lu-
dzie. Bardzo zaangażowani w pra-
cę i bardzo oddani instytucji oraz 
idei tworzenia przestrzeni dla mu-
zyki. Cieszę się również na pracę 
z muzykami. Jeszcze nie miałam 
możliwości stanięcia przed orkie-
strą na estradzie i współtworze-
nia dzieła, ale już się spotykamy, 
rozmawiamy w mniejszych gru-
pach i z liderami poszczególnych 
sekcji. Miałam spotkanie z Radą 

Artystyczną. Jestem przekonana, 
że to będzie dobra współpraca. 
Myślę, że wszyscy rozumiemy, że 
jesteśmy po jednej stronie i chce-
my wspólnie stworzyć coś wyjąt-
kowego.

W odróżnieniu od poprzed-
niej Pani dyrektor, jest Pani mu-
zykiem. Czy jest coś, co chciałby 
Pani zmienić?

Są różne modele kierowa-
nia instytucją. Jest taki model, 
w którym dyrektor naczelny nie 
jest jednocześnie dyrektorem ar-
tystycznym i wtedy wspiera się 
muzykiem jako zastępcą. Z racji 
mojego wykształcenia prezentuję 
model, w którym dyrektorem na-

czelnym i artystycznym jest jedna 
osoba. Moja zastępczyni uzupeł-
nia moje kompetencje w zakresie 
finansowo-kadrowych, w którym 
jest specjalistką. 

Czy chciałabym coś zmienić? 
Chciałabym iść w kierunku, któ-
ry jest w moim odczuciu ważny 
i potrzebny. Raczej na zasadzie 
udoskonalania pewnych rzeczy, 
dostosowywania się do wyma-
gań dzisiejszego świata. Myślę, 
że Filharmonia - jako instytucja 
misyjna, w odróżnieniu od insty-
tucji komercyjnych, nie powinna 
jedynie wychodzić „naprzeciw po-
trzebom”, ale powinna te potrze-
by kształtować. Powinna uczyć, 
pokazywać ludziom w atrakcyjny 

sposób to, co nie jest najłatwiej-
sze, ale bardzo wartościowe.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Pani 

dyrektor opowiada o nowym chó-
rze dziecięcym, a także o tym, co 
nas czeka w nowym sezonie ar-
tystycznym w Filharmonii Sude-
ckiej. Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad.
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Sprzątaniu terenów towarzyszyła świetna atmosfera i sprzyjająca pogoda

Posprzątali Świebodzice
Za nami IV edycja akcji 

„PosprztajMY Świebodzi-
ce”. Inicjatywa cieszyła się 
bardzo dużym zaintereso-
waniem ze strony miesz-
kańców. To było rekordowe 
przedsięwzięcie - wzięło w 
nim udział blisko 200 osób. 
Głównym organizatorem 
wydarzenia było Miasto 
Świebodzice, przy współ-
udziale i pomocy spółek 
miejskich ZGK, ZWiK, OSiR 
oraz MDK.

W sobotę 24 września parking 
przy ulicy Rekreacyjnej zapełnił 
się uczestnikami, którzy rejestro-
wali się w punktach, gdzie prze-
wodnicy rozdawali worki na od-
pady oraz rękawiczki.

Około godz. 15:00 Burmistrz 
Świebodzic, Paweł Ozga przywi-
tał serdecznie zebranych uczest-
ników, podziękował za aktywny 
udział w imprezie. Skierował tak-
że podziękowania do Pana Grze-
gorza Jasińskiego, Prezesa Firmy 
Metal-Plast - partnera strategicz-
nego akcji. Wszyscy wykonali pa-
miątkowe zdjęcie i z radosnym 
okrzykiem pn. „Nie ma planety B”, 
wyruszyli grupami z 5 lokalizacji: 
Zimny Dwór, Ciernie, Stadion ul. 
Rekreacyjna, ogrody działkowe, 
ul. Kościuszki, Książański Park 
Krajobrazowy. Porządkowaniu 
terenów towarzyszyła świetna at-
mosfera i sprzyjająca pogoda. Po 
sprzątaniu uczestnicy przybyli na 
stadion przy ul. Rekreacyjnej, aby 
posilić się kiełbaskami. Firma Me-

tal-Plast zaopatrzyła wszystkich w 
ciekawe worki lniane. Można było 
także wykonać pamiątkowe zdję-
cie w specjalnie przygotowanej 
przez firmę ramce. Zaraz po tym 
odbyła się dwugodzinna akcja 
proekologiczna. Panie z firmy Eko-
praktyczni prowadziły gry, kon-
kursy, zabawy o tematyce ekolo-
gicznej. ZGK Świebodzice Spółka 
z o.o. zapewniało przejazdy nową 
elektryczną zamiatarką, można 
było także sprawdzić jak działa 
gluto, czyli elektryczny odkurzacz 
do sprzątania chodników i ulic. 
Ponadto dzieci mogły wykonać 
zdjęcia w nowej śmieciarce.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

Trwa budowa czterokon-
dygnacyjnego budynku 
komunalnego wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą 
przy ul. Leśnej w Świdnicy. 
Powstanie 25 lokali miesz-
kalnych jedno, dwu i trzypo-
kojowych z przynależnymi 
komórkami lokatorskimi. 
Zaprojektowano również 
40 miejsc parkingowych, w 
tym 2 miejsca dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. 
Powierzchnia całkowita bu-
dynku wyniesie 2465,40 m2.
- Wymurowano i zaizolowano 

piwnice oraz ściany nośne par-
teru. Wykonawca jest w trakcie 
przykrywania ich stropem. Jed-
nocześnie na parterze i w piwnicy 
wykonywane są ściany działowe, 
zbrojona jest klatka schodowa. 
Prace postępują zgodnie z przy-
jętych harmonogramem – mówi 

Dagny Biowska, zastępca dyrek-
tora Wydziału Przetargów i Inwe-
stycji Miejskich Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy. Przypomnijmy, 
że miasto na realizację inwestycji 
pozyskało 4,3 miliona złotych z 
Funduszu Dopłat, w ramach re-
alizowanego przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego rządowego 
programu budownictwa komu-
nalnego.

Wykonawcą zadania jest firma 
wyłoniona w drodze przetargu - 
Przedsiębiorstwo Budowlane Mi-
rosław Wierzyk ze Świdnicy. Koszt 
prac to ponad 8 milionów 500 ty-
sięcy złotych. Zgodnie z umową 
inwestycja powinna zakończyć 
się do 15 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy, czyli do września 
przyszłego roku.  

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl
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Wałbrzych, dnia 26.09.2022 r.  OGŁOSZENIE

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

na  ustanowienie  odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek 
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 10.10.2022 r.
 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu 
mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 10.10.2022 r. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na 
poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto 
Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku 
bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej 
– pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy 
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż 

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

1. przy ul. Senatorskiej 21/9, piętro II,
składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,

wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,30 m².
Cena wywoławcza wynosi   219 753,00 zł,

wadium – 10 987,65 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2022 r.

o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

3. przy ul. Porcelanowej 11/4, pietro I,
składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju 

o łącznej powierzchni użytkowej 32,90 m².
Cena wywoławcza wynosi 137 100,00 zł,

wadium – 6 855,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2022 r.

o godz. 12:40 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Grodzkiej 30/32,   piętro X,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc

i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi   150 120,00 zł,

wadium – 7 506,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2022 r.

o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.

Wykonawcą zadania jest firma wyłoniona w drodze przetargu

Świdnica buduje mieszkania
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Redaktorzy pytali o relacje polsko-niemieckie i wzajemną współpracę

Rozmawiali z niemiecką prasą
Beata Moskal-Słaniewska, 

prezydent Świdnicy, Roman 
Szełemej, prezydent Wał-
brzycha, Tomasz Kiliński, 
burmistrz Nowej Rudy oraz 
Sylwia Dąbrowska, bur-
mistrz Boguszowa-Gorce 
wzięli udział w konferencji 
prasowej, zorganizowanej 
w biurze Przedstawiciel-
stwa Regionalnego Komisji 
Europejskiej w Polsce dla 
dziennikarzy z Niemiec. Kon-
ferencję prowadziła redak-
tor Monika Suder z telewizji 
Echo24.

Głównym tematem spotkania 
był unijny program sprawiedliwej 
transformacji w kontekście Dolne-
go Śląska, a także wpływ funduszy 
europejskich na rozwój regionu. 
Samorządowcy zwrócili uwagę 
zagranicznych dziennikarzy na 
długi proces odchodzenia od wę-
gla w ich gminach, które były moc-
no związane z jego wydobyciem i 
trudny proces wprowadzania za-
łożeń polityki klimatycznej. Likwi-
dacja kopalń w latach 90-tych od-
cisnęła swoje piętno na lokalnej 
społeczności oraz regionie, który 
w gwałtowny sposób musiał szyb-
ko dostosować się do nowych 
realiów. Podobne trudności prze-
żywały miasta i gminy, w których 

do końca lat 80-tych działały za-
kłady branży włókienniczej, mo-
toryzacyjnej czy ceramicznej. Sa-
morządowcy zgodnie podkreślali, 
że wtedy zabrakło systemowego 
wsparcia ze strony państwa, co w 
późniejszych latach tylko pogłębi-
ło trudną sytuację wielu rodzin – 
mieszkańców południowej części 
Dolnego Śląska.

Prezydenci i burmistrzowie mó-
wili o wyzwaniach z jakimi spoty-
kają się w swoich działaniach na 
rzecz transformacji energetycznej 
w gminach, wykorzystaniu zie-
lonej energii oraz termomoder-
nizacji budynków użyteczności 
publicznej.

Redaktorzy pytali także o rela-
cje polsko-niemieckie i wzajemną 
współpracę. Samorządowcy zde-
cydowanie podkreślili, że współ-
praca ta ma bardzo dobry wymiar 
na poziomie lokalnym, a wiele 
miast i gmin realizuje podpisane 
dwustronne umowy partnerskie z 
niemieckimi władzami lokalnymi.

W konferencji prasowej wzięli 
udział dziennikarze m.in. z redak-
cji Die ZEIT, Süddeutsche Zeitung, 
Stuttgarter Zeitung czy Neue Ber-
liner Redaktionsgesellschaft.

Red.
Źródło i fot. swidnica.pl

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie
poziomu bezpieczeństwa drogowego

Jedlina- Zdrój na drodze
Inwestycje drogowe w 

Jedlinie-Zdroju trwają w 
najlepsze. Właśnie rozpo-
częła się modernizacja ulicy 
Krótkiej oraz ulicy Fredry. 
Przebudowywane są także 
drogi gminne takie jak: Rey-
monta, Reja, Konopnickiej, 
Mostowa czy ulica Długa 
wraz z remontem mostu, a 
także budowana jest droga 
przy kompleksie Active jako 
dojazd do terenów inwesty-
cyjnych.

Jednak to nie wszystko. Trwa 
modernizacja ulicy Krótkiej łą-
czącej ulicę Pokrzywiankę i ulicę 
Górniczą. Inwestycja realizowa-
na w ramach zadania pod nazwą 

„Modernizacja ul. Krótkiej w Jed-
linie-Zdroju – pomoc finansowa 
dla Gminy Jedlina-Zdrój” dofi-
nansowanego w formie dotacji 
celowej w wysokości 150 000 zł 
przez Powiat Wałbrzyski. Plano-
wany termin zakończenia inwe-
stycji do 31 październik 2022 rok. 
Warto dodać, że celem realizacji 
przedsięwzięcia jest podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa dro-
gowego na ulicy Krótkiej. Droga 
ta pełni funkcję pieszą i jezdną, 
stanowi dojście i dojazd do pobli-
skich zabudowań oraz do atrakcji 
turystycznej, jaką jest wieża wido-
kowa na górze Borowa.

Red.
Źródło i fot. Red.

ZAB. 6740.330.2022 Wałbrzych, dnia   20.09.2022r

OBWIESZCZENIE   STAROSTY  WAŁBRZYSKIEGO

że  na  wniosek  Pana  Mariusza Piksy, działającego  z  upoważnienia  Burmistrza  Głuszy-
cy, ul. Parkowa 9, zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  
decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji  drogowej, dla  zamierzenia  budowla-
nego  pod  nazwą : 

„udzielenia pozwolenia na realizację  inwestycji drogowej  pod  nazwą :  „ budowa  
łącznika na działce nr 242/1 obr nr 0001 Głuszyca 1 z ul. Piastowską na podstawie 
decyzji o pozwoleniu na budowę ZRID,  o  długości  km 0+112 ”

Inwestycja obejmuje :
budowę  łącznika na dz. nr 242/1 obr nr 0001 Głuszyca 1 ( pomiędzy dz. nr 245 obr nr 
0001 Głuszyca 1 i dz. nr 222 obr nr 0001 Głuszyca 1).

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych 
numerach ewidencyjnych gruntów:

Tabela nr 1  zajęcia stałe:
*  -  w  sposób  wytłuszczony oznaczono  działki przeznaczone  pod  realizację  w.w.  
inwestycji.

Tabela nr 2  zajęcia czasowe : nieruchomości, na  których  roboty  budowlane  wykony-
wane  będą  na  podstawie  oświadczenia  o  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  
na  cele  budowlane, o  których  mowa  jest  w  art. 33, ust. 2, pkt. 2  ustawy  z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo budowlane (tekst  jednolity  Dz. U. z 2021r., poz. 2351.) w  związku  z  
art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 
176)  

Decyzja nie będzie zawierać  zatwierdzenia podziału nieruchomości. 
Na podstawie art 11d ust. 9 i 10 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek Samorządu tery-
torialnego, objęte wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie mogą być przedmiotem 
obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, a czynności prawne 
dokonane z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, są nieważne.
 Zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administra-
cyjnego, strony postępowania administracyjnego uprawnione są do zapoznania się ze 
zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień 
i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy, w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 22, Wydział Administracji Architektoniczno-
-Budowlanej i  Gospodarki  Nieruchomościami  (II piętro, pok. nr 229 -  po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym ), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty do-
ręczenia niniejszego zawiadomienia. Uprawnione to przysługuje stronie w każdym sta-
dium postępowania

Na  podstawie  art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5  i  ust. 6  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176),  oraz  art.  49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.735),  

Zawiadamiam
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sekund

Zagórze Śląskie
Spacerowa w remoncie
Ruszył oczekiwany remont ulicy Spacerowej w Zagórzu Śląskim. 
– Najważniejszy cel to bezpieczeństwo na tym odcinku, dlatego 
wybudujemy chodnik – mówi Adam Hausman, wójt gminy Walim. 
Inwestycja jest prowadzona na 600-metrowym odcinku od drogi 
Powiatowej nr 2876D (odcinek ul. Głównej) w kierunku dojazdu do 
kładki nad Jeziorem Bystrzyckim. W ramach prac wykonana będzie 
nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z miejscami postojowymi oraz 
chodnik z kostki betonowej. Remont dotyczy całego odcinka ulicy 
należącego do gminy, ale trwają rozmowy w sprawie przedłużenia 
chodnika z Nadleśnictwem. Środki pochodzą z Funduszu Dróg Lo-
kalnych.

Red.
Źródło i fot. walim.pl

Głuszyca
100 urodziny
22 września 2022 r. setną rocznicę urodzin obchodziła Pani Antonina 
Rogalska. Szanownej Jubilatce życzenia osobiście złożyli Burmistrz 
Głuszycy Roman Głód oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Głuszycy Anna Kabat. Gratulacje przesłali też Prezes Kancelarii Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław 
Obremski. Pani Antonina urodziła się 22 września 1922 r. jako jedna 
z 6 rodzeństwa. Doczekała się 6 dzieci, 10 wnuków, 23 prawnuków 
i 7 praprawnuków. Dostojnej Jubilatce życzymy przede wszystkim 
zdrowia i uśmiechu oraz wielu cudownych chwil spędzonych w gro-
nie najbliższej rodziny.

Red.
Źródło i fot. gluszyca.pl

Świebodzice
Festiwal Nauki
W środę 28 września w Szkole Podstawowej nr 2 w Świebodzicach 
zrealizowano bardzo ciekawy, głęboko rozwojowy, projekt pn „Fe-
stiwal Nauki”. Uczniowie wszystkich klas mogli uczestniczyć w wielu 
ciekawych eksperymentach, takich jak: widowiskowy pokaz che-
miczny, pokaz i warsztaty z suchym lodem, wystawa zabawek fizycz-
nych, wystawa nowych technologii. Zabawa połączona z dużą daw-
ką wiedzy to sukces uczniów i zadowolenia nauczycieli. Zaproszeni 
goście zwiedzili nową pracownię robotyki, finansowaną w ramach 
programu Laboratoria Przyszłości.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

UWAGA WYPADEK!
Rozpoczął się sezon jesienny, a wraz z nim okres kolizji drogowych spowodowanych zmianą aury 

pogodowej, krótszymi dniami, jesienną dekoncentracją, zmianami samopoczucia. Wszystkie te czyn-
niki mają istotny wpływ na zdarzenia drogowe, podobnie zresztą jak spożywanie alkoholu i brawura. 
Tylko miniony pierwszy jesienny tydzień można podsumować hasłem – UWAGA - WYPADEK!

Nadmierna prędkość!
Niedostosowanie prędkości do warunków panu-

jących na drodze. Z tego właśnie powodu doszło 21 
września po południu na ulicy Gagarina do groźnie 
wyglądającej kolizji. Około godziny 15:00, w wyniku 
niedostosowania prędkości do panujących warun-
ków na jezdni, jadący ulicą Gagarina w kierunku ulicy 
Wieniawskiego kierujący samochodem osobowym 
stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi ude-
rzył w przydrożne barierki ochronne – uszkadzając 
14 przęseł. Doprowadził tym samym do obrócenia 
się samochodu i ostatecznie jego przewrócenia się 
na bok. Na szczęście 19-letni mężczyzna, jak i pasa-
żer, opuścili samochód o własnych siłach i nic poważ-
nego im się nie stało. Za popełnione wykroczenie 
w ruchu drogowym wałbrzyszanin został ukarany 
mandatem karnym w kwocie 1020 złotych, a funk-
cjonariusze odebrali elektronicznie także dowód re-
jestracyjny samochodu za uszkodzenia. Mężczyzna 
był trzeźwy.

Alkohol to wróg!
O tym powienien wiedzieć każdy kierowca. Jednak 

jak dowodzą liczne komunikaty policji nie zawsze tak 
jest. Oto przykład! W wyniku upojenia alkoholowego 
28-letni mężczyzna doprowadził 22 września przed 
południem do poważnie wyglądającego zdarzenia 
drogowego. Wałbrzyscy policjanci ruchu drogowego 
pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że mieszka-
niec Wałbrzycha na łuku drogi stracił panowanie nad 
kierowanym przez siebie pojazdem, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z samocho-
dem jadącym z przeciwnego kierunku. Ani jemu, ani 
poszkodowanej w wypadku 41-latce na szczęście nic 
poważnego się nie stało. Sprawa będzie miała jednak 
swój finał w sądzie. Przypominamy, że do groźnie 
wyglądającej kolizji z udziałem 28-latka doszło przed 
godziną 11:00. Wałbrzyszanin jechał samochodem 
osobowym ulicą Piłsudskiego w Wałbrzychu w kie-
runku Nowego Miasta. Znajdując się na łuku drogi w 
prawo, stracił panowanie nad kierownicą, zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i uderzył w jadący z przeciw-

nego kierunku samochód osobowy kierowany przez 
41-latkę. Uczestnikom zdarzenia na szczęście nic 
poważnego się nie stało. Policjanci na miejscu prze-
badali kierujących na zawartość alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Mieszkanka Walimia była trzeź-
wa, natomiast 28-latek kompletnie pijany. Badanie 
wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie 
mieszkańca Wałbrzycha. Utracił on więc prawo jazdy. 
Policjanci zatrzymali również elektronicznie dowody 
rejestracyjne samochodów za uszkodzenia. Męż-
czyźnie za popełnione przestępstwo jazdy w stanie 
nietrzeźwości, a przy tym spowodowanie zagroże-
nia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 2, dożywotni zakaz kie-
rowania pojazdami oraz wysoka grzywna. Przez kil-
kadziesiąt minut na drodze wprowadzono ruch wa-
hadłowy. Wałbrzyscy policjanci przypominają. Jeżeli 
wiedzą Państwo, że osoba chce jechać pojazdem, a 
wcześniej spożywała alkohol, uniemożliwijmy jej to. 
Należy także powiadomić dyżurnego najbliższej jed-
nostki Policji (poprzez numer alarmowy 112), który 
wyśle na miejsce zdarzenia patrol. Pamiętajmy. Bar-
dzo ważny jest brak społecznego przyzwolenia na 
tego typu zachowania.

Uwaga rowerzystka!
Nie tylko kierowcom pojazdów mechanicznych 

zdarza się spowodować kolizję drogową. Otóż w po-
przedni piątek wieczorem, na drodze dla rowerów 
wyznaczonej dookoła Podzamcza, doszło do wypad-
ku z udziałem dwóch rowerzystek. Funkcjonariusze 
ruchu drogowego ustalili, że kobiety w wieku 45 
oraz 58 lat zderzyły się podczas wymijania. Starsza 
z nich z poważniejszymi obrażeniami ciała trafiła do 
szpitala. Obie cyklistki były trzeźwe. Policjanci pracu-
jący na miejscu zdarzenia sporządzili dokumentację 
procesową, która - po zakończeniu postępowania w 
sprawie - przekazana zostanie do sądu. Przy okazji 
tego niebezpiecznego zdarzenia policjanci przypo-
minają, że rower powinien być wyposażony w co 
najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub 
żółtej selektywnej z przodu, a także w co najmniej 
jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształ-
cie innym niż trójkąt oraz w jedno światło pozycyjne 
barwy czerwonej z tyłu. Każdy jednoślad musi mieć 
także co najmniej jeden skutecznie działający ha-
mulec oraz być wyposażony w dzwonek lub sygnał 
ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

PAS/KMPwW
Źródło i fot. Komenda Miejska

Policji w Wałbrzychu
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 DODATEK 30 WRZEŚNIA 2022

K      MPAS KULTURALNY

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

 Koncert 

Muzyka srebrnego 
ekranu

14.10.2022

spektakl

FRANIA PIORUN

09.10.2022

spektkal

NIEWOLNICA ISAURA

28.10.2022

koncert

Andrzej Piaseczny
Akustycznie

28.10.2022

wydarzenie 

Chóralnie - koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca 

01.10.2022 

koncert
Bluesowy
Wałbrzych

14.10.2022

walbrzych-naszemiasto.pl

45.SEZON ARTYSTYCZNY
Filharmonia Sudecka im. Józefa Wiłkomir-

skiego w Wałbrzychu już dzisiaj 30.09.2022 o 
godzinie 19:00 otwiera swój 45.sezon arty-
styczny. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej po-
prowadzi Maestro Marek Pijarowski, a solistą 
koncertu będzie Maestro Krzysztof Jakowicz. 
Program koncertu nawiązuje do nowego ot-
warcia, którym jest objęcie zarządzania Fil-
harmonią Sudecką przez nową dyrektor – Ag-
nieszkę Franków-Żelazny. Kierując ukłon w 
stronę patrona instytucji, inauguracja sezonu 
rozpocznie się Uwerturą Koncertową Józefa 
Wiłkomirskiego, a zakończy ją Symfonia e-
-moll Z Nowego Świata Antonína Dvořáka, 
niejako wprowadzając publiczność w nastrój 
odkrywania nowych, nieznanych lądów. 

W programie wieczoru znajdzie się także 
Koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Ludwiga 
van Beethovena, w którym podziwiać będzie 
można „tytana skrzypiec” Krzysztofa Jakowi-
cza. 

Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Sude-
ckiej poprowadzi Maestro Marek Pijarowski 
jeden z najbardziej doświadczonych polskich 
dyrygentów.

Początek października – tradycyjnie od 
lat filmowy. Już pierwszego dnia październi-
ka 2022 o godzinie 18:00 w sali koncertowej 
Filharmonii Sudeckiej im. J. Wiłkomirskiego 
w Wałbrzychu zagra Maciej Tubis, prezentu-
jąc materiał ze swojej najnowszej płyty „Ko-
meda: Reflections”. Jest to pierwszy solowy 
album tego cenionego pianisty, znanego jako 
lider zespołu Tubis Trio. Płyta ukazała się 16 
września i Wałbrzych jest jednym z  wielu 
miast na ogólnopolskiej trasie koncertowej 
promującej to wydawnictwo. „Komeda: Re-
flections” zawiera utwory Krzysztofa Ko-
medy znane z takich filmów jak: „Dziecko 
Rosemary”, „Prawo i pięść”, „Start”, „Dwaj 
ludzie z szafą”. W interpretacji Macieja Tu-
bisa kompozycje te, wykonywane na forte-
pianie, zostały wzbogacone o preparacje oraz 
syntezator analogowy. Usłyszymy w nich in-
spiracje muzyką elektroniczną i neoklasycz-
ną, ale przede wszystkim bardzo dużo impro-
wizacji.  

Podobnie duży pierwiastek improwizacyj-
ny zawierać będzie kolejny koncert 7.10.2022 
o godzinie 19:00 – autorski projekt  Rogera 
Teece’a zatytułowany „Beatrice”. Nawiązując 
do „Boskiej komedii” Dantego ten amery-
kański kompozytor, dyrygent, wokalista i 
aranżer stworzył oryginalną formę muzyczną 
określaną przez niego samego jako „spoken 
word cantata”, która brzmi jak ilustracja mu-
zyczna do filmów fabularnych. Historia roz-

pisana na głosy Dantego, Beatrice, chóru oraz 
na orkiestrę symfoniczną jest niezwykłym 
muzycznym widowiskiem, opowiada historię, 
ale przede wszystkim zachwyca oryginalnym 
brzmieniem. Światowa premiera „Beatrice” 
miała miejsce w 2021 r. podczas Monca-
lieri Jazz Festival we Włoszech i dzieło to 
dotychczas nie było prezentowane w Polsce. 
Polska publiczność będzie mogła usłyszeć ją 
po raz pierwszy w Filharmonii Sudeckiej w 
Wałbrzychu. Roger Treece to pięciokrotnie 
nominowany do nagrody Grammy amery-
kański kompozytor, dyrygent, aranżer, pro-
ducent i wokalista. Tworzy muzykę, która łą-
czy tradycyjne klasyczne elementy z jazzem, 
funkiem, muzyką świata i gospel. Specjalizu-
je się w pracy nad głosem, a jego warsztaty 
wokalne cenione są przez zawodowych mu-
zyków na całym świecie, związanych z nie-
mal każdym gatunkiem muzycznym. Jako 
kompozytor współpracował między innymi 
z Chicagowską Orkiestrą Symfoniczną, 
Ministerstwem Kultury Emiratów Arab-
skich, chórami z Los Angeles i Chicago, a 
także przemysłem filmowym i telewizyjnym, 
na przykład z Discovery Channel. Jako pro-
ducent i aranżer współtworzył ponad 40 płyt, 
takich artystów jak: Bobby McFerrin, The 
Manhattan Transfer, Josh Groban czy Bar-
ry Manilow. Magazyn People pisał o muzyce 
Rogera Treece’a: „prawdziwa symfonia gło-
sów...  złożone, kaskadowe aranżacje wokalne 
tworzące ekspansywne warstwy dźwiękowe”. 
Portal Jazzpage.net zrecenzował jego muzykę 
jako „uduchowioną, operową i budzącą po-
dziw… spektakularną”.

Podczas piątkowego koncertu na scenie 
Filharmonii Sudeckiej oprócz orkiestry sym-
fonicznej pod batutą Rogera Treece’a zoba-
czymy aktorów Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu: Dorotę Furmaniuk jako Beatri-
ce i Rafała Kosowskiego w roli Dantego. Wy-
stąpią również soliści: Tomasz Kaczmarek 
(fortepian) i Waldemar Maszyński (akor-
deon) oraz chór działający przy Filharmonii 
Sudeckiej prowadzony przez Ewę Gądek-
-Rosiak.

Na zakończenie październikowego cyklu 
związanego z kinematografią Filharmonia 
Sudecka zaprasza na koncert zatytułowany 
„Muzyka srebrnego ekranu”. Orkiestra Fil-
harmonii Sudeckiej pod batutą Krzysztofa 
Dobosiewicza wykona największe hity filmo-
we, motywy z takich produkcji jak: „Gwiezd-
ne Wojny”, „Ojciec chrzestny”, „Gra o tron”, 
seria o Jamesie Bondzie. Na scenie gościnnie 
wystąpi niezwykle utalentowany młody sak-
sofonista Emil Dobosiewicz.

21 października 2022 zapraszamy na kon-
cert zatytułowany „Muzyka łagodzi obyczaje”. 
W programie znajdzie się polskie prawyko-
nanie Koncertu waltorniowego Frigyesa Hi-
dasa, solistą będzie znakomity waltornista 
Grzegorz Mondry, muzyk naszej Orkiestry 
Symfonicznej. Usłyszymy także Symfonię 
A-dur Włoską Mendelssohna, a koncert roz-
pocznie Uwertura do opery Coriolan Beet-
hovena. Koncert poprowadzi dyrygent Jakub 
Chrenowicz.

Ostatnim koncertem październikowym 
będzie program zatytułowany „Gdy dzie-
ło tworzy temat”. Usłyszymy znakomitego 
klarnecistę Andrzeja Cieplińskiego w em-
blematycznym dla klarnetu Koncercie A-dur 
Mozarta. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej 
poprowadzi Paweł Kapuła, dyrygent młode-

go pokolenia okrzyknięty „nadzieją polskiej 
dyrygentury”. W takich okolicznościach  do-
datkową zachętą do wybrania się na koncert 
niech będą pozostałe punkty repertuaru: V 
Symfonia c-moll Beethovena i poemat sym-
foniczny na orkiestrę kameralną „Idylla Zyg-
fryda” Wagnera.

Bilety na koncerty dostępne w kasie fil-
harmonii czynnej od 1 października 2022 
we wtorki – 13:00 do 15:30, środy – 13:00 
do 15:30, czwartki – 13:00 do 15:30, piątki – 
17:00 do 19:00 oraz w soboty koncertowe – 
16:00 do 18:00 i niedziele koncertowe – 16:00 
do 18:00. W poniedziałki oraz niekoncertowe 
soboty i niedziele kasa jest nieczynna. Bilety 
do nabycia także online: filharmonia-sude-
cka.bilety24.pl. Zapraszamy.
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TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Miesiąc w Szaniawskim otwiera spek-
takl JEZUS na Scenie Kameralnej 1 i 2 
października. Młodzi twórcy zapraszają 
nas do uczestnictwa w sytuacji weselnej. 
Spotkamy tutaj dość niestandardowych 
gości weselnych i gospodarzy. Zanim 
wodzirejka zaprosi nas do ostatniego 
tańca, rozegrają się tutaj ludzkie drama-
ty. Spektakl powstał w koprodukcji z Fe-
stiwalem Nowe Epifanie w Warszawie fi-
nansowanym przez Centrum Myśli Jana 
Pawła II. Po niedzielnym spektaklu bę-
dzie miało miejsce wyjątkowe spotkanie 
z doktorem teologii, filozofem i publicy-
stą Sebastianem Dudą, które poprowadzi 
Paweł Dobrowolski. Na rozmowę zapra-
szamy przede wszystkim seniorów – ale 
także osoby zainteresowane szeroko po-
jętą duchowością, religijnością i Biblią.
W następnym tygodniu (7,8,9 paździer-
nika) powróci długo niewidziany IWA-
NOW. CZŁOWIEK, KTÓRY ŚPI. Pełen 
refleksji spektakl, który dotyka mocno 
współczesnych problemów: wyobcowa-
nia, bezradności, izolacji. Spotykamy 
Iwanowa (postać powstała na kanwach 
tekstu Czechowa), który bierze na swo-
je barki w imieniu całej ludzkości od-
powiedzialność za kryzys klimatyczny i 
nadciągający koniec świata. Odkupienia 
szuka w rozmowie z cyfrowym hologra-
mem, jego jedyną towarzyszką życia. 
Ten weekend to także reaktywacja wy-
jątkowego projektu SZANIAWSKI.FM, 
który powstał w samym szczycie pande-
mii i kolejnych lockdownów, jako jedyna 
szansa komunikacji z widzami. Podcasty 
teatru cieszyły się ogromnym sukcesem. 
Dzisiaj powracamy do naszego radia 
proponując wieczór ze słuchowiskiem 
powstającym na żywo! Forma radiowa 
przenosi teatr w zupełnie nową prze-
strzeń wyobraźni, gdzie słowo i dźwięk 
zastępuje obraz. Spotkamy się w temacie 
ulic wałbrzyskich – tych realnych i tych 
wymyślonych, które od dwóch sezonów 
na łamach wałbrzyskiej Wyborczej opi-
suje Seb Majewski. Poetyckie i nieba-
nalne ujęcie naszego miasta zderzone z 
radiową obecnością, będzie wyjątkowym 
doświadczeniem. Widzowie poczują na 
własnej skórze, jak to jest tworzyć słu-

chowisko – może sami przyczynią się 
do powstania niezwykłego nagrania. 
Słuchowisko, na żywo, w Szaniawskim – 
najlepsze kombo!
Październik to także czas, w którym 
monodram 108 KOSTEK CUKRU wy-
rusza w trasę po województwach: dol-
nośląskim, wielkopolskim, opolskim i 
śląskim. Kameralne przedstawienie po-
wstało na kanwie pamiętnika należącego 
do młodej dziewczyny, odnalezionego w 
gruzach Warszawy tuż po Powstaniu. To 
opowieść o wojnie z perspektywy kobie-
ty i cywilki, ale także z perspektywy oso-
by, która – zwłaszcza współcześnie – nie 
może jej pojąć. Temat Powstania pozo-
staje żywy i wciąż działa silnie w różnych 
częściach Polski. Pokazy spektakli od-
bywają się w ramach programu TEATR 
POLSKA realizowanego przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego.
Najważniejszym wydarzeniem paździer-
nika będzie premiera NIEWOLNICY 
ISAURY (23.10.). Twórcy twierdzą, że to, 
jak zmienia się koncepcja piękna, świad-
czy o tym jak z biegiem czasu zmieniają 
się relacje władzy, relacje romantyczne i 
zbiorowe wyobrażenia ideału. Dlaczego 
niewolnica Isaura musiała być piękna, 
bierna i zależna? A gdyby mieli opowie-
dzieć o niej tylko mężczyźni? Współ-
cześni mężczyźni, którzy są obecnie w 
obszarze olbrzymiej zmiany kulturowo 
– obyczajowej. Którzy utracili przemo-
cowe przywileje. Którzy przemocow-
cami już być nie chcą. Chcą znaleźć dla 
siebie nowe miejsce. Męskie – ale nie w 
kontrze do kobiecości. Jaka byłaby Isau-
ra z ich opowieści? Martyna Majewska i 
Agnieszka Wolny-Hamkało proponują 
widzom skok na głębokie wody brazylij-
skiego serialu, który wstrząsnął krajem. 
Chcą spojrzeć na mityczną wręcz Isau-
rę z dystansem, twórczo i współcześnie. 
Z dużą dawką humoru zobaczymy, kto 
bardziej pragnął Niewolnicy – kobiety 
czy mężczyźni?
Więcej informacji o repertuarze, spekta-
klach i biletach na:
www.teatr.walbrzych.pl 

PAŹDZIERNIK W SZANIAWSKIM

Autor zdjęcia: Tobiasz PapuczysAutor zdjęcia: Tobiasz Papuczys
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COOLTURALNA MONTOWNIA

Krótki opis wstępny
„Coolturalna Montownia” to nowe miej-
sce na mapie Wałbrzycha, które znajdu-
je się na terenie Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia. Czym jest „Coolturalna 
Montownia”? To industrialna przestrzeń z 
elementami pierwotnego wyposażenia, w 
którym dziś funkcjonuje bardzo nietypo-
wa restauracja. To jednak nie wszystko. To 
także przestrzeń kultury, nauki i rozrywki 
na dobrym poziomie. Idealne miejsce do 
spędzenia wolnego czasu, zorganizowania 
różnego rodzaju wydarzeń, czy po prostu 

zwyczajnego odpoczynku przy dobrej kawie 
i smacznym jedzeniu.

Jesienne Menu
Oprócz stałych pozycji z oferty kulinarnej 
gorąco polecamy nasze jesienne menu. 

Organizacja wydarzeń
„Coolturalna Montownia” jest idealnym 
miejscem do organizacji wydarzeń o cha-
rakterze biznesowym, branżowym i szkole-
niowym. A oto kilka powodów.
1. „Coolturalna Montownia” znajduje się w 
samym sercu kompleksu Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Od 
Wrocławia – stolicy Dolnego Śląska – dzieli 
ją jedynie godzina drogi.
2. Do dyspozycji jest duży parking, który 
posiada 250 miejsc parkingowych.
3. Przestrzeń „Coolturalnej Montowni” to 
300 m2, na których mieści się ok. 200. osób. 
W górnej części znajdują się dwie kameral-
ne antresole.
4. Sala wyposażona jest w profesjonalne 
nagłośnienie konferencyjne i muzyczne. 
Dostępny też jest projektor multimedialny 
i ekran.
5. Posiadamy nowoczesne zaplecze restau-
racyjne i przygotowujemy cateringi towa-
rzyszące poszczególnym wydarzeniom.
7. Do każdego wydarzenia organizujemy 
atrakcje turystyczno-rozrywkowe takie jak 
zwiedzanie Starej Kopalni, zwiedzanie z 
przewodnikiem Wałbrzycha i okolic (w tym 
zamku Książ) oraz wieczorne bankiety.

Bliższe informacje na temat organizacji róż-
nego rodzaju wydarzeń można uzyskać po 
numerem telefonu: 502771888; 572645392, 
lub mailowo: montownia@kopalnia.info

Organizacja warsztatów „Zero Waste” dla 
dzieci
Mamy też wyjątkowo ciekawą ofertę dla 
dzieci ze szkół podstawowych - warszta-
ty „Zero Waste”. Podczas tych zajęć dzieci 
poznają zasady zdrowego, ekologicznego 
sposobu życia. Zdobywają wiedzę na te-
mat recyklingu i segregacji odpadów. Same, 
pod okiem kucharzy, przyrządzają zdrowe 
potrawy (sałatki warzywne i owocowe). 
Wszystko odbywa się w wesołej, rodzinnej 
atmosferze. Warsztaty trwają około dwóch 
godzin. Odbywają się najczęściej w godzi-
nach przedpołudniowych, po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu telefonicznie.
Bal Andrzejkowy
„Cooltruralna Montownia” zaprasza na Bal 
Andrzejkowy w industrialnej przestrzeni na 
terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu – 25 XI 
2022 r. Cena 290 zł/os.
Dla zorganizowanych grup (minimum 6 
par) rabat 7% .
Bal rozpocznie się wykwintną kolacją o 
godzinie 20:00, zabawa potrwa do 2:00 a 
poprowadzi ją Dawid Krzyk, wykonując 
najbardziej znane covery od lat 70-tych po 
współczesne.

Menu:
- Kolacja składająca się z trzech dań (przy-

stawka, zupa, danie główne)
- Bufet z gorącymi daniami
- Zimny bufet – pełen znakomitych przeką-
sek
- Słodki bufet
- Napoje: kawa, herbata, soki i woda
- Karafka wina (250 ml na dwie osoby)
Pozostały alkohol i napoje można zamawiać 
z karty - na tę okazję 35 % rabatu na wszyst-
ko. Zapraszamy.

Dane kontaktowe:
Coolturalna Montownia
58-304 Wałbrzych, 
ul. Piotra Wysockiego 29
572645392; 502771888
montownia@kopalnia.info
www: montownia.art

OFERTA COOLTURALNEJ MONTOWNI

''Pod pretekstem'' art cafe
ulica Rycerska 1 Śródmieście 

ŚWIĘTUJEMY 11 LAT !
Październikowe wydarzenia

Karol Ochodek & Jakub Bułka/ koncert 
Pod pretekstem
1.10. Godzina 19:00  wstęp 30 zł

KATKA KOTECKA / koncert
Pod pretekstem
08.10 Godzina 19:00 wstęp 20zł 

Wernisaż wystawy fotografii Tadeusza 
Rupocińskiego wystawa jubileuszowa
14.10. godzina 18:00 / wstęp wolny 

Koncert ZUZANNY MOCZEK
22.10. godzina 19:00 / wstęp 25zł

"Pod pretekstem" to przytulny lokal
w centrum Wałbrzycha.
Każdy PRETEKST jest dobry aby tu przyjść!
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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 

Za popełnione czyny czterem mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3

POLICJANCI ZATRZYMALI PIĘĆ OSÓB
Pięć osób trafiło w mi-

niony weekend w ręce 
policjantów z Wałbrzycha za 
posiadanie różnego rodzaju 
środków psychotropowych 
oraz środków odurzających. 
Jeden z mężczyzn dodatko-
wo kierował samochodem 
pod wpływem narkotyków. 
Teraz wszyscy zatrzymani 
wałbrzyszanie staną przed 
sądem. Ostatni z podejrza-
nych za posiadanie znacznej 
ilości marihuany może trafić 
za kraty więzienia na 10 
lat. Policjanci zapowiadają 
dalsze, codzienne działania 
mające na celu walkę z tego 
typu przestępczością.

W sobotę po godzinie 6:00 po-
licjanci kryminalni wałbrzyskiej 
komendy na Białym Kamieniu 
przeprowadzili kontrolę drogo-
wą, podczas której u kierującego 
znaleźli niewielkie ilości środków 
psychotropowych w postaci am-
fetaminy. Funkcjonariusze ustalili 
również, że 29-latek kierował sa-
mochodem osobowym pod wpły-
wem tych właśnie narkotyków. 
Tego samego dnia wieczorem 
policyjny patrol wywiadowców 
udał się na Stary Zdrój. Około go-
dziny 19:00 mundurowi na jednej 
z ulic tej dzielnicy wylegitymowali 
32-latka. W trakcie kontroli osobi-

stej okazało się, że wałbrzyszanin 
miał przy sobie woreczek, a w nim 
mniejsze ilości środków psycho-
tropowych w postaci amfetaminy. 
W tym samym czasie w ręce po-
licjantów tego samego pionu na 
innej ulicy Starego Zdroju wpadł 
kolejny przestępca. Munduro-
wi znaleźli zawiniątko, a w nim 
mniejsze ilości środków odurzają-
cych w postaci marihuany. Z kolei 
w niedzielę koło godziny 15:00 
kolejni funkcjonariusze ogniwa 
wywiadowczego wałbrzyskiej ko-
mendy legitymowali na Podgórzu 
27-letniego wałbrzyszanina. W 
trakcie prowadzonych czynności 
okazało się, że mężczyzna posia-
dał przy sobie niewielkie ilości 
środków psychotropowych w 

postaci metamfetaminy. Również 
wieczorem w ręce policjantów 
ogniwa wywiadowczego wpadł 
jeszcze jeden mężczyzna z nar-
kotykami. Tym razem mundurowi 
odwiedzili jedno z mieszkań w 
centrum Wałbrzycha. W zajmowa-
nym przez 27-latka lokalu miesz-
kalnym mundurowi znaleźli kilka 
woreczków foliowych. Po przeba-
daniu okazało się, że znajdowały 
się w nich spore ilości marihuany 
oraz mniejsze ilości metamfeta-
miny. Z zabezpieczonych narkoty-
ków można było wykonać ponad 
130 czarnorynkowych porcji han-
dlowych.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl  

Sprawca przestępstwa odpowie teraz przed sądem
za kradzież rozbójniczą

AGRESORA ZATRZYMAŁ
WAŁBRZYSKI POLICJANT

Najpierw ukradł butelkę 
markowej whisky, a następ-
nie użył siły w stosunku do 
pracownika ochrony, by 
utrzymać się w posiadaniu 
skradzionego alkoholu. 
32-latek miał pecha, bo 
trafił na policjanta prze-
chodzącego obok marketu, 
który od razu zareagował na 
popełnione przestępstwo, 
obezwładnił i ostatecznie 
zatrzymał agresora. Sprawca 
usłyszał zarzut kradzieży 
rozbójniczej.

W minioną sobotę przed godzi-
ną 20:00 mężczyzna, wychodząc z 
jednego ze sklepów w centrum 
miasta, nie zapłacił za zakupy. 
Złodziej wyniósł z marketu butel-

kę whisky o wartości blisko 180 
złotych. Na kradzież zareagował 
ochroniarz, jednak przestępca 
użył w stosunku do niego siły fi-
zycznej, by nie dać się ująć. Zda-
rzenie zauważył przechodzący w 
tym miejscu jeden z policjantów 
kryminalnych wałbrzyskiej ko-
mendy i natychmiast zareagował. 
32-latek już po chwili został za-
trzymany. Sprawca przestępstwa 
odpowie teraz przed sądem za 
kradzież rozbójniczą. Wałbrzy-
szaninowi grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 10. Mienie w 
stanie nienaruszonym wróciło na 
półki sklepowe.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl
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sekund

Wałbrzych
Odebrali klucze
Zakończono remont dwóch kamienic przy ulicy Generała Zajączka. 
Dzięki tej inwestycji w efekcie powstało 19 komfortowych i ekolo-
gicznych mieszkań komunalnych w sercu wałbrzyskiego Śródmieś-
cia. 28 września Prezydent dr Roman Szełemej wręczył klucze no-
wym lokatorom. Koszt realizacji to blisko siedem milionów złotych, 
w tym dofinansowanie z BGK. Warto dodać, że wśród mieszkańców, 
którzy otrzymali klucze są rodziny z Sobięcina, Starego Zdroju, Po-
niatowa, Białego Kamienia czy z siedziby pobliskiego Teatru Drama-
tycznego. Czynsz określony jest stawką w wysokości około 15 zło-
tych za metr.

Red.
Źródło i fot. walbrzychmojemiasto

Walim
Na szlaku z PTTK
W miniony weekend 24-25 września w gminie Walim odbyły się 
dwie wycieczki turystyczne zorganizowane wspólnie z wałbrzyskim 
PTTK. W sobotę uczestnicy wyruszyli na trasę spod Sztolni Walim-
skich przez Grządki, górę Włodarz, Przełęcz Marcową, Sztolnie Wło-
darz, aby potem dotrzeć do ronda w Walimiu. Niedzielna wycieczka 
postawiła przed uczestnikami większe wyzwanie. Miłośnicy pie-
szych wędrówek udali się na Wielką Sowę. Na szlaku nasza grupa 
powiększyła się o młodzież z opiekunem z Zespołu Szkół nr 7 w Wał-
brzychu, a na szczycie spotkali się z uczestnikami 61. Zlotu Turystów 
na Wielkiej Sowie.

Red.
Źródło i fot. walim.pl

Wałbrzych/Region
III Rowerowy dla Hospicjum
Za nami III Rowerowy Rajd dla Hospicjum, w którym wzięło udział 
ponad sto osób. Wśród nich nie tylko wytrawni rowerzyści, ale prze-
de wszystkim amatorzy dwóch kółek o wielkim sercu. W ramach wpi-
sowego należało kupić cegiełkę o minimalnej wartości 60 złotych. 
Jak podają organizatorzy na konto wpływały dużo wyższe sumy, 
gdyż dla wielu była to jednak zaledwie dolna granica wpłaty. Śred-
ni czas przejazdu blisko 80-kilometrowej trasy zajął około 7 godzin. 
Rowerzyści pojechali między innymi przez Schronisko Andrzejówka 
do Sokołowska, potem przez Rybnicę do Głuszycy, Jedliny, Zagórza 
i wrócili do hospicjum.

Red.
Źródło i fot. Hospicjum-w-Wałbrzychu

Kaucja miała wynieść 150 tysięcy złotych

Oszukali seniorkę!
Oszuści wyłudzający pie-

niądze od seniorów nie od-
poczywają. Podszywają się 
za członków rodziny, poli-
cjantów, prokuratorów czy 
adwokatów. Zawsze jednak 
chcą, by przekazać im pie-
niądze przez tajemniczego 
kuriera, porzucając je na 
ulicy czy wykonując prze-
lew. Pamiętajmy, policjanci 
nigdy nie zażądają od nas 
przekazania gotówki w ża-
den sposób. Policjanci nigdy 
nie angażują nas w swoje re-
alizacje, nie dopytują o stan 
konta, nie wymagają robie-
nia żadnych przelewów. Ko-
niecznie uświadamiajmy o 
tym naszych bliskich.
21 września w godzinach wie-

czornych, 79-letnia mieszkanka 
powiatu świdnickiego odebrała 
telefon od mężczyzny podającego 
się za jej syna. Rozmówca poinfor-
mował, że spowodował wypadek, 

w którym potrącił kobietę w ciąży. 
Mężczyzna powiedział, że został 
zatrzymany przez policję i potrze-
buje pilnie 150 tysięcy złotych na 
kaucję, by nie trafić do więzienia.

Następnie z 79-latką rozmowę 
prowadził inny mężczyzna, który 
przedstawił się jako policjant i po-
twierdził słowa poprzedniego roz-
mówcy o wypadku i kaucji, która 
miała wynieść 150 tysięcy złotych. 
Kobieta poinformowała oszusta 
o kwocie, jaką posiada w domu, 
ten nakazał jej nie rozłączać się 
i być z nim w stałym kontakcie. 
Chwilę później do drzwi 79-latki 
zapukała kobieta, która miała być 
pracownikiem policji, a która mia-
ła odebrać umówione 50 tysięcy 
złotych. Seniorka po zdarzeniu 
skontaktowała się z najbliższymi i 
wówczas zorientowała się, że pad-
ła ofiarą oszustwa.

POLICJANCI APELUJĄ!
Pamiętajmy, że w przypadku 

osób, które telefonicznie podają 

się za policjantów bądź członków 
rodziny lub proszą o przekazanie 
danych osobowych, bankowych 
lub pieniędzy przez osoby po-
średniczące, należy każdorazowo 
najpierw weryfikować uzyskane 
przez telefon informacje. Do kon-
taktu należy wykorzystywać wy-
łącznie znane nam numery telefo-
nów, a nie numery podane przez 
osobę dzwoniącą. W sytuacjach 
budzących wątpliwość i uzasad-
niających podejrzenie oszustwa 
należy natychmiast powiadomić 
najbliższą jednostkę Policji lub 
dzwonić na numer alarmowy 112.

Apelujemy zwłaszcza do osób 
młodych – rozmawiajmy z naszy-
mi rodzicami, dziadkami, sąsiada-
mi o tym, że są osoby, które mogą 
chcieć wykorzystać ich życzliwość. 
Powiedzmy im jak zachować się w 
sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do 
nich z prośbą o przekazanie dużej 
ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę 
na zagrożenie osobom starszym, 
o których wiemy, że mieszkają sa-
motnie.

Red.
Źródło. swidnica.policja.gov.pl

Płyta była nagrywana w wałbrzyskim studio M23

Premiera najnowszej płyty ZPiT !
„Chóralnie” to najnow-

sza płyta Zespołu Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”. Nagrania 
trwały blisko dwa lata. Płyta 
powstała w ramach jubileu-
szu 65-lecia Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wałbrzych”. Na 
potrzeby tego wydawnictwa 
przygotowano nowe aranże 
dla kapeli i chóru.

- Ostatnia płyta zespołu była 
nagrana siedemnaście lat temu, 
dlatego postanowiliśmy odświe-
żyć nasz repertuar. Niestety ze 
względu na pandemię projekt, 
który początkowo miał powstać w 
2020 roku został wydłużony o dwa 
lata. Ciężko pracowaliśmy w stu-
dio nagrań i efektem tej pracy jest 
ta płyta, której premiera będzie 
miała miejsce w sobotę – mówi 

Rafał Ślipek, koordynator Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Na pły-
cie „Chóralnie” znajdują się znane 
i lubiane utwory, ale nie zabraknie 
także niespodzianek. Na potrzeby 
tego wydawnictwa przygotowa-
no nowe aranże dla kapeli i chóru. 
- Na płycie mamy utwory chóral-
ne, ale i niespodzianki. Wiązanki 
dziewczęce, dziewczyny śpie-
wają piękne piosenki z Mazow-
sza. Mamy również solistki, które 
śpiewają przepiękne pieśni ludo-
we. Płyta zaczyna się pieśniami 
tradycyjnymi, górniczymi – mówi 
Marlena Janik z Zespołu Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”. Płyta powstała 
w ramach jubileuszu 65-lecia Ze-
społu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. 
Jej wydanie zostało dofinanso-
wane przez miasto Wałbrzych w 
ramach projektu przygotowane-

go przez zespół i stowarzyszenie 
„WOK – więcej o kulturze”. Płyta 
była nagrywana w wałbrzyskim 
studio M23.

Koncert „Chóralnie” rozpocznie 
się o godzinie 16.00 w Sali Łań-
cuszkowej na terenie Starej Kopal-
ni. Wstęp jest bezpłatny! Na scenie 
zaprezentuje się blisko trzydzie-
stu członków ZPiT „Wałbrzych”. - 
Serdecznie zapraszam na koncert. 
Zobaczycie Zespół Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych” w zupełnie innym, niż 
zazwyczaj widzicie wykonaniu – 
zachęca Rafał Ślipek, koordynator 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

Na koncercie usłyszymy trzyna-
ście utworów. Co najmniej cztery 
z nich nie są znane szerszej pub-
liczności!

Red.
Źródło. WOK Wałbrzych
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Co ćwierka w sieci...

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Roman Szełemej @MuzeumWalbrzych

@WalbrzyskaSSE

@RomanSzelemej

5:26 PM · 20 wrz 2022

9:15 PM · 16 wrz 2022

5:16 PM · 25 wrz 2022

W tym roku również włączamy się w akcję zainicjowaną przez @ci_mkidn_gov_pl, 
której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kultu-
ralnym. Weekend seniora z kulturą w @MuzeumWalbrzych już 1 i 2 października. 
Zapraszamy serdecznie.@WalbrzychMM@Dolny_Slask

# StrefyEkonomiczne stały się łącznikiem pomiędzy biznesem, samorządem i rzą-
dem - to motyw przewodni wywiadu udzielonego przez wiceprezesa dra inż. Pa-
wła #Kurtasz i dra @MJTomczak, dyr. zarządzającego #WSSE podczas 
@Economic_Forum_ dla @portal_ipl 

Aktywna niedziela - dziękuję oddziałowi wałbrzyskiemu PTTK I Prezesowi Roman 
Ludwiczuk  za zaproszenie na 61 Zlot- tym razem pod Wielką Sową. Ale aby tam 
dojechać rowerem przez@AktywnaSwidnica @pieszyce i Walim trzeba pokonać 
prawie 100 km. Ultimate. 

Kancelaria Premiera
@PremierRP

5:53 PM · 28 wrz 2022

Premier @MorawieckiM podczas Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Natu-
ralnych w #Belweder: Ten kryzys zaskoczył cały świat. Będziemy pracowali nad 
odpowiednimi rozwiązaniami dla pozostałych odbiorców energii elektrycznej, 
żeby Polacy jak najmniej ucierpieli tej zimy.

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

8:08 AM · 28 wrz 2022

Przestrzeń pomiędzy ulicami Słowackiego i Gen. Zajączka od wczoraj nosi nazwę 
Skweru im. Kazimierza Starościaka, artysty, pedagoga i społecznika Zasłużonego 
dla Miasta Wałbrzycha. 

Coolturalna Montownia
@CoolMontownia

9:36 AM · 28 wrz 2022

Nasz Szef Sali prowadzi dziś szkolenie dla uczniów z klasy o profilu kelnerskim. 
Gratulacje dla Pani Nauczycielki za pomysł. Dobrze, że wybrali naszą restauracje. 
Dużo się nauczą

S. Bielawska
@bielawska_s

4:05 PM · 27 wrz 2022

Dziękuję Wałbrzyskiej Radzie Kobiet za inicjatywę i przygotowanie, a radnym za 
przyjęcie apelu o nieszerzeniu mowy nienawiści i akcję #Wałbrzychszanuje  - wszy-
scy są ważni, bo każdy coś wnosi!

Anna Żabska
@AZabska

4:28 PM · 23 wrz 2022

W tym roku zakończyliśmy proces inwestycyjny na zamkowych fontannach kon-
serwacją na Tarasie Zachodnim. W sumie, tylko w tym roku, udało nam się odnowić 
31 fontann !

www.30minut.pl
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Na  podstawie  art. 38  ust. 4, ustawy  z  dnia 21  sierpnia   1997 
r.  o   gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 
1899 ze zm.), odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 109/3 obręb nr 18 Biały Kamień o powierzchni       19,50 m²  
z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego garażu, który 
miał się odbyć w dniu 23.09.2022 r. przy  ul. Kopernika 2 w 
Wałbrzychu sala nr 107 (sala ślubów)  o godz. 11:15. Przetarg 
zostaje odwołany w związku ze złożeniem wniosku przez osobę 
posiadającą uprawnienie do zawarcia umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym. 

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 104, tel. 74 66 55 227.

Na  podstawie  art. 38  ust. 4, ustawy  z  dnia 21  sierpnia   1997 
r.  o   gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 
1899 ze zm.), odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 181/29 obręb nr 14 Biały Kamień o powierzchni 16,50 
m²  z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego garażu, 
który miał się odbyć w dniu 05.10.2022 r. przy  ul. Kopernika 2 
w Wałbrzychu sala nr 107 (sala ślubów)  o godz. 09:00. Przetarg 
zostaje odwołany w związku ze złożeniem wniosku przez osobę 
posiadającą uprawnienie do zawarcia umowy dzierżawy w 
trybie bezprzetargowym. 

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 104, tel. 74 66 55 227.

Na  podstawie  art. 38  ust. 4, ustawy  z  dnia 21  sierpnia   1997 
r.  o   gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 
1899 ze zm.), odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony 
na dzierżawę części nieruchomości położonych w Wałbrzychu, 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych, oznaczonych jako 
działki o numerach 109/3 i 110/4 obręb nr 18 Biały Kamień o 
powierzchni 18,00 m², zabudowanych garażem postawionym 
z własnych środków, który miał się odbyć w dniu 05.10.2022 r. 
przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu sala nr 107 (sala ślubów)    o 
godz. 09:10. Przetarg zostaje odwołany w związku ze złożeniem 
wniosku przez osobę posiadającą uprawnienie do zawarcia 
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym. 

Szczegółowe  informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 104, tel. 74 66 55 227.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości 
„Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku 
realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia o 
gospodarce nieruchomościami”, będący załącznikiem do 
Zarządzenia nr 596/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 
15 września 2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony do publicznej wiadomości 
„Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych 
na rzecz ich najemców”, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia                          
nr  595/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 15.09.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 29.09.2022 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 198 w obrębie 
nr 6 Piaskowa Góra o powierzchni 142,60 m², przeznaczona do 
oddania w dzierżawę na eksploatację kontenera dla urządzeń 
telekomunikacyjnych, na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawy.
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 45/4 w obrębie nr 53 
Lubiechów o powierzchni 3930 m² , przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawcy.
- część nieruchomość oznaczona jako działka nr 58 w obrębie 
nr 53 Lubiechów o powierzchni 5000 m², przeznaczona do 
oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres 3 lat, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. 
Kopernika 2 został wywieszony w dniu  19.09.2022r.   wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     
z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
– na poprawę warunków zagospodarowania   -  załącznik do  
Zarządzenia Nr 600/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  
19.09.2022r. 

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu 16.09.2022r. wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     
z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
– na poprawę warunków zagospodarowania  -  załącznik do  
Zarządzenia Nr 599/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia   
16.09.2022r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  
przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. lokalu 
mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Wałbrzych, 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Miłosza 6/17, przeznaczonego 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  594/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 15.09.2022 r.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Energia - według Słowni-
ka Języka Polskiego leksem 
ten tłumaczony jest na kilka 
sposobów. Po pierwsze jest 
to skłonność i zdolność do 
intensywnego działania jako 
cecha człowieka. Po drugie 
wyrażona w jednostkach pra-
cy skalarna wielkość fizyczna, 
po trzecie w filozofii greckiej: 
forma, w przeciwieństwie do 
materii jako potencji. Najbar-
dziej nam bliska definicja to 
w potocznym znaczeniu prąd 
elektryczny. Wyróżniamy rów-
nież energię aktywacji - czyli 
najmniejszą wartość sumy 
energii, którą muszą mieć 
cząsteczki, atomy lub jony, by 
w wyniku ich zderzenia mo-
gła zajść reakcja chemiczna. 
Kolejnym typem jest energia 
chemiczna - czyli energia wią-
zania związku chemicznego 
uwarunkowana wzajemnym 
oddziaływaniem atomów w 
cząsteczce. W dzisiejszej do-
bie wysokich kosztów najbar-
dziej bliska nam jest energia 
elektryczna. Kiedy mówimy o 
energii elektrycznej, jednym z 
najczęściej używanych pojęć 
jest moc elektryczna. W rze-
czywistości jest to jeden ze 
stałych terminów, które skła-
dają się na nasz rachunek za 
energię elektryczną. A obecne 
rachunki są coraz wyższe. Pol-
ski Komitet Energii Elektrycz-
nej tłumaczy, że ceny energii 
na Towarowej Giełdzie Ener-
gii (TGE) – zgodnie z zasadą 
ceny krańcowej – wyznaczają 
obecnie jednostki gazowe lub 
węglowe. - „W konsekwencji 
agresywnej polityki Rosji na 
europejskim rynku energe-
tycznym oraz militarnej na 
Ukrainie, rynek został zde-
stabilizowany, co przyczyniło 
się do radykalnych wzrostów 
cen energii również w na pol-
skiej TGE – podano”. Jedynym 
wyjściem w tej sytuacji jest 
oszczędzać. Ale jak robić to 
efektywnie - tak, by w ciągu 
miesiąca odczuć niższy ra-
chunek na koncie? Wystarczy 
przeczytać nasz dzisiejszy te-
mat tygodnia i postarać się 
dostosować do wskazanych w 
nim porad. Nie wiem jak u Was 
ale u mnie działa. Miłej lektury.  

   
Redaktor Naczelny

REKLAMA
tel. 531 407 736  
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Młodzież Chełmca w dobrej formie
-W minioną sobotę rozegra-
liśmy sparing z KPS Faraon 
Ziębice wygrany przez pod-
opiecznych Tomasza Botwi-
ny i Mariusza Jerzyka w pię-
ciu setach.

Chełmiec Wałbrzych – KPS 
Faraon Ziębice 3:2 (25:16, 
25:16, 20:25, 25:21, 13:15)

W turnieju eliminacyj-
nym, którego gospodarzem 
była Gwardia Wrocław, bez-
konkurencyjni okazali się 
podopieczni Tomasza Ko-
rościka. Wałbrzyscy siatka-
rze wygrali dwa spotkania 
i awansowali do 1 Ligi Dol-

nośląskiej Młodzika. Dwie 
wygrane pozwoliły Chełm-
cowi zakwalifikować się do 
1 Ligi Młodzika. Będą grać o 
miano najlepszej drużyny w 
regionie.

Wyniki:
Chełmiec – Chełmiec II 2:0
Chełmiec – Gwardia Wroc-
ław 2:1

Debiutujący w tych roz-
grywkach podopieczni tre-
nera Dariusza Ratajczaka 
zebrali pierwsze szlify w 
rozgrywkach ligowych. W 
turnieju eliminacyjnym ule-
gli starszym kolegom, prze-

grywając oba spotkania w 
dwóch setach. Dwie porażki 
wałbrzyskiej drużyny spra-
wiły, że druga ekipa młodzi-
ka rywalizować będzie w 3 

Lidze Dolnośląskiej, gdzie 
zespół nabierze doświad-
czenia.

JZ

Zespół juniorów KPS Chełmca Wałbrzych w tym sezonie będzie także występować w seniorskiej II lidze. Nasi siatkarze kończą tym 
samym okres przygotowawczy do sezonu.

Marzenia ściętej głowy
Marzycie o sukcesie pol-
skich futbolistów? Może 
np. w Katarze na Mistrzo-
stwach Świata? Obawiam 
się, że występ kadry ide-
alnie wpasuje się w myśl 
modnego, medycznego 
powiedzenia: „Nieleczo-
ny katar trwa tydzień, le-
czony 7 dni”.

Pierwszy mecz zagramy 
22 listopada z Meksykiem. 
Dziennikarze z tego kraju 
odwiedzili nas przed spot-
kaniem z Holandią. Całe 
szczęście, że mieli za za-
danie nakręcić dokument 
o naszych Orłach, którzy z 
Moskalami grać nie chcie-
li. Dla nich było to zdecy-
dowanie najważniejsze. 
Chcieli pokazać szlachet-
ność Polaków. Chcieli po-
kazać jak zainspirowali-
śmy piłkarski świat. Całe 
szczęście, że nie zostali na 
samym meczu z Oranje.

Cztery dni później, 26 li-
stopada zmierzymy się z 
Arabią Saudyjską. Wszyscy 
liczą na łatwe zwycięstwo. 
No to ja was zaskoczę. Bar-
dzo się tego meczu boję. 
Bardziej niż tego z Meksy-
kiem. Arabów NIE WOLNO 
lekceważyć. Wielokrotnie 
już widziałem rozczaro-
wanie „tych lepszych” po 
nieoczekiwanych poraż-
kach z tymi „niby słabszy-
mi”. Jedno jest pewne. Oni 
zagrają tak, jak zwierzyna, 
która poczuje krew, bo 
POLSKA jest w ich zasięgu!

Jeśli po tym meczu nie 
będzie po wszystkim, 
to jeszcze się będziemy 
emocjonować rywalizacją 
z Argentyną. Mecz, na któ-
ry czeka wielu kibiców jest 
awizowany jako wielkie 
starcie Lewandowskiego 
z Messim. Pierwszy gwiz-
dek ma rozbrzmieć 8 dni 
po Meksyku. Zwykle tyle 
wystarczy, by wyleczyć się 
z kataru.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Aniołki drugie w Baryczy
Na tydzień przed startem rozgrywek, siatkarki wałbrzyskiego Chełmca sprawdziły swoją for-

mę w IV Turnieju o Puchar Baryczy. Podopieczne trenera Marka Olczyka okres przygotowawczy 
do sezonu zakończyły na 2 miejscu.

Piłkarski rollercoaster
Doskonałe spotkanie w Kłodzku zagrali podopieczni trenera Kamila Jasińskiego. Piłkarze 

Zdroju ku zaskoczeniu miejscowych kibiców podeszli do rywalizacji z dużą ambicją i zaanga-
żowaniem. Mądra gra w obronie i ciekawa kombinacja zagrywek pod bramką przeciwnika, dała 
drużynie z Jedliny komplet punktów.

W turnieju Chełmiec zagrał 
trzy spotkania. Nasz zespół 
w pokonanym polu zostawił 
tegorocznego rywala ligowe-
go ECO Uni Opole i zespół z 
Szamotuł. Nieznacznie lepsze 
okazały się gospodynie zawo-
dów.

-Szanse zaprezentowania 
się otrzymały kolejne z na-
szych młodzieżowych zawod-
niczek. Otylia Gawlik i Inga 
Witek dołączyły do pierwsze-
go zespołu z powodu krótkiej 
absencji podstawowych roz-
grywających i pokazały się z 

dobrej strony! – mówią przed-
stawiciele wałbrzyskiego klu-
bu.

Cieszyć się możemy także 
z indywidualnych wyróżnień 
zespołu. Najlepszą atakującą 
turnieju została Sandra Miel-
czarek. Za najlepszą środkową 
turnieju uznano Karolinę Ol-
czyk.

Wyniki poszczególnych 
spotkań:

Chełmiec – ECO UNI OPO-
LE II 2:0 (25:14, 25:21)

Chełmiec – UKS Szamotu-
lanin Szamotuły 2:0 (25:17, 
25:23)

Chełmiec – GLKS Barycz 
Janków Przygodzki 0:2 (23:25, 
19:25)

JZ

Doskonały początek w wyko-
naniu Edwarda Chałupki wy-
prowadził gości na prowadze-
nie. Nieco zaskoczeni piłkarze 
Nysy, po samobójczej bramce 
Łukasza Samca, zaledwie kil-
ka minut później cieszyli się z 
wyrównania. To zachęciło ich 
do intensywniejszych ataków. 
Po jednym z nich w 33 minucie 
byli już na prowadzeniu.

Po zmianie stron golem zre-
habilitował się Łukasz Samiec. 
Zwycięstwo Zdrojowu zagwa-
rantował zaś Konrad Zwolenik. 
Warto zwrócić uwagę na trzy 
asysty Bartosza Chabrowskie-
go.
Przez 6 kolejek z rzędu szli jak 
burza. W końcu jednak mecz z 

Kryształem Stronie Śląskie oka-
zał się zbyt trudny i to rywal 
zgarnął komplet punktów.

Nysa Kłodzko – Zdrój Jedlina 
Zdrój 2:3 (2:1)

W zupełnie odmiennych na-
strojach swoje spotkania koń-
czyli piłkarze Górnika. W Li-
dze Okręgowej wałbrzyszanie 
do przerwy prowadzili jedną 
bramką. Wydawało się, że go-
spodarze mają mecz pod kon-
trolą i ponownie zakończą 
rywalizację z kompletem punk-
tów. Po zmianie stron okazało 
się jednak, że goście zagrali 
odważniej i z większą deter-
minacją parli do wyrównania. 
Cel osiągnęli dzięki trafieniu 

Łukasza Wiącka w 69 minucie 
spotkania. Gdy wydawało się, 
że mecz zakończy się podzia-
łem punktów, szczęście 
dopisało Kryształowi, 
który bezlitośnie wyko-
rzystał jedną z ostat-
nich szans.

Górnik Nowe Miasto 
– Kryształ Stronie 
Śląskie 1:2 (1:0)

Nasi IV-ligowcy mecz 
7 kolejki z Foto Higieną 
Gać zaczęli dobrze. Roz-
sądna gra w pierwszych 45 
minutach sugerowała, że 
pozytywny rezultat jest na 
wyciągnięcie ręki. Nieste-
ty wstrząs jaki wałbrzyszanom 

zafundowała drużyna z Gaci, 
sprowadził podopiecznych tre-
nera Marcina Domagały na zie-
mię. Porażka sprawiła, że biało-
-niebiescy, z jednym punktem, 
zajmują obecnie przedostatnie 
miejsce w ligowej stawce.

Górnik Wałbrzych – Foto Higie-
na Gać 1:5 (0:0)

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Łukasz
Nazwisko: Ropiak 
Data urodzenia: 15 grudnia 2000 roku 
Pseudonim sportowy:  Robak 
Klub: ZLKS Zagłębie Wałbrzych (zapasy)
Największy dotychczasowy sukces: Myślę, że 
ten ostatni, czyli udział we wrześniowych Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski w Poznaniu, 
gdzie sięgnąłem po srebro w wadze 60 kg. We 
wcześniejszych latach wywalczyłem również 
kilka medali Mistrzostw Polski, ale to było w 
kategorii kadet do lat 17. Chciałbym bowiem 
podkreślić, iż do uprawiania zapasów powróciłem po niemal 2 latach 
przerwy. 
Kto jest Twoim idolem sportowym: Moim idolem sportowym Conor 
McGregor – irlandzki zawodnik MMA, który mimo wielu przeciwności losu 
konsekwentnie dąży realizacji swych marzeń.
Dlaczego zapasy: Moja przygoda z zapasami zaczęła się jeszcze się w szko-
le podstawowej, w której był pokaz walk zapaśniczych. Zainteresowałem 
się zapasami informując przy tym mamę, że pójdę na trening jedynie po-
patrzeć, podczas gdy już na pierwszych zajęciach założyłem zapaśniczy 
trykot. Ostatecznie mama przekonała się do tej dyscypliny sportu, tym 
bardziej że moim śladem poszedł mój młodszy brat Mateusz.   
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Nie ukrywam, że sam start w Igrzyskach Olim-
pijskich byłby zwieńczeniem moich marzeń, co zresztą jest celem każdego 
sportowca. Do spełnienia marzeń na krajowym podwórku brakuje mi je-
dynie tytułu Mistrza Polski, o co chciałbym powalczyć w przyszłym roku. 

Na osłodę wygrana w Pucharze Polski 
W końcu mamy dobre wie-
ści dla fanów biało-nie-
bieskich, którzy jak dotąd 
bezskutecznie czekają na 
pierwszą wygraną Górnika 
w rozgrywkach IV ligi. W Pu-
charze Polski nasi bowiem 
zanotowali kolejną wygraną, 
tym razem nad Bielawianką, 
dzięki czemu już za kilka dni, 
bo w środę 5 października, 
w ćwierćfinale zmierzą się z 
Polonią-Stalą Świdnica. 

Sam mecz na bocznej płycie 
stadionu przy ulicy Ratuszo-
wej miał dość wyrównany 
przebieg. W pierwszej poło-
wie nieco lepsze wrażenie 
sprawiali miejscowi, którzy 

tuż przed zejściem na prze-
rwę zdołali zdobyć zwycię-
skiego gola. W 43 minucie 
Tomasz Czechura zauważył 
wysuniętego bramkarza 
Bielawianki i w swoim stylu 
precyzyjnie uderzył niemal 
ze środka boiska trafiając 
do siatki rywali. Po zmia-
nie stron obraz gry niewiele 
się zmienił – nadal byliśmy 
świadkami zaciętej walki z 
obu stron, która jednak nie 
przyniosła kolejnych bra-
mek. Ostatecznie skromne 
prowadzenie miejscowych 
utrzymało się do końcowe-
go gwizdka arbitra, a tym 
samym awans Górnika do 

ćwierćfinału Pucharu Polski 
stał się faktem. 

Puchar Polski
1/8 finału szczebla okręgo-
wego
Górnik Wałbrzych – Biela-
wianka Bielawa 1:0 (1:0)
Bramka: 1:0 Tomasz Czechu-
ra (43)
Górnik: Perlak (46 Kubiak), 
Rosicki, Pawłowski, Orzech, 
D. Michalak, Korba (46 Czor-
nij), Sobiesierski (75 Luiz), 
Krawczyk (82 Mazanka), 
Smutek (46 Niedźwiedzki), 
Czechura (65 Nowak), Cha-
jewski. Trener: Marcin Doma-
gała

Bartłomiej Nowak 

Udana inauguracja IV LO
Początek roku szkolnego to świetna sposobność, aby w większym niż dotychczas stopniu 

przyjrzeć się rozgrywkom szkolnym. Okazja ku temu jest tym większa, iż 3. miejsce we współ-
zawodnictwie sportowym na Dolnym Śląsku zajęło IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi i Sportowymi. 

Przed kilkoma dniami w 
Jeleniej Górze zainauguro-
wano Sportowy Rok Szkolny 
2022/2023. W zawodach wy-
startowała silna reprezenta-
cja IV LO z Wałbrzycha, która 
miniony sezon zakończyła 
na doskonałym 3. miejscu na 
Dolnym Śląsku. Swoją wysoką 
dyspozycję młodzi sportowcy 
z placówki przy ulicy Sokołow-
skiego potwierdzili również w 
Jeleniej Górze. Już bowiem w 
pierwszym tegorocznym fina-
le w nowym roku szkolnym, 
Festiwalu Sztafet Lekkoatle-

tycznych, nasza ekipa uplaso-
wała się na 3. pozycji. Mowa 
o sztafecie dziewcząt i chłop-
ców 4x100 metrów w skła-
dzie: Julia Mielczarek, Lena 
Magdziarczyk, Natalia Cze-
marnik, Amelia Kielar, Krzysz-
tof Jamuła, Damian Kołota, Ja-
kub Gromek oraz Emil Tatara. 

I to nie koniec sukcesów 
podopiecznych Jacka Heilera. 
Kolejny brąz stał się udziałem 
dziewczyn w składzie: Daria 
Król, Katarzyna Twardowska, 
Lena Magdziarczyk oraz Oli-

wia Drążek, które rywalizo-
wały w sztafecie szwedzkiej 
100m – 300m – 400m. Powo-
dy do satysfakcji mieli rów-
nież panowie, a konkretnie 
Krzysztof Jamuła oraz Emil Ta-
tara, którzy wraz z Julią Miel-
czarek i Amelią Kielar zdobyli 
srebrny medal w sztafecie 
mieszanej 4x200m. Ponadto 
w sztafecie szwedzkiej chłop-
ców poza podium znaleźli się 
Damian Kołota, Maciej Król, 
Maciej Radzikowski i Mateusz 
Gluba.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Choć w rozgrywkach IV ligi piłkarzom Górnika wyraźnie nie idzie, to w Pucharze Polski nasi zaliczyli kolejną rundę. W środę wałbrzyszanie pokonali Biela-
wiankę Bielawa 1:0 i w rezultacie zameldowali się w ćwierćfinale szczebla okręgowego.
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

„ Scar mangament” czyli te-
rapia blizn
Każda operacja pozostawia za 
sobą blizny. Większe lub mniej-
sze mogą stanowić nieeste-
tyczny defekt. Proces gojenia 
się blizn uzależnia mechanizm 
regeneracyjny naszego organi-
zmu, wytwarzanie się włókien 
kolagenowych, ich ilość oraz 
rozmieszczenie. W tej chwili 
mamy wiele możliwości pracy 
z bliznami. Najefektywniej jest 
zacząć terapię w gabinecie 
kosmetologicznym od razu po 
ściągnięciu szwów. Istnieją na 
rynku specjalistyczne prepara-
ty działające wspomagająco na 
procesy gojenia i zmniejszenia 
się stanów zapalnych do stoso-
wania w domu jako uzupełnie-
nie zabiegów w gabinecie.
Jakie zabiegi najczęściej stosu-
ję w gabinecie kosmetologicz-
nym?
DZIAŁANIE STAŁEJ CZĘSTO-
TLIWOŚCI 448 kHz PRĄDU 
radiofrekfencyjnego, który 
wywołuje silną biostymulację 
wewnątrztkankową. Zabieg 
ten możemy wykonywać „ na 
zimno” bez odczucia ciepła 
gdy blizna jest całkiem świeża 
i tkliwa, lub z wykorzystaniem 
efektu ciepła gdy mamy do 
czynienia z przerosłymi lub 
starymi bliznami.
MIKRONAKŁÓWANIE – stosu-
jemy ten zabieg często w bli-
znach zanikowych , gdy chce-
my pobudzić powstawanie 
nowego kolagenu oraz zagęś-
cić skórę.
FALA AKUSTYCZNA - redukcja 
blizn falą akustyczną to niein-
wazyjny i komfortowy zabieg. 
Fale shockowe skutecznie 
rozluźniają zbite tkanki oraz 
poprzez odczuwalny masaż 
powodują zagęszczenie skóry.
PEELINGI CHEMICZNE  – to 
różne substancje wnikające i 
zagęszczające struktury skó-
ry (np. kwas TCA, glikolowy ), 
które skutecznie działają sa-
modzielnie a jeszcze lepiej w 
terapiach łączonych , np. z mi-
kronakłuciami, falą akustyczną.
Należy pamiętać, że każda bli-
zna wymaga indywidualnego 
podejścia, dlatego tak ważna 
jest wcześniejsza konsultacja 
kosmetologiczna, na której 
kosmetolog opracuje indywi-
dualny plan terapii.

Uroda - czyli co?
9 września świat celebro-

wał piękno albowiem był 
to Międzynarodowy Dzień 
Urody. My - kobiety - pragnie-
my jednak czuć się atrakcyjne 
codziennie, nie tylko raz w 
roku.

Kanony piękna zmieniały się 
wraz z upływem czasu. To, co 
zachwycało np. w starożytnym 
Egipcie (szczupła sylwetka), w ba-
rokowej Europie, wielbiącej krągłe 
kształty, budziło już zdziwienie i 
niezrozumienie. Dziś w modzie 
znów są: niska waga, permanen-
tny makijaż brwi, powiększone 
usta. W latach dziewięćdziesią-
tych - jak ktoś zauważył słusznie 
na Facebooku - modelki cechowa-
ła różnorodność; obecnie - "sche-
mat" piękna opiera się na jednym 
i tym samym: poprawie wszystkie-
go co się da w gabinecie medycy-
ny estetycznej. Efektem takiego 
podejścia jest "wysyp" klonów: z 
rzęsami 2 lub 3 D, z brwiami pod-
danymi zabiegowi laminacji itp. 
Czy to źle? Absolutnie nie - pod 
warunkiem, że czujemy się dobrze 
same ze sobą.

Idealna symetria
Wzór kobiecej urody? To taki, w 

którym odległość między ustami 
a oczami wynosi 36 procent dłu-
gości twarzy, a odległość między 

oczami jest równa 46% jej szero-
kości. Z kolei idealny współczyn-
nik dla talii i bioder (WHR - z ang. 
waist-hip ratio) to 0,7. Odkrył go 
prof.psychologii Devendra Singh, 
zaś do szczęśliwych posiadaczek 
tychże wymiarów zaliczały się ta-
kie ikony jak: Marilyn Monroe czy 
Audrey Hepburn - czytamy na 
bimKal.pl.

Owy "wskaźnik dobrego stanu 
zdrowia i wartości reprodukcyj-
nej" zależy od hormonów. - Jeśli 
jest więcej estrogenów to tłuszcz 
odkłada się w udach i pośladkach 
i wtedy jest „odpowiednie” wcię-
cie w pasie. A gdy podnosi się po-

ziom testosteronu, to więcej jest 
tłuszczu na brzuchu, ramionach i 
karku a sylwetka jest bardziej mę-
ska (Wojciszke, 290)" - dowiaduje-
my się ze strony pieknamilosc.pl.

Dbajmy zatem o siebie, bawmy 
się modą i urodą, korzystajmy z 
zabiegów i kosmetyków ale prze-
de wszystkim uwierzmy w "girl 
power", wzmacniajmy poczucie 
własnej wartości.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Źródło informacji: pieknami-
losc.pl, bimKal.pl, Wojciszke, B. 

(2004). Człowiek wśród ludzi. 
Zarys psychologii społecznej. 

Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we Scholar

Czym jest komedogenność?

Jakie są oznaki starzenia się skóry?

Terminem komedogenność 
określa się kosmetyki lub ich 
składniki wykazujące tendencję 
do zapychania porów. Wypryski 
nie muszą pojawić się od razu, 

dlatego obserwujmy stan naszej 
cery. Na taki "niechciany efekt" 
narażone są szczególnie osoby 
ze skórą wrażliwą, problema-
tyczną, skłonną do podrażnień 
i zaskórników. Wśród substancji 
mogących wywoływać negatyw-
ne skutki znajdują się: lanolina, 
parafina, olej kokosowy, oliwa z 
oliwek, olej z nasion bawełny, gli-
ceryna, oleje mineralne. - "W 1996 
roku amerykański dermatolog 
dr Kligman powiedział: Substan-
cje, które są silnie komedogenne, 
gdy są czyste (same w sobie) lub 
w wysokich stężeniach, stają się 
niekomedogenne po wystarcza-

jącym rozcieńczeniu". Oznacza to, 
że sama w sobie lanolina oczywi-
ście może działać komedogennie, 
ale prawidłowo rozcieńczona już 
w mniejszym stopniu lub wcale. 
Niezwykle ważnym elementem 
jest również to, w jaki sposób 
przeprowadzamy oczyszczanie 
skóry. Bowiem składniki kome-
dogenne mogą gromadzić się w 
porach, stąd tak istotne jest, aby 
regularnie, skutecznie je oczysz-
czać" - czytamy na topestetic.pl.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Źródło informacji: topestetic.pl

Choć każda z nas chciałaby 
zawsze wyglądać  młodo, starze-
nie się jest procesem, którego 
nie unikniemy. To, jak będzie ono 
przebiegało, zależy od wielu róż-
nych czynników: stylu życia, uwa-
runkowań genetycznych, indywi-
dualnych predyspozycji, diety itp. 
U wszystkich jednak pań można 
zaobserwować spadek kolagenu 
i elastyczności skóry, występowa-
nie zmarszczek, utratę jędrności. 
Jako oznaki upływającego czasu 
wskazuje się także przebarwienia, 
ziemisty kolor. Kluczowe znacze-

nie w kuracji anti-ageing ma pie-
lęgnacja nocna. Regularne, inten-
sywne nawilżanie może sprawić, 
iż już po czternastu dniach cera 
odzyska dawny blask, wyda się 
młodsza. Nie bójmy się sięgać po 
preparaty opatrzone etykietką: 
"przeciwstarzeniowy". Im wcześ-
niej zaczniemy je stosować, tym 
skuteczniej zwalczymy niechcia-
ne przypadłości: wiotkość,  tzw. 
"kurze łapki" itp. Dbajmy nie tylko 
o twarz, ale także o szyję, okolice 
wokół oczu. Te partie również wy-
magają dopieszczenia! Pamiętaj-

my o kompleksowej pielęgnacji: 
płynie micelarnym, toniku, kre-
mie, serum, bogatych w składniki 
odżywcze kapsułkach, zawierają-
cych m.in. cenne oleje: sezamo-
wy, z awokado, czarnej porzeczki, 
pestek brzoskwiń, sojowy. Dobrze 
na kondycję skóry wpłyną ponad-
to: prowitamina B5, która pomaga 
przyciągać i zatrzymywać wilgoć, 
ekstrakt z lawendy słynący z uspo-
kajającego działania, czy orga-
niczny ekstrakt z kiwi przywraca-
jący świeżość i świetlistość.

Zebrała: osa

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Przy okazji niedawnego re-
montu, z czeluści czarnej dziu-
ry pod wielką sofą w salonie, 
na światło dzienne wydosta-
ło się na powrót kilka gumek 
do włosów porwanych pod 
nieuwagę przez sprytne łapki 
kotów, zaginiony kiedyś i już 
bardzo vintage katalog Ikea i 
przypadkowy paragon z 2018 
roku, który również zakończył 
swój żywot skradziony i za-
wleczony pod kanapę przez 
grasujący po mieszkaniu gang 
kocich złodziejaszków. Popa-
trzyłam na niego bezwiednie 
w drodze do śmietnika i oto 
stanęłam przed furtą do daw-
nego świata, którego już nie 
ma, a który pewnie kiedyś był. 
Choć coraz częściej zastana-
wiam się, w obliczu zastane-
go, czy to, co migocze jeszcze 
czasem w zakamarkach mojej 
pamięci to on prawdziwy, czy 
fantasmagorie jakieś i sny o 
beztrosce. Przystanęłam. Ga-
piłam się na niego jeszcze 
dłuższą chwilę, próbując od-
naleźć między majakami ko-
loru wyblakłego atramentu 
ślady nas i dawnego porządku 
wszechrzeczy. Próbowałam 
odszukać pośród nich siebie. 
O czym myślałam w ten dzień 
majowy sprzed czterech lat, 
gdzie się spieszyłam, o czym 
marzyłam zasypiając w sta-
rym świecie? Oddzielmy jed-
nak sacrum od profanum. Nie 
będę Państwu przecież opo-
wiadać, że wszystkie rzeczy 
z tego rachunku są obecnie 
cztery razy droższe. Nie bę-
dziemy się zajmować takimi 
drobiazgami. Nie czas żałować 
pieniędzy, gdy opuściła nas 
bezpowrotnie buta podszy-
ta pychą i poczucie komfortu 
zdominowane przez absolut-
ną pewność, że oto ten świat, 
co to nikt już nie miał czasu o 
nim myśleć, jest nasz i bezdy-
skusyjnie się nam należy. I że 
trwał będzie wiecznie. Świat 
bez pandemii, ciał pomordo-
wanych ukraińskich dzieci, w 
małych kolorowych kurtecz-
kach, zakopanych jak zwie-
rzęta w zbiorowych mogiłach 
Iziumia i śmierci 22-letniej 
Iranki, zamordowanej przez 
fanatyków, którzy nienawidzą 
kobiet. Gdzie jesteś, piękny 
świecie ?



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 R0610/22

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

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

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

Piątek, 30 września 2022
Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 23

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 30.09.2022 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

STAWIAMY

NA LOKALNY BIZNES

ZOSTAŃ PARTNEREM

SPORTU I KULTURY

z Tygodnikem 30minut

tel. 531 407 736  

REKLAMA
tel. 531 407 736  

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%



www.30minut.pl

Piątek, 30 września 202224 Promocja /Tygodnik30minut

REKLAMA R0612/22REKLAMA R0611/22

REKLAMA R0613/22


