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Stara Kopalnia najlepsza!Stara Kopalnia najlepsza!
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

Wałbrzych szanuje
Akcja społeczna "Wałbrzych 

szanuje" to apel Wałbrzyskiej Rady 
Kobiet o niestosowaniu mowy nie-
nawiści w przestrzeni publicznej, 
który został przyjęty przez Radę 
Miasta Wałbrzycha. Nasilające się 
ostatnio w przestrzeni publicznej 
coraz powszechniejsze objawy 
nienawiści prowadzące do wyklu-
czenia oraz podziałów sprawiły, iż 
Wałbrzyska Rada Kobiet zdecydo-
wała się na realizację akcji społecz-
nej właśnie pod nazwą „Wałbrzych 
szanuje”.
Przedstawicielki rady w trakcie ostat-

niego posiedzenia rady miejskiej zwró-
ciły radnym uwagę, że pod dachami 
Wałbrzycha mieszkają tysiące ludzi zróż-
nicowanych na wielu płaszczyznach i w 
wielu wymiarach. - Naszymi sąsiadami 
są przecież m.in. osoby starsze, osoby z 
niepełnosprawnościami, osoby innych 
wyznań, innej narodowości, osoby nie-
heteronormatywne, niebinarne, osoby 
poczęte dzięki metodzie in-vitro i wiele, 
wiele innych - informują inicjatorki ak-
cji. Zwrócono uwagę, iż nierzadko tuż za 
ścianą mieszkają ludzie o odmiennym 
statusie majątkowym, mający inne niż 
nasz światopogląd czy poglądy politycz-
ne. Dlatego też członkinie rady kobiet nie 
wyrażają zgody na to, aby dyskrymino-
wać kogoś tylko dlatego, że w jakikolwiek 

sposób się od nas różni. W związku z po-
wyższym zaapelowały do mieszkańców 
Wałbrzycha, jak i do wszystkich instytucji 
miejskich, organizacji społecznych i po-
zarządowych oraz firm działających na 
terenie naszego miasta o wsparcie akcji 
#Wałbrzychszanuje realnymi działaniami.

27 września podczas sesji Rady Miej-
skiej przewodnicząca Marta Sikora wraz 
z wiceprzewodniczącą Karoliną Rduch 
przedstawiły radnym apel o nieszerzeniu 
mowy nienawiści na terenie miasta oraz 
założenia kampanii społecznej #Wał-
brzychszanuje. Celem zainicjowanych 
działań ma być niestosowanie mowy 
nienawiści, która jest nadal obecna w 
społeczeństwie i w przestrzeni interne-
towej. Przedstawicielki rady wymieniły 

takie przykłady jak wszechobecny hejt 
wśród młodzieży szkolnej, obojętność 
wobec osób starszych czy brak szacun-
ku w stosunku do uchodźców oraz osób 
nieheteronormatywnych. Projekt zwraca 
uwagę na ten problem i przeciwstawia 
się temu zjawisku różnymi działaniami. 
Jednym z celów inicjatywy jest edukacja 
i podnoszenie społecznej świadomości 
oraz zaangażowanie do podejmowania 
działań i reagowania w poszczególnych 
sytuacjach. Celem ostatecznym jest 
stworzenie inkluzywnego miasta dają-
cego wszystkim równe szanse. Działania 
jakie zostaną podjęte w ramach projektu 
to szeroko zakrojona promocja kampanii, 
współpraca z instytucjami publicznymi 
na terenie Wałbrzycha oraz mieszkańca-
mi i radnymi.

Red.
Źródło i fot. um.walbrzych.pl
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z Fabianem Kurzawińskim
trenerem i prezesem klubu
KPS Chełmiec Wałbrzych
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kalendarium
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PIĄTEK

Imieniny:
Aldona, Brunon

Dzień Wychodzenia z Szafy

PAŹDZIERNIK

11
WTOREK

Imieniny:
Justyna, Marek, Amelia

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia

 Imieniny:
Laurencja, Pelagia, Brygida

Światowy Dzień Opieki
Paliatywnej i Hospicjów

PAŹDZIERNIK

12
ŚRODA

PAŹDZIERNIK

13
CZWARTEK

„Nie można być przyjacielem dla kogokolwiek, 
nie będąc przyjacielem dla siebie.” 

Eleonora Roosevelt

PAŹDZIERNIK

8
SOBOTA

Imieniny:
Maksymilian, Witold

Międzynarodowy
Dzień Reumatyzmu

Imieniny:
Edward, Teofil 

Światowy Dzień Wzroku

14:00 – Jesienny piknik - Zespół Szkolno - Przedszkol-
ny nr 8 w Wałbrzychu - Podgórze - ulica Poznańska 8
18:00 - IWANOW. CZŁOWIEK, KTÓRY ŚPI – spektakl –
Teatr Dramatyczny 

17:00-19:00 - Spotkanie autorskie Alka Lwowa - Gale-
ria pod Atlantami - Rynek 9 
18:00 - REINER MARIA MATYSIK „ODHUMANIZOWA-
NIE – NIGDY NIE WIDZIAŁEŚ TAK DZIWNEJ WYSTAWY, 
UWIERZ MI” - wernisaż - Galeria Centrum Ceramiki 
Unikatowej, przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu
19:00 - Kantata filmowa „Beatrice” – koncert – Filhar-
monia Sudecka 
19:00 - BIG CYC AKUSTYCZNIE – koncert – Teatr Zdro-
jowy w Szczawnie-Zdroju 
19:00 - IWANOW. CZŁOWIEK, KTÓRY ŚPI – spektakl – 
Teatr Dramatyczny 
9:00 - FRANIA PIORUN – spektakl – Teatr Lalki i Aktora 

Imieniny:
Daniel, Franciszek, Paulina  

Europejski Dzień
Przeciw Karze Śmierci

PAŹDZIERNIK

10
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI – „PROCES-
-JA I PRZE-LOTY” - wystawa – BWA ulica Słowackiego 
26
11:00 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA – spektakl – Te-
atr Lalki i Aktora 

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI – „PROCES-
-JA I PRZE-LOTY” - wystawa – BWA ulica Słowackie-
go 26

Imieniny:
Arnold, Dionizy

Światowy Dzień Poczty
i Znaczka Pocztowego

PAŹDZIERNIK

9
NIEDZIELA

12:30 - FRANIA PIORUN – spektakl – Teatr Lalki i Ak-
tora 
18:00 -  SZANIAWSKI.FM: poczet ulic wałbrzyskich – 
Teatr Dramatyczny 

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI – „PROCES-
-JA I PRZE-LOTY” - wystawa – BWA ulica Słowackie-
go 26

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ JÓZEFOWSKI – „PROCES-
-JA I PRZE-LOTY” - wystawa – BWA ulica Słowackie-
go 26

Światowy Dzień Ośmiornicy
Międzynarodowy Dzień Podologii
Międzynarodowy Dzień Biometrii

Międzynarodowy Dzień Pisania Listów

Dzień Dawcy Szpiku
Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków 

Katastrof
Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru

Dzień Ratownictwa Medycznego
Międzynarodowy Dzień Sceptyków

Dzień Bez Stanika

Dzień Bezpiecznego Komputera
Dzień Kolumba w Ameryce

Światowy Dzień Uśmiechu
Dzień Wanny

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Światowy Dzień Drzewa

Światowy Dzień Owsianki
Dzień Gier Planszowych

Święto Żołnierza Rezerwy

Dzień Dziewczyny

REKLAMA R0617/22

Jak wyglądały wakacyjne 
przygotowania wszystkich 
zespołów KPS Chełmiec 
Wałbrzych do najbliższego 
sezonu?

Tradycyjnie już grupy mło-
dzieżowe rozpoczęły przygo-
towania najwcześniej, wyjeż-
dżając na obóz szkoleniowy 
do wielkopolskiego Kórnika, 
natomiast seniorzy przygo-
towywali się na własnych, 
świetnie wyposażonych 
obiektach gminnych. Od dru-
giego tygodnia sierpnia Cheł-
miec jest już „na obrotach”.

Przed Panem kolejny 
sezon w roli pierwszego 
trenera wałbrzyskiego 
siatkarskiego Chełmca. 
Co chciałby Pan zmienić w 
grze zespołu w porównaniu 
do poprzedniego sezonu? 
Kiedy pierwsze miecze? 

Chciałbym poprawić wy-
nik poprzedniego sezonu (6 
miejsce w gronie 12 drużyn) 
i ogrywać jak największą 
ilość naszych wychowan-
ków na szczeblu centralnym. 
Jest to długofalowy proces, 
który rozpocząłem przed 
dwoma laty ale uznałem to 
za właściwą politykę szko-
leniową. Pierwszy mecz już 
za nami, podzieliliśmy się w 
nim z ekipą z Jelcza-Laskowic 
(wyjazdowa porażka 2:3). 
Natomiast już teraz gorąco 
zapraszam do kibicowania 
naszej drużynie 15 paździer-
nika w pierwszym meczu do-
mowym, który rozegramy o 
godzinie 18:00, podejmując 
Hetmana Włoszczowa. Wstęp 
na wszystkie nasze mecze 
jest bezpłatny. Za tydzień w 
kolejnym numerze 30 minut 
niespodzianka dla naszych 
kibiców w postaci terminarza 
wszystkich meczów obu siat-
karskich drużyn w sezonie 
2022/23.

W tym sezonie zobaczy-
my nowych zawodników. 

Kogo udało się włączyć do 
pierwszego zespołu?

Mam ten komfort w pro-
wadzeniu i budowaniu ze-
społu, że mogę korzystać z 
wielu uzdolnionych wycho-
wanków. Jedyne transfery to 
dwa nazwiska: środkowy Ra-
dosław Nowak oraz rozgry-
wający Łukasz Jurkojć. Obaj 
powinni wzmocnić drużynę 
nie tyko sportowo ale przede 
wszystkim mentalnie. Mają 
za sobą w sumie kilkanaście 
sezonów w I lidze, co zapro-
centuje w nadchodzących 
rozgrywkach. Dodatkowo z 
ekipy juniorów dołączyli do 
nas Miłosz Baran, Michał Je-
rzyk, Dominik Płużka i Dawid 
Szymków. Aktualni młodzie-
żowcy to Bartek Nackowski, 
Damian Pietrzykowski i Mi-
chał Sulanowski. Konsekwen-
tnie stawiamy na swoich. Cel 
to pierwsza czwórka a przy 
odrobinie szczęścia i dobrej 
kondycji fizycznej możemy 
powalczyć w turniejach bara-
żowych o awans szczebel wy-
żej. Czas i boisko zweryfikują.

Czy mógłby Pan przy-
bliżyć struktury KPS Cheł-
miec? Ile macie zespołów 
na nadchodzący sezon?

Obecnie w strukturach 
klubu mamy pełną piramidę 
szkoleniową, rozpoczynając 
od czterech grup naboro-
wych (mini siatkówka), mło-
dziczki (1 liga dolnośląska), 
dwie drużyny młodzików (1 
i 3 liga dolnośląska), juniorzy 
młodsi, juniorzy starsi, dru-
żyna rezerw w 1 lidze dolno-
śląskiej (dawna III liga) oraz 
seniorzy grający w II lidze. 
Jest się czym chwalić ale na 
takie szerokie grono trenu-
jącej młodzieży pracuje cały 
sztab ludzi, którzy codziennie 
dokładają cegiełki do projek-
tu pod nazwą „KPS Chełmiec 
Wałbrzych”. Kiedy dodamy 
do tego grupy naszego part-
nerskiego klubu UKS Kinder 
otrzymamy robiącą ogromne 
wrażenie liczbę ponad 500 
dzieci trenujących siatkówkę 
w Wałbrzychu w wieku 4-18 
lat. Jeśli chodzi o szkolenie 
narybku w siatkówce, jeste-
śmy liderami i konsekwen-
tnie staramy się wypracować 
taką samą pozycję na Dol-
nym Śląsku. Wałbrzych na to 
zasługuje.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

W Ząbkowicach Śląskich rusza budowa Lokalnego Centrum 
Biznesu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W poniedziałek w 
Ząbkowicach Śląskich 
przy ul. Cukrowniczej 
8 odbyła się uroczy-
stość wbicia łopaty 
pod budowę Lokalne-
go Centrum Biznesu 
– hali przemysłowo-
-magazynowej dedy-
kowanej pod wyna-
jem dla mikro, małych 
i średnich przedsię-
biorców, którzy dzięki 
inicjatywie Wałbrzy-
skiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „IN-
VEST-PARK”, rozwiną 
swój biznes i stworzą 
dla mieszkańców re-
gionu nowe miejsca 
pracy.

- To duży krok dla Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, ale jeszcze 
większy dla Ząbkowic Ślą-
skich i jego mieszkańców. 
Po miesiącach projekto-
wania i tygodniach prac 
przygotowawczych prze-
chodzimy do właściwego 
etapu budowy Lokalnego 
Centrum Biznesu - nowo-
czesnego i skalowalnego 
obiektu dedykowanego 
małym i średnim przedsię-
biorcom, którzy tutaj, w 
dynamicznie rozwijającej 
się części Ząbkowic Ślą-
skich stworzą nowe, kon-
kurencyjne miejsca pracy. 
Tuż za nami powstanie 
hala przemysłowo-ma-

gazynowa, zgodnie z naj-
wyższymi standardami 
przewidujemy również 
uruchomienie przestrzeni 
administracyjnej, biurowej 
i socjalnej. Nie zapomina-
my także o infrastrukturze 
towarzyszącej - zielona 
przestrzeń i wygodne par-
kingi. To tylko i aż blisko 
6000 m², które, w co głębo-
ko wierzę, napędzą rozwój 
lokalnego przemysłu i re-
gionalnych usług – mówił 
Piotr Wojtyczka, prezes 
zarządu WSSE.

Podczas wydarzenia 
nie mogło oczywiście za-
braknąć Posła na Sejm 

RP Marcina Gwóździa - 
szczególnego patrona 
tego sukcesu, bez które-
go wyjątkowego zaan-
gażowania nie doszłoby 
do spotkania w Ząbkowi-
cach Śląskich przy okazji 
symbolicznego wbicia ło-
paty pod budowę Lokal-
nego Centrum Biznesu. 
- Marzenia się spełniają! 
Wielokrotnie o tym rozma-
wialiśmy, ale dzięki zarzą-
dowi Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej te 
marzenia dzisiaj mogą się 
spełnić. To jest początek in-
westycji w Gminie Ząbko-
wice Śląskie jeśli chodzi o 

infrastrukturę przemysło-
wo-magazynową. Ta hale 
będzie zatem elementem 
czegoś dużo większego - 
mówił podczas konfe-
rencji Poseł na Sejm RP 
Marcin Gwóźdź. 

Hala liczyć będzie po-
nad 5000 metrów kwa-
dratowych powierzchni 
z zapleczem biurowym i 
socjalnym oraz infrastruk-
turą otoczenia w postaci: 
parkingu, placów mane-
wrowych i terenów zielo-
nych. Inwestycja koszto-
wać będzie ok. 23 mln zł.

Generalnym wykonaw-
cą inwestycji jest konsor-
cjum firm PBO Śląsk Sp. z 
o.o. z Sosnowca (jako li-
der konsorcjum) oraz PW 
Pasek Sp. j. z Będzina (jako 
członek konsorcjum). Wy-
konawcy zapewniają, że 
rozpoczęte już prace za-
mkną się w ustalonym w 
umowie terminie, czyli do 
końca czerwca 2023 roku. 
Strefa zatem konsekwen-
tnie realizuje program 
budowy hal magazyno-
wo-produkcyjnych na 
Dolnym Śląsku, które bu-
dowane są z myślą o ma-
łych i średnich firmach.
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Zdjęcie tygodnia Jesień na Placu Magistrackim 
w Wałbrzychu 

Jedna ładowarka dla całej Europy
Bez tego elementu wyposażenia urządzenia elektronicznego nie zrobimy nic. Po co nam 

smartfon, tablet, laptop czy słuchawki bezprzewodowe skoro nie mamy ładowarki, a jeśli ta-
kowe posiadamy to różne, w niezliczonych ilościach, z innymi końcówkami.Teraz to się zmieni. 
Parlament Europejski zatwierdził, że będą tylko jednolite ładowarki.

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Zagospodarowania Wzgórza Gedymina ciąg dalszy

Rodzaje ładowarek
W dzisiejszym świecie możemy 

podpiąć swój telefon niemal wszę-
dzie. W pociągu, samochodzie, 
autobusie, u znajomego w domu. 
Istnieją 3 główne typy ładowarek, 
używanych na co dzień. Ładowar-
ka sieciowa – konstrukcja używa-
na przez każdego z nas. W ten spo-
sób podepniemy się w domu czy 

w środkach transportu publicz-
nego. W tych drugich wystarczy, 
że zabierzemy kabel. Ładowarka 
samochodowa – podłączana do 
gniazda zapalniczki. To rozwiąza-
nie pozwala na naładowanie na-
szego telefonu w trakcie jazdy. Ła-
dowarka indukcyjna – najnowszy 
z tego zestawienia a zarazem naj-
ciekawszy model. W tym przypad-

ku ładujemy telefon, kładąc go na 
specjalnej podkładce. Możliwość 
naładowania baterii bez podpi-
nania telefonu to bardzo ciekawa 
opcja. Należy jednak upewnić się 
czy nasz smartfon wspiera tę funk-
cję. Warto wspomnieć również o 
technologii szybkiego ładowania. 
Choć szybsze od standardowych 
ładowarek, to posiadają pewne 

wady. Przede wszystkim  zużywają 
więce baterii. Nie wszystkie bate-
rie dobrze znoszą prąd o wysokim 
natężeniu. Do tego nasz smart-
fon może silniej nagrzewać się w 
trakcie ładowania. Używajmy tych 
technologii, które obsługują nasze 
urządzenia.

Typy kabli USB
Wspominając o ładowarkach 

do telefonów, należy rozróżnić 
wpinaną do gniazdka kostkę oraz 
kabel, który przypina się z jednej 
strony do kostki, a z drugiej do te-
lefonu. Jakie są ich rodzaje i czym 
się różnią? USB typu A – to stan-
dardowa końcówka kabla. Mamy 
ją na myśli, mówiąc po prostu o 
„zwykłym kablu USB”. Wejście to 
znajduje się przeważnie na końcu 
kabla podpinanego do komputera 
lub kostki ładowarki. USB typu C 
– to nowoczesna wersja. Docelo-
wo ma stanowić jedyny używany 
standard w telefonach. Obsługuje 
USB 3.0 oraz nowsze typy i pasuje 
do wszystkich najnowszych mo-
deli smartfonów, przez co okazuje 
się niezwykle uniwersalna. Mic-
roUSB – to mniejsza odsłona kabla 
USB stosowana w urządzeniach 
mobilnych. Nie gwarantuje tak 
szybkiego przesyłu, jak najnowsze 
USB typu C, dlatego kabel z taką 
końcówką będzie wolniej ładował 
telefon. Lightning – rodzaj wyko-
rzystywany jedynie w produktach 
Apple i pasujący wyłącznie do 
urządzeń tej marki.

Teraz będzie jednolita
Parlament Europejski zdecydo-

wał o wspólnej wersji ładowarki 

urządzeń mobilnych w całej Unii 
Europejskiej. Do końca 2024 roku 
wszystkie smartfony, tablety i apa-
raty fotograficzne sprzedawane w 
UE będą musiały być wyposażo-
ne w port USB typu C. Z kolei od 
wiosny 2026 roku obowiązek ten 
obejmie także laptopy. Za przyję-
ciem rozporządzenia w tej spra-
wie głosowało 602 europosłów, 
przeciw było 13 deputowanych, 
a ośmiu wstrzymało się od głosu. 
USB typu C stanie się wspólnym 
portem ładowania dla wszystkich 
telefonów komórkowych, table-
tów i aparatów fotograficznych w 
całej Unii Europejskiej. Ponadto 
porozumienie zakłada, że kupują-
cy będą mogli wybrać czy nowe 
urządzenie kupują z ładowarką, 
czy bez niej. Jeśli chodzi o różnych 
producentów, to nie ma proble-
mu, ale Apple ma problem. "Jeste-
śmy zaniepokojeni tym, że surowe 
przepisy nakazujące stosowanie 
tylko jednego rodzaju złącza w 
urządzeniach, tłumią innowacje, 
zamiast do nich zachęcać, co z 
kolei w przyszłości zaszkodzi kon-
sumentom w Europie i na całym 
świecie" - wskazał gigant w ubie-
głym roku w oświadczeniu.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
teleakcesoria.com

neonet.pl
gsmmaniak.pl

businessinsider.com.pl
biznes.wprost.pl

Dobre wiadomości ze 
Szczawna-Zdroju. Przypomi-
namy, że w lipcu tego roku gmi-
na Szczawno-Zdrój cieszyła się 
otwarciem nowej wieży wido-
kowej na Wzgórzu Gedymina, 
a teraz poczyniła dalsze kroki 
zmierzające do jak najlepszego 
zagospodarowania tej atrak-
cyjnej części uzdrowiska. 

W dniu 30.09. 2022 r. Burmistrz 
Marek Fedoruk podpisał umowę 
na roboty budowlane w zakresie 
zagospodarowania terenu wokół 
stawów na Wzgórzu Gedymina. 
Zadanie współfinansowane jest 
ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Wy-
konawcą robót został POL-MAR 
– Twój Dom i Ogród Jadwiga 

Lulkowska ze Szczawna-Zdroju. 
Strony ustaliły termin wykona-
nia robót na 4 miesiące od daty 
zawarcia umowy. Wartość umo-
wy opiewa na kwotę 567.006,63 
zł. W ramach zadania wykonane 
zostaną prace związane z zago-
spodarowaniem terenu wokół 

stawów obejmujące między in-
nymi: oczyszczenie płyt na skar-
pie stawu górnego z uzupełnie-
niem ubytków; udrożnienie i 
remont przepustów; wykonanie 
plaży trawiastej; obsadzenie sta-
wów kłączami roślin wodnych; 
wykonanie ścieżki o nawierzch-
ni mineralnej; wykonanie plaży 
piaszczystej; wykonanie kładki 
drewnianej i dwóch platform dla 
wędkarzy; wykonanie płotka fa-
szynowego; wykonanie miejsca 
na ognisko.

Wzgórze Gedymina już za 
sprawą wieży widokowej stało 
się bardzo atrakcyjnym punktem 
dla turystów i gości. Jeśl8 dodać 
do tego plany na zagospoda-
rowanie terenu wokół stawów, 
zdaje się, że w przyszłym roku 
wszyscy będziemy odpoczywać 
w uzdrowisku.

AK
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To cud, że nikomu nic poważnego się nie stało

19-LATKA UDERZYŁA
SAMOCHODEM W DRZEWO

Wałbrzyscy policjanci po 
raz kolejny przypominają 
wszystkim uczestnikom ru-
chu drogowego o zasadach 
bezpieczeństwa. W sobotę 
kilkadziesiąt minut po pół-
nocy z niedzieli na ponie-
działek doszło do kolejnego 
poważnie wyglądającego 
zdarzenia. 19-letnia kierują-
ca samochodem osobowym 
- jadąc od Boguszowa do 
Gorc - na łuku drogi w prawo 
straciła panowanie nad 
prowadzonym pojazdem, 
przecięła oś jezdni, zjecha-
ła na pobocze, pojazdem 
czołowo uderzyła w drzewo i 
zakończyła swoją przygodę z 
kierownicą w rowie.
Kobieta, wraz z jednym z dwóch 

20-letnich pasażerów, trafiła do 
szpitala. To cud, że nikomu nic 
poważnego się nie stało, bo sam 
samochód został kompletnie roz-
bity, a silnik wyrzuciło z pojazdu i 
ostatecznie znalazł się po drugiej 
stronie drogi. W związku z uszko-
dzeniami policjanci zatrzymali 
dowód rejestracyjny samochodu. 
Przy okazji tego poważnie wyglą-
dającego zdarzenia drogowego, 
warto po raz kolejny wspomnieć 

o dostosowaniu prędkości do pa-
nujących warunków na drodze i 
o tym, by nie przekroczyć tej do-
zwolonej. Pamiętajmy również, 
aby wyprzedzać tylko w miej-
scach dozwolonych. Zanim rozpo-
czniemy wykonywanie manewru 
powinniśmy upewnić się, że nie 
spowoduje to zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Na 
ścinajmy zakrętów i nie zjeżdżaj-
my na przeciwległy pas ruchu. 
Chwila nieuwagi może zakończyć 
się poważnym wypadkiem.

POLICJA APELUJE 
Apelujemy także do pieszych. 

Przy niesprzyjającej pogodzie oraz 
w porze od zmierzchu do świtu 
obowiązkowo używamy odzie-

ży z elementami odblaskowymi. 
Kierujący będą w stanie zobaczyć 
nas w dalszej odległości, a to daje 
możliwość szybszej reakcji na wy-
stąpienie ewentualnych zagrożeń 
na drodze. Pamiętajmy także, że 
przed wejściem na jezdnię nale-
ży się rozejrzeć. Wtargnięcie pod 
nadjeżdżający pojazd także na 
przejściu dla pieszych jest niedo-
zwolone.

Pamiętajmy też, że poza prze-
pisami ważny jest zdrowy rozsą-
dek. Zawsze miejmy na uwadze 
bezpieczeństwo własne, swoich 
bliskich oraz innych osób.

Red. 
Źródło i fot. Komenda Miejska

Policji w Wałbrzychu  

REKLAMA R0618/22

Obaj mężczyźni staną teraz przed sądem

DWÓCH MĘŻCZYZN
ZATRZYMANYCH Z NARKOTYKAMI

Dwie osoby zatrzymali w 
ciągu ostatnich 24 godzin 
za posiadanie środków 
odurzających w postaci 
marihuany oraz środków 
psychotropowych w postaci 
amfetaminy wałbrzyscy 
policjanci. Obaj mężczyźni 
wpadli w centrum Wałbrzy-
cha. Pierwszy z mężczyzn 
trafił w ręce funkcjonariuszy 
z zespołu wywiadowców, a 
drugi policjantów kryminal-
nych wałbrzyskiej komendy. 
O losie obu podejrzanych 
zadecyduje teraz sąd.

Policjanci zespołu wywia-
dowców wałbrzyskiej komendy 
podczas pełnienia służby zauwa-
żyli na terenie jednej z posesji 
w centrum miasta mężczyznę, 
który na widok mundurowych 
zaczął dziwnie się zachowywać. 
W pewnym momencie sięgnął 
do kieszeni, wyciągnął foliowy 
woreczek z zawartością suszu ro-
ślinnego i próbował go połknąć. 

Funkcjonariusze jednak podczas 
podjętej interwencji nie dopuścili 
do tego. Po przebadaniu okazało 
się, że 34-letni mężczyzna miał 
przy sobie środki odurzające 
w postaci marihuany. W ponie-
działek nad ranem natomiast 
policjanci kryminalni wałbrzy-
skiej komendy odwiedzili jedno 
z mieszkań w Śródmieściu. Tam 
w ich ręce wpadł 28-letni miesz-
kaniec Wałbrzycha. Mężczyzna 
miał schowany w mieszkaniu wo-
reczek z białym proszkiem. Funk-
cjonariusze ustalili, że były to 
środki psychotropowe w postaci 
amfetaminy.

Obaj mężczyźni staną teraz 
przed sądem. Za posiadanie 
środków zabronionych prawem 
wg Ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii podejrzanym grozi 
teraz kara pozbawienia wolności 
do lat 3.

Red. 
Źródło i fot. Komenda Miejska 

Policji w Wałbrzychu  

Każdy zatrzymany pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z karą pozbawienia wol-
ności do lat 2

WPADŁO CZTERECH KIERUJĄCYCH 
POD WPŁYWEM ALKOHOLU

Funkcjonariusze z 
Wałbrzycha oraz powiatu 
wałbrzyskiego w miniony 
weekend zatrzymali w 
naszym regionie czterech 
nietrzeźwych kierujących, 
w tym dwóch rowerzystów. 
Rekordzista prowadzący 
jednoślad miał 2,39 promi-
la alkoholu w organizmie. 
30 września około godziny 

18:30 funkcjonariusze Poste-
runku Policji w Mieroszowie na 
ul. Wesołej w Czarnym Borze do-
konali kontroli 54-letniego męż-
czyzny jadącego rowerem. Oka-
zało się, że był on kompletnie 
pijany. Wydmuchał 2,39 promila 
alkoholu. 54-latek do domu nie 
wrócił już jednośladem. Dzień 
później po godzinie 19:00 funk-
cjonariusze ruchu drogowego 
wałbrzyskiej komendy w Wał-
brzychu na ul. Andersa również 
zatrzymali nietrzeźwego rowe-
rzystę, tym razem 24-letniego 
mieszkańca Wrocławia. W tym 
przypadku wynik badania to 
1,70 promila alkoholu w organi-
zmie. Mężczyzna ukarany został 
mandatem karnym w kwocie 

2,5 tysiąca złotych i również w 
dalszą drogę nie pojechał jed-
nośladem. Niedziela to kolejni 
zatrzymani nietrzeźwi kieru-
jący. O godzinie 8:00 mająca 
0,76 promila alkoholu w orga-
nizmie 37-letnia mieszkanka 
powiatu wałbrzyskiego została 
zatrzymana na ul. Chopina w 
Szczawnie-Zdroju przez innych 
policjantów „drogówki” na jeź-
dzie samochodem osobowym. 
W tym przypadku interwen-
cja zakończyła się odebraniem 
kobiecie prawa jazdy i spo-
rządzeniem dokumentacji do 

sądu. Godzinę później 40-letni 
mieszkaniec Wałbrzycha w tym 
mieście na ul. Wrocławskiej tra-
fił w ręce kolejnych policjantów 
ruchu drogowego. W jego przy-
padku wynik badania to 0,58 
promila alkoholu w organizmie. 
Poruszający się samochodem 
osobowym mężczyzna również 
utracił w momencie kontroli 
uprawnienia do prowadzenia 
pojazdów.

Red. 
Źródło i fot. Komenda Miej-

ska Policji w Wałbrzychu  
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Studio Espresso gościło w Pod Pretekstem Art Cafe 

Z byłym perkusistą zespołu „Dzięcioły”, a także pasjonatem fotografii rozmawiał Paweł Szpur

z Waldemarem Kałasznikowem

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

REKLAMA R0619/22

Kiedy zacząłeś pasjonować 
się fotografią?

Zacząłem myśleć o fotografii 
już jako dziecko. Mieszkaliśmy 
na Sobięcinie, a w bramie obok 
mieszkał fotograf, który prowa-
dził zakład fotograficzny na ulicy 
1 -go Maja. Poszedłem kiedyś z 
mamą zrobić zdjęcie rodzinne i 
zobaczyłem jak Pan Nasiorowski 
przygotowuje się do tego zdjęcia. 
Zakrywa się jakąś płachtą, patrzy 
się w ten aparat i to mnie zafascy-
nowało, co on tam widzi. On z ko-
lei zobaczył, że ja się tym zaintere-
sowałem. Poprosił mnie, postawił 
na stołeczku, zajrzałem pod tą 
szmatę, i zobaczyłem ten obraz. 
Od tego czasu zakochałem się w 
fotografii. Później pan Nasiorow-
ski pokazał mi jak się wywołuje te 
zdjęcia.

Jak wyglądał ten proces? Ile 
wówczas czasu zajmowało wy-
wołanie zdjęcia?

To zależy jakie było zdjęcie. 
Przeważnie człowiek się zamy-
kał w łazience na całą noc i tyle 
to trwało. Oczywiście nie jedno 
zdjęcie, a kilka zdjęć. Zazwyczaj 
całą rolkę filmu wywoływało się i 
później suszyło. 

Dziś jest fotografia cyfrowa. 
Ciężko było się przestawić na 
nowy typ?

W moim wieku troszeczkę cięż-
ko. Trzeba było się przestawić na 
nośniki cyfrowe i do komputera. 
Wszystko od nowa. Ta fotografia 
analogowa bardzo przydała się 
przy cyfrowej. Dlatego, że my-
śmy oszczędzali te zdjęcia. Były 
24 klatki i człowiek musiał wyko-
rzystać te klatki bardzo oszczęd-
nie, bo to były jakieś koszta. Na-
tomiast w cyfrowej „strzela się” 
i patrzy, czy się udało (śmiech). 
Jednak my - wychowani na foto-
grafii analogowej też oszczędnie 
„strzelamy”.

Twoja pasja to zdjęcia natu-
ry. Co lubisz fotografować naj-
bardziej?

Ja pasjonuję się fotografią 
przyrody, a szczególnie interesują 
mnie muflony Książańskiego Par-
ku Krajobrazowego. 

Dużo wykonałeś zdjęć tych 
zwierząt?

Bardzo dużo, teraz już troszecz-
kę mniej, bo wiek nie pozwala 
wspinać się po tych skałach, ale 
mam ich setkę na pewno. 

Czy z biegiem lat liczba zdjęć 
wykonanych muflonom przy-
bywała?

Raczej ubyła, słyszałem ta-
kie głosy, że muflony powodują 
erozję gleby w Parku Krajobra-
zowym, co mi się wydaje, że jest 
bzdurą. Ale takie są pogłoski. 

Fotografujesz nie tylko zwie-
rzęta ale również drzewa. Twój 
ostatni wernisaż to „Sekretne 
życie drzew”. Skąd tytuł i co ilu-
strowały zdjęcia?

Może zacznę od czego to się 
zaczęło. Jak byłem jeszcze mło-
dzieńcem, w Warszawie zoba-
czyłem wystawę Stefana Arczyń-
skiego pod tytułem „Drzewa”. Ta 
wystawa mną wstrząsnęła, bo by-

łem akurat wychowany na tej fo-
tografii analogowej i w konwen-
cji bułhowskiej, czyli zamglone 
krajobrazy czy jakieś chatki. Tam 
zobaczyłem coś nowatorskiego. 
Inne spojrzenie, inną perspekty-
wę. Inne światło, inne kontrasty, 
czasem ziarno na fotografiach. 
Tak mnie to zafascynowało, że po-
stanowiłem spróbować, pokazać 
coś nowego w fotografii drzew i 
myślę, że mi się poniekąd to uda-
ło, patrząc na ostatnią wystawę. 

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o tym jak dłu-

go uczył się fotografii i o tym, co 
chciał pokazać na zdjęciach. Wal-
demar zdradza nam też kulisy 
swojej przygody grania w zespo-
le „Dzięcioły”. Zeskanuj kod QR i 
oglądaj pełen wywiad.



Ania ma 35 lat. Jest matką 
dwójki dzieci. Kobieta 
jest aktywna zawodowo, 

chętnie spotyka się z koleżan-
kami. Jest lubiana, szanowana, 
zawsze chętnie wspiera innych. 
Ania lubi ładnie wyglądać, wi-
dać, że dba o siebie i dzieci. Ania 
wraz z mężem tworzy szczęśliwy 
dom, zawsze jest uśmiechnięta 
na zdjęciach umieszczonych na 
portalach społecznościowych. 

Nie wiecie jednego o niej...
 Anna jest jedną z tysięcy ko-

biet w Polsce, które doświadcza-
ją przemocy. Kobieta pod oknem 
w domu ma zawsze spakowaną 
torbę z potrzebnymi rzeczami  
ubraniami swoimi i dzieci, niezbęd-
nymi dokumentami i pieniędzmi), 
wie, że nie może poprosić żadnej 
ze służb o pomoc, ponieważ wpo-
jono jej że wtedy to będzie „jej” 
wina. Anna wielokrotnie zosta-
ła popchnięta, obrażona, nękana 
oraz zmuszana do różnych czyn-
ności przez partnera. Anna wie, że 
jest „nieznacząca, niewarta, bezna-
dziejna, dysfunkcyjna, paskudna”...
(ulubione słowa męża). Anna nie 
pamięta, że jest wartościowym 
człowiekiem. 

  Jak się dobrze przyjrzymy za-
uważymy, że niechętnie podejmu-
je rozmowę. Najbliższe koleżanki 
są w stanie powiedzieć gdzie była 

Anna, ale nikt nie wie co czuje, co ją 
martwi i niepokoi. Ania niechętnie 
mówi o sobie. 

 Obraz osoby doświadczają-
cej przemocy zarówno kobiet jak 
i mężczyzn może być różny, zale-
ży on od wielu czynników. Osoba 
doświadczająca przemocy, na co 
dzień musi się zmierzyć z mitami 
i stereotypami dotyczącymi prze-
mocy, „milczeniem świadków”, 
działającymi mechanizmami prze-
mocy, cyklami przemocy, z wy-
uczoną bezradnością, ze zjawi-
skiem „prania mózgu”, procesem 
wtórnej wiktymizacji: burzeniem 
utrwalonych przekonań, wtórnym 
zranieniem, przybraniem tożsa-
mości ofiary. Na obraz osoby do-
świadczającej przemocy ma wpływ 
jej poczucie własnej wartości oraz 
sprawstwa. 

 Do czynników, które mogą po-
głębić sytuację osoby doświadcza-
jącej są warunki bytowe, postawy 
osób znaczących, dostępność i ja-
kość instytucjonalnych form inter-
wencji i wsparcia, styl zachowania, 
osobowość i inne właściwości ofia-
ry, specyfika relacji interpersonal-
nych między ofiarą i sprawcą, inne 
znaczące relacje interpersonalne 
np. dzieci, pamięć minionych do-
świadczeń życiowych ofiary. Sytu-
acja osoby doświadczającej nigdy 
nie jest prosta. 

 Czy i kiedy Anna  powiedziała 
dość? 

 Anna zrozumiała, że ma zasoby 
zarówno zewnętrzne takie jak ro-
dzina, przyjaciele, instytucje; za-
soby materialne oraz zasoby we-
wnętrzne. Zrozumiała, że nikt nie 
może jej krzywdzić!. Kobieta prze-
rwała „krąg przemocy”, kiedy zro-
zumiała że należy zmienić sposób 
myślenia o sytuacji problemowej. 
Doświadczyła, że ma umiejętności 
i wiedzę żeby sobie poradzić. 

 A co gdyby Anna nie miała za-
sobów aby poprosić o pomoc? 

Pamiętajcie. Przemoc nie jest 
„prywatna”, nie można jej w żaden 
sposób usprawiedliwić. Jeśli wi-
dzisz lub wiesz, że ktoś doświadcza 
przemocy psychicznej, fizycznej, 
materialnej, seksualnej lub zanie-
dbania -  REAGUJ! Popatrz, czy 
w Twoim otoczeniu nie ma:  Ani, 
Tomka, Marcina, Kasi, którzy nie 
mają siły poprosić o pomoc. 

Zadzwoń do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Specjalistycz-
nego Ośrodka Wsparcia lub na Po-
licję. Poproś o interwencję, Twoja 
reakcja może uratować życie!

Autorka tekstu:
Joanna Ziejło – Augun, psycho-

log Działu Profilaktyki Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wałbrzychu

Ty także możesz
doświadczyć przemocy!

Projekt „Bezpieczny Parasol” finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
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Zabrakło niewiele. Chełmiec przegrywa w tie-breaku

-Spodziewaliśmy się trud-
nego pojedynku, w końcu 
inauguracja rządzi się swoi-
mi prawami w dodatku wy-
stąpiliśmy w osłabieniu 3 
zawodników. Na parkiecie 
rollercoaster, pierwsze dwa 
sety dla gospodarzy, póź-
niej to my przejęliśmy ini-

cjatywę żeby w decydującej 
partii przegrać na własne 
życzenie. Takie są uroki 
sportu, teraz skupiamy się 
na kolejnym przeciwniku - 
beniaminek KS Rudziniec, 
który w pierwszej kolejce 
również przegrał. Zatem 
szykuje się zacięty mecz na 

wyjeździe - mówił po me-
czu Fabian Kurzawiński.

W 2 serii gier wałbrzyszanie 
zmierzą się na wyjeździe z 
beniaminkiem rozgrywek z 
Rudzińca. Najbliższy rywal 
Chełmca w pierwszym spot-
kaniu uległ w Strzelcach 

Opolskich miejscowej Zak-
sie 1:3.

Volley Jelcz Laskowice - 
Chełmiec Wałbrzych 3:2 
(26:24 | 25:21 | 18:25 | 
17:25 | 15:13)

JZ

Bardzo ciekawe spotkanie na inaugurację rozgrywek II ligi mężczyzn zobaczyli w Jelczu Laskowicach zgromadzeni na trybu-
nach kibice. Pięć setów walki, w których każdy mógł zwyciężyć, dał ostatecznie wygraną miejscowej drużynie. 

Na mecz w Oławie, kibice 
wałbrzyskiej drużyny cze-
kali bardzo długo. Mobili-
zacja była duża i od wielu 
dni wiadomo było, że na 
trybunach zobaczymy spo-
rą ich liczbę. Dlaczego więc 
nikt nie zabezpieczył ich 
wizyty? Komuś wydawało 
się, że…, a gdy już się stało, 
to wciąż komuś wydaje się, 
że…
Wydarzenia na trybunach 
przyćmiły to, co wydarzyło 
się na boisku. Piłkarze obu 
zespołów opuścili boisko w 
26 minucie. W tym samym 
czasie doszło do eskala-
cji wydarzeń. Na stadionie 
pojawiła się policja, co już 
samo w sobie jest jedno-
znaczną odpowiedzią na 
pytanie jak organizacyjnie 
poradził sobie klub z Oławy.
W myśl przepisów, ochroną 
obiektu zajmują się służ-
by porządkowe. Policja 
jest wzywana na stadion 
wyłącznie w sytuacji, gdy 
organizator zawodów nie 
jest w stanie utrzymać po-
rządku. I tu właśnie tak się 
stało. Od czego się zaczęło? 
Od incydentu wywołanego 
przez miejscowych kibiców. 
Kibiców drużyny Moto Jelcz 
Oława. To oni spalili flagę 
sympatyków wałbrzyskie-
go Górnika. Później poszło 
już lawinowo.   Sprawiedli-
wa ocena sytuacji będzie 
tu kluczową do wygaszenia 
problemu. Dziwi więc opi-
nia prezesa Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej, który 
już publicznie wydał wyrok.
Dziwić jednak nie powin-
no, jeśli przyjmiemy tezę, 
że prezes od lat chroni śro-
dowisko wrocławskiej piłki 
nożnej. Przy układaniu grup 
rozgrywek, Polonia Środa 
Śląska została przeniesiona 
do grupy zachodniej. Stało 
się tak po tym jak wszyscy 
byli przekonani, że prze-
niesienie spotka Górnika. 
Byłoby to logiczne nie tylko 
ze względów geograficz-
nego położenia, ale też ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wtedy usłyszeliśmy od 
prezesa DolZPN, że najwy-
żej mecze podwyższonego 
ryzyka będą odbywać się 
bez udziału kibiców-gości. 
Dlaczego w Oławie było ina-
czej?

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Młodzież Chełmca w dobrej dyspozycji
W ostatni weekend dwie drużyny młodziczek wałbrzyskiego Chełmca rozpoczęły zmagania ligowe. W Hali Wałbrzyskich Mi-

strzów, I zespół Młodziczek rywalizował w ramach Dolnośląskiej 2. Ligi Młodziczek. Podopieczne trenera Grzegorza Będzińskiego 
rozpoczęły sezon od dwóch wygranych.

Chełmiec – Miejski Młodzie-
żowy Klub Sportowy w Kłodz-
ku 2:0 (25:14, 25:16)

Chełmiec – MKS Rokita 
BRZEG DOLNY 2:0 (25:14, 
25:13)

Druga drużyna grała w tym 
czasie w Jaworze. Młode za-
wodniczki zagrały dwa spot-
kania, w których zebrały cenne 
doświadczenie. W jednym ze 
spotkań, podopiecznym tre-
nera Rafała Szulińskiego udało 
się wygrać pierwszego seta.

Chełmiec II – Wataha II Lub-
lin 1:2 (22:25, 25:20, 5:15)

Chełmiec II – Olimpia Jawor 
0:2 (5:25, 8:25)

Udaną inaugurację sezonu 
Dolnośląskiej Ligi Juniorek 
zaliczyły podopieczne trenera 
Kacpra Jesiołowskiego. Spot-
kanie od początku układało się 

po myśli wałbrzyskiej drużyny. 
Komplet punktów trafił osta-
tecznie na konto Chełmca, któ-
ry już w najbliższej serii gier 
spotka się z Volley I Wrocław.

Sam mecz zakończył się 
przed czasem

- Przy prowadzeniu 2:0 i 
23:16 w trzecim secie mecz 
został zakończony z powodu 
kontuzji zawodniczki i dekom-
pletacji zespołu naszych prze-
ciwniczek – czytamy w komu-
nikacie klubu.

KS Olimpia Jawor – Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
0:3 (13:25 | 17:25 | 16:25)

JZ

Wymarzony początek sezonu

Chełmiec od początku dyk-
tował warunki na boisku. 
Świetny serwis, który spra-
wił rywalkom duże proble-
my w przyjęciu i genialna 
wręcz gra na siatce, spo-
wodowała, że pojedynek w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów 

trwał zaledwie 72 minuty. 
Wysoka przewaga dała tre-
nerowi wałbrzyskiej dru-
żyny możliwość rotowania 
składem i ogrywania młod-
szych zawodniczek, które 

dopiero wchodzą w świat 
seniorskiej siatkówki.

-Mecz z Polonią był zde-
cydowanie pod dyktando 
naszego zespołu. Dziew-
czyny od samego początku 
pokazywały, że są lepsze 
we wszystkich elementach 
i cieszą się grą. Dzięki spo-
kojnemu graniu, umożli-
wiły też wejście na boisko 
innym, między innymi nam 
- jako ich młodszym kole-
żankom - zadebiutować w 
rozgrywkach 2 ligi. Wygra-
na na pierwszym ligowym 
spotkaniu dodaje motywacji 
i napędza na kolejne spot-
kania, które mam nadzieję 
zakończą się w identyczny 
sposób – mówiła po meczu 

Julia Urbanowicz, którą tre-
ner powoli wprowadza do I 
drużyny.

W podobnym tonie o rywa-
lizacji wypowiadał się tre-
ner drużyn młodzieżowych, 
który odpowiadał za przy-
gotowanie młodzieży do gry 
w pierwszym zespole.

- Pewna wygrana na inaugu-
rację sezonu cieszy. Widać 
było różnice poziomu obu 
zespołów. Czwarty sezon na 
drugoligowych parkietach i 
filozofia budowania zespo-
łu w tym czasie sprawia, że 
zyskujemy dużą przewagę 
w takich aspektach jak ko-
munikacja, zgranie czy do-
świadczenie. Teraz czas na 
przygotowania do kolejne-
go meczu, który na pewno 
będzie zdecydowanie więk-
szym wyzwaniem – mówił 
Kacper Jesiołowski.

JZ

Kilka miesięcy czekaliśmy na powrót na boisko podopiecznych trenera Marka Olczyka, które 
w pięknym stylu pokonały na inaugurację nowego sezonu beniaminka z Łazisk Górnych.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Edward  
Nazwisko: Chałupka 
Data urodzenia: 23 marca 1989 roku  
Pseudonim sportowy:  Eddie 
Klub: KP Zdrój Jedlina-Zdrój (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces: Po 
przeprowadzce do Anglii zanotowałem 
występy na 7 poziomie rozgrywkowym 
spośród 24. Będąc na Wyspach przez 10 
lat grałem między 7 a 9 poziomem.  
Kto jest Twoim idolem sportowym: Z za-
wodników Gennaro Gattuso, mimo iż wy-
stępował na innej aniżeli moja pozycja. Cenię go za charakter, wolę 
walki i nieustępliwość, a także za występy w moim ulubionym klu-
bie, któremu kibicuję, czyli AC Milan. 
Dlaczego piłka nożna: Moja przygoda z piłką rozpoczęła się 23 lata 
temu. Zawsze miałem zbyt dużo energii w sobie, którą trzeba było 
gdzieś spożytkować, dlatego rodzice zapisali mnie do Szkółki Pił-
karskiej Włodzimierza Ciołka, do której dołączyłem w wieku 10 lat. 
Złapałem bakcyla i tak to pozostało do dzisiaj.  
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Najwyższy, jaki możemy obecnie osiąg-
nąć. Zapomnieliśmy już o ubiegłorocznym spadku, dlatego w tym 
roku skupiamy się na awansie do IV ligi, który byłby historycznym 
dla Jedliny-Zdroju. Po to się jednak gra i walczy, aby wchodzić na 
wyższy poziom, aby zaliczać kolejne awanse. 

Pożegnanie z klasą 

Zakończyła się przygoda 
biało-niebieskich z Pucha-
rem Polski. W ćwierćfinale 
podopieczni trenera Marci-
na Domagały musieli uznać 
wyższość sąsiadów ze Świd-
nicy, choć stwierdzenie 
„wyższość” nie do końca 
oddaje środowe emocje, 
gdyż dopiero rzuty kar-
ne wyłoniły zwycięzcę, 
którym okazała się 
siódma ekipa IV 
ligi. 

Sam mecz miał 
dość wyrównany 
przebieg, a obie ekipy 
miały swoje okazje, aby 
w regulaminowym czasie 
spotkania przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją stro-
nę. Najlepszą szansę miej-
scowi wypracowali w 65 
minucie, kiedy to po rzucie 
wolnym Damiana Chajew-
skiego bramkarz świdniczan 
„wypluł” piłkę przed siebie, 
do niej doskoczył Emeka, ale 
Nigeryjczyk z metra prze-

strzelił. Ostatecznie pojedy-
nek zakończył się bezbram-

kowym remisem i o 
triumfatorze ćwierć-

finału musiały za-
decydować „je-

denastki”.

Rzuty karne okazały się 
prawdziwą loterią – Gór-
nicy trzykrotnie mogli 
postawić kropkę nad 
„i”, jednak w naj-

waż-
n i e j -

s z y c h 
m o m e n -

tach wał-
b r z y s z a n 

z a w o d z i ł a 
zimna krew, 
gdyż oprócz 
m ł o d e g o 

Oskara Nowaka 
przestrzelili ci, 

którzy na co dzień 
stanowią o sile bia-

ło-niebieskich. Mowa 
o Sławomirze Orzechu 

oraz Damianie Cha-
jewskim. Wcześniej 

z 11 metrów nie trafił rów-
nież Dariusz Michalak. Mimo 
porażki nasi schodzili z boi-
ska z podniesionym czołem, 
gdyż pokazali kawał dobre-
go futbolu.

Tymczasem już jutro benia-
minka IV ligi czeka kolejny 
mecz o punkty. Punkty, o 
które jednak będzie nie-
zmiernie trudno, gdyż prze-
ciwnikiem Górnika będzie 
Słowianin Wolibórz, a więc 
wicelider klasyfikacji i je-
den z faworytów do awan-
su. Początek spotkania 
o godzinie 13 na płycie 
bocznej stadionu przy uli-
cy Ratuszowej, a my przy 
tej okazji informujemy, iż 

pojedynek odbędzie się bez 
udziału publiczności. 

Ćwierćfinał Pucharu Polski 
na szczeblu okręgowym

Górnik Wałbrzych – Polonia-
-Stal Świdnica 0:0

Górnik: Perlak (46 Kubiak), 
Michalak, Orzech, Mazanka, 
Rosicki, Luiz, Niedźwiedz-
ki, Sobiesierski, Smutek (70 
Nowak), Chajewski, Emeka 
(78 Pagan Moren). Trener: 
Marcin Domagała

Bartłomiej Nowak 

Wieści z kortów
Za nami kolejna, przedostatnia odsłonia Amatorskiej Ligi 

Tenisa Ziemnego, której areną od niemal ćwierć wieku są kor-
ty w Parku Sobieskiego. Przed najmłodszymi zaś fanami bia-
łego sportu ostatni turniej z cyklu Szczawieński Wielki Szlem 
– tym razem tenisiści rywalizować będą o rankingowe punkty 
w ramach US Szczawno-Zdrój. 

Dobiega końca XXIV edycja 
Amatorskiej Ligi Tenisa Ziem-
nego, za organizacją której 

stoi WKT Atri Wałbrzych, a w 
której regularnie uczestniczy 
około 100 zawodników z Wał-

brzycha i regionu. Po pięciu 
miesiącach zmagań w Parku 
Sobieskiego na czele klasyfi-
kacji singla plasuje się Maciej 
Kosiba, który na podium wy-
przedza Bartka Malczewskiego 
oraz Sebastiana Stawickiego. 
Warto przy tej okazji przypo-
mnieć, iż ostatni z wymienio-
nych reaktywował na kortach 
w Parku Sobieskiego Szkółkę 
Tenisową, do której mogą do-
łączyć dzieci już od 5 roku ży-
cia. W stawce ponad 60 singli-
stów nie brakuje również pań. 
Najwyżej sklasyfikowana na-
dal jest zaledwie nastoletnia 
Zuzanna Figlak, która plasuje 
się na 25. pozycji. Jeśli chodzi 
o ligę debla, to po trzech run-
dach 1. miejsce należy do pary 
Danaj – Walkowicz, a pozosta-
łe miejsca na „pudle” okupują 
duety Malczewski – Pożarski 
oraz Angrys – Ek. 

Najmłodsi kończą zmaga-
nia 

Dobiega końca rywalizacja 
w ramach cyklu Szczawieński 
Wielki Szlem. Przed najmłod-
szymi tenisistami ostatni tur-
niej, a mianowicie US Szczaw-
no-Zdrój. Jako pierwsi do gry 
przystąpią uczestnicy katego-
rii czerwonej – początek jutro 
o godzinie 10, a w południe 
korty w uzdrowisku opanują 
gracze kategorii pomarańczo-
wej. W niedzielę zaś o punkty 
do klasyfikacji generalnej cy-
klu powalczą zawodnicy ka-
tegorii zielonej. Dodatkowe 
informacje, w tym dotyczące 
zapisów, można znaleźć na 
fanpejdżu KT Szczawno-Zdrój 
na Facebook’u.

fot. Szkółka Tenisowa
Atri Wałbrzych

Bartłomiej Nowak 

Dopiero rzuty karne wyłoniły zwycięzcę środowego spotkania Pucharu Polski na szczeblu 
okręgowym pomiędzy Górnikiem Wałbrzych a Polonią-Stal Świdnica. Niestety, choć w regula-
minowym czasie gry padł bezbramkowy remis, to w rzutach karnych szczęście uśmiechnęło się 
do rywali, którzy wygrywając 9:8 awansowali do kolejnej odsłony zmagań. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

To będzie dziwny mundial...
Za półtora miesiąca rozpo-
cznie się mundial w Katarze. 
Jakoś zupełnie tego nie czuję, 
głównie ze względu na porę 
rozgrywania tych mistrzostw. 
Pomijając aspekt czysto spor-
towy, to dla mnie mistrzostwa 
na przełomie czerwca i lipca 
zawsze były specyficznym 
czasem i wydarzeniem. A ten 
czteroletni cykl swoistą olim-
piadą oczekiwania na najwięk-
sze piłkarskie święto. Teraz 
tego nie ma. Zaburzony został 
ten naturalny cykl i trochę 
czuję jakby tegoroczny czam-
pionat został gdzieś dorzuco-
ny do zmagań ligowych, Ligi 
Mistrzów, tak na koniec roku, 
jako rozrywka przed Świętami. 
Co kierowało piłkarskimi wła-
dzami, jeszcze w czasie rzą-
dów Seppa Blattera, że akurat 
Katarczykom powierzyli orga-
nizację mistrzostw nietrudno 
się domyśleć. Ale czy robienie 
takich eksperymentów z po-
budek czysto finansowych ma 
sens? Nie trzeba być wybit-
nym analitykiem, żeby stwier-
dzić, że nie ma. A opowieści, 
że celem była promocja piłki w 
Azji czy samym Katarze można 
włożyć między bajki. Futbol 
w Azji, w niektórych jej rejo-
nach, jest bardzo popularny. A 
w tych, w których nie jest, nie 
stanie się popularny z tego po-
wodu, że Katar zorganizuje mi-
strzostwa. Są dziesiątki innych 
sposobów na popularyzowa-
nie piłki nożnej niż powierza-
nie organizacji - powtarzam 
- najważniejszej piłkarskiej 
imprezy na świecie państwu, 
które z tą dyscypliną nie ma, 
nie miało i nie będzie miało 
wiele wspólnego poza tym, 
że będzie ona rozrywką dla 
bardzo wąskiej grupy ultraza-
możnych szejków. „Populary-
zowanie” czegoś na siłę jest 
zupełnie bezsensowne o czym 
świadczy, również rozgrywany 
w Katarze w 2015 roku, mun-
dial piłkarzy ręcznych i paro-
dystyczna reprezentacja tego 
kraju złożona z zakupionych 
i naturalizowanych za milio-
ny dolarów znanych i bardzo 
dobrych zawodników, która 
zdobyła srebrne medale na tej 
imprezie ale na rozwój piłki 
ręcznej w Katarze nijak się to 
nie przełożyło. Ponadto mam 
też obawy, że sędziowie mogą 
Katarczyków ciągnąć za uszy 
do kolejnych rund, podobnie 
jak w 2002 roku Koreę Połu-
dniową.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Ładowarka  - według Słow-
nika Języka Polskiego leksem 
ten tłumaczony jest po pierw-
sze jako maszyna służąca do 
ładowania towarów, urobku 
itp. na środki transportowe, 
po drugie jako urządzenie do 
ładowania akumulatorów. Od 
kilku dni ładowarka do łado-
wania akumulatorów urządzeń 
mobilnych wzbudza emocje w 
całej Europie, gdyż Parlament 
Europejski zatwierdził jedno-
litą końcówkę dla wszystkich 
urządzeń elektrycznych. Warto 
wspomnieć, że obecnie łado-
wanie urządzeń mobilnych od-
bywa się z użyciem dwóch ele-
mentów. Jeden to wpinany do 
gniazdka sieciowego zasilacz. 
Drugi to przewód, w niektórych 
modelach na stałe przytwier-
dzony do zasilacza. Dziś jed-
nak standardem są ładowarki 
z portem i oddzielnym kablem 
USB. Jedno ze złączy wpinane 
jest do zasilacza, a drugie do 
urządzenia mobilnego. Dzię-
ki takiemu rozwiązaniu jeden 
kabel wystarczy, by ładować i 
przesyłać pliki. Ponadto, w ra-
zie połamania przewodu lub 
uszkodzenia wtyczki wystar-
czy wymiana kabla, a nie całej 
ładowarki. Kupując do tej pory 
różne urządzenia od różnych 
producentów, mieliśmy prze-
ważnie trzy rodzaje końcówek 
i ładowarki z różnymi napięcia-
mi. Stąd również każdy produ-
cent używa własnej ładowarki. 
Czy to było ekonomiczne? A 
może ekologiczne? Na pewno 
nie. Być może z różnych decyzji 
instytucji Unii Europejskiej mo-
żemy być niezadowoleni, z tej 
powinniśmy. Jedną ładowarką 
i jedną końcówką będziemy 
mogli ładować wszystkie nowo 
wyprodukowane urządzenia i 
te, które mają kabel USB z koń-
cówką typu C. Oznacza to rów-
nież, że teraz wystarczy kupić 
samo urządzenie bez zasilacza, 
bo po co nam kilkanaście łado-
warek w jednym domu?   

   
Redaktor Naczelny

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Idzie wielkie oszczędza-
nie, ponoć. Doprawdy trud-
no mi uwierzyć, że wzrost 
cen każdej energii, przede 
wszystkim uderzający w fir-
my, instytucje jest wprost 
proporcjonalny do naszych 
polskich kłopotów z wyge-
nerowaniem tej energii. Wi-
dzę w tym jakiś inny cel, być 
może to zbieranie kasy na 
nadchodzące wybory, być 
może próba paraliżu samo-
rządów, które zarządzane 
komisarycznie nie mogłyby 
być bastionami oporu dla 
polityki PiS, a może obie te 
opcje są realizowane jedno-
cześnie.

Jednak niezależnie jakie 
ma plany partia rządząca, 
jest jej o tyle łatwiej, że fir-
my, samorządy, instytucje są 
bardzo nieefektywne ener-
getycznie. Inwestowanie w 
oszczędzanie zawsze było 
traktowane jako fanabe-
ria ludzi z kasą i odkładane 
na świętego nigdy. Termo-
modernizacja budynków 
owszem, ale styropian na 
grubość tylko taką, jaką wy-
magają przepisy. Jeśli może-
my wymienić okna techniką 
„ciepłego montażu”, ale bę-
dzie drożej, to wybierzemy 
opcje tańszą i odroczone w 
czasie płatności za wyższe 
rachunki. Pamiętam jak dziś 
rozmowy 10 lat temu o in-
westowaniu w OZE przez sa-
morządy. Argument na „nie”: 
drogo, efektu oszczędności 
nie widać od razu i ta stopa 
zwrotu… Mój argument, że 
zakładanie, że cena energii 
drastycznie nie urośnie to 
kardynalny błąd, słyszałam 
w odpowiedzi, że kadencja 
to tylko kilka lat, a ja mówię 
o zmianach za lat 50. No jak 
widać jednak nie tak odle-
głych.

Doprawdy w tych fun-
damentalnych sprawach 
chciałabym się mylić, bar-
dzo chciałabym, ale punkt 
widzenia decydujących o 
wydatkach był i jest bardzo 
krótkofalowy, krótkowzrocz-
ny i nie wychodzący poza 
ciasny schemat myślenia. A 
rzeczywistość stale go we-
ryfikuje.
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Co ćwierka w sieci...

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Sejm RP

Wojskowe Biuro Historyczne @MuzeumWalbrzych

@KancelariaSejmu

@WBH_2016

8:09 PM · 4 paź 2022

2:45 PM · 5 paź 2022

7:15 AM · 5 paź 2022

9 nowych drzewek - Platanów Kultury - posadziliśmy dziś na  Podzamczu. Każda z 
wałbrzyskich instytucji kultury ma tam swoje drzewko. Wspaniale jest być częścią 
takiej eko inicjatywy! #WałbrzychZielonymMiastem @RomanSzelemej  
@WalbrzychMM @BartekPaulus

Sejm rozpatruje projekt nowelizacji ustawy o prawach konsumenta. Ma on wzmoc-
nić skuteczność obowiązujących regulacji oraz unowocześnić niektóre instrumen-
ty ochrony konsumentów w zw. z postępującą cyfryzacją gospodarki. Sprawozda-
nie komisji przedstawił poseł @J_Gonciarz .

5 października 1939 r. zakończyła się bitwa pod Kockiem, będąca ostatnią walką 
kampanii wrześniowej. Stoczyła ją  Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” pod 
dowództwem gen. Franciszka Kleeberga.

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

4:41 PM · 4 paź 2022

Od wczoraj w Charkowie działa grupa lekarzy i ratowników z Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznego działającego przy @PremierRP Polscy medycy będą 
przez najbliższy tydzień nieść pomoc wszystkim potrzebującym cywilom w 
Charkowie i na wyzwolonych terenach Obwodu Charkowskiego

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. 

Politechnika Wrocławska
@PWr_Wroclaw

8:28 AM · 5 paź 2022

Mieli 24 godziny na zaprojektowanie i wydrukowanie zaworu Tesli na drukarce 3D. 
Dwuosobowa drużyna w składzie: Marceli Kieruzalski (PWr) i Edvin Podlevski (@
PW_edu) , zrobiła to najlepiej i wygrała konkurs Symkom na @AGH_Krakow. 
Gratulacje!

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!

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

4:35 PM · 4 paź 2022

Wmurowaliśmy dzisiaj kamień węgielny pod budowę Dolnośląskiego Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. Będzie to pierwszy w Pol-
sce obiekt, zapewniający kompleksową opiekę i leczenie dzieci oraz młodzieży na 
trzech stopniach referencyjności.
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Certyfikat na wrocławskiej gali wręczył Dyrektor
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Stara Kopalnia najlepsza!
To już pewne! Stara Ko-

palnia jako laureat konkursu 
na produkt turystyczny 
Dolnego Śląska 2022 będzie 
reprezentować Dolny Śląsk 
w konkursie Polskiej Organi-
zacji Turystycznej na naj-
lepszy Produkt Turystyczny 
Polski 2022 roku. Znalezie-
nie się w tym gronie jest już 
dużym wyróżnieniem dla 
wałbrzyskiej kopalni!

We Wrocławiu dyrektorzy wał-
brzyskiej instytucji Jan Jędrasik i 
Marta Wróbel odebrali certyfikat 
dla Najlepszego Produktu Tury-
stycznego Dolnego Śląska za 2022 
rok. Na wynik złożyły się bogata i 
zróżnicowana oferta kulturalno – 
turystyczna obiektu, rosnąca po-
pularność wśród zwiedzających 
oraz inicjatywy podejmowane 
na terenie Starej Kopalni w prze-

ciągu roku. Duża aktywność wał-
brzyskiej atrakcji turystycznej 
na polu turystycznych wydarzeń 
województwa i potencjał obiek-
tu zostały docenione i wysoko 
ocenione przez konkursowe jury. 
Certyfikat na wrocławskiej gali 
wręczyli Dyrektor Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej – Adam 
Zawada oraz Członek Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego – 
Krzysztof Maj. Gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

Wśród tegorocznych laureatów 
znaleźli się również ZOO Wrocław, 
Muzeum Zabawek w Kudowie 
Zdroju, Warsztaty Kreatywne w 
Krainie Wygasłych Wulkanów w 
Dobkowie, a Specjalny Certyfikat 
trafił również do R26 Skatepark 
Wałbrzych.

Red.
Źródło. Stara Kopalnia

Oprócz wspomnianej akcji sprzątania „Mechanik”
gościł ostatnio przedstawicieli Budimexu

Aktywni „Mechanicy”

Zespół Szkół Nr 5 to jedna 
z najaktywniejszych placó-
wek w naszym mieście, a jej 
uczniowie regularnie angażu-
ją się w liczne projekty. Tylko 
w ostatnich dniach młodzi 
przedstawiciele placówki 
przy ulicy Ogrodowej wzięli 
udział w akcji zorganizowa-
nej przez Stowarzyszenie 
„Dla Polski”. 

Sprzątania nigdy za wiele – z 
tego założenia wyszli uczniowie 
drugiej klasy w zawodzie technik 
programista, którzy pod opieką na-
uczycielek „Mechanika” - Adrianny 
Jabłonowskiej oraz Marleny No-
wak odpowiedzili na apel Stowa-
rzyszenia „Dla Polski”, przyłączając 
się do akcji porządkowania lasów 
i terenów zielonych. Daleko ucz-
niowie ZS Nr 5 jednak nie musieli 

sięgać, gdyż tym razem skupili się 
na oczyszczeniu ze śmieci terenów 
wokół szkoły. Efekt pracy „Mecha-
ników” to nie tylko dobrze spędzo-
ny czas, ale również kilka worków 
śmieci zebranych przez drugokla-
sistów. 

Jak wspomnieliśmy, Zespół Szkół 
Nr 5 wręcz tętni życiem. I to nie tyl-
ko ze względu na najliczniejszą w 
regionie społeczność uczniowską, 
ale również mnogość imprez edu-
kacyjnych, które odbywają się na 
Ogrodowej. Oprócz wspomnianej 
akcji sprzątania „Mechanik” gościł 
ostatnio przedstawicieli Budimexu, 
a także uczestników międzynaro-
dowych warsztatów z udziałem In-
spekcji Transportu Drogowego Pol-
ski i Czech, oraz policji. Ponadto za 
uczniami Narodowe Czytanie spod 
znaku ballad i romansów Adama 
Mickiewicza, a pierwszoklasiści 
wzięli udział w tradycyjnych Otrzę-
sinach. I to wszystko w przeciągu 
zaledwie kilku dni.

Bartłomiej Nowak
fot. Mechanik 

Za nami inauguracja roku 
akademickiego w wałbrzy-
skiej Akademii Nauk Stoso-
wanych Angelusa Silesiusa. 
Warto zaznaczyć, że start 
nowego roku akademickie-
go to dla rodzimej uczelni 
kolejne zmiany, nowa nazwa, 
nowe kierunki oraz budowa 
nowego obiektu sportowego. 

Program uroczystości obejmo-
wał tradycyjnie wystąpienie Rekto-
ra, a także wprowadzenie nowego 
sztandaru uczelni. Jednak to nie 
wszystko. Dokonano laudacji i wrę-
czenia odznaczeń i medali za długo-
letnią służbę oraz KEN, nie zabrakło 
też - tradycyjnie - aktu immatryku-
lacji. Swoich wystąpień podczas 
uroczystości dokonali następujący 
goście: Minister Wojciech Murdzek, 

dr Sylwia Bielawska - Zastępczy-
ni Prezydenta Miasta Wałbrzycha, 
Maria Pałeczka - Przewodnicząca 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych. Podczas uroczystości zgro-
madzeni goście i studenci mieli 
przyjemność obejrzeć pokaz Szkoły 
Tańca Cordex oraz wysłuchać chóru 
Zespołu Szkół Muzycznych. Wykład 
Inauguracyjny „Czego możemy 
dowiedzieć się z dawnych listow-
ników” wygłosił dr hab. Tomasz 
Piekot.

Red. Źródło i fot.puas.pl

Dokonano laudacji i wręczenia odznaczeń
i medali za długoletnią służbę oraz KEN

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

QueensEkspert

ELIKSIR MŁODOŚCI – czy ist-
nieje?
Życie w ciągłym pędzie czę-
sto odbija się negatywnie na 
naszym wyglądzie. Brak snu, 
nadmiar stresu sprzyja szarej, 
ziemistej, niezdrowo wygląda-
jącej cerze. Chcemy by nasza 
skóra była gładka, promienna 
bez niedoskonałości. To zdecy-
dowanie dodaje nam pewno-
ści siebie, nawet gdy czujemy 
się bardziej zmęczeni niż zwy-
kle. „ Eliksir młodości” istnieje i 
zawsze rekomenduję go jako 
minimum pielęgnacyjne mo-
ich klientów:
OCZYSZCZANIE: od tego eta-
pu zależy efektywność dalszej 
pielęgnacji. Gdy skóra jest do-
kładnie oczyszczona, składniki 
aktywne zawarte w kosmety-
ku mogą penetrować i działać 
głęboko w skórze.
ANTYOKSYDANY – najlepiej 
stosować je w ciągu dnia, gdy 
nasza skóra narażona jest na 
stres oksydacyjny. Neutralizu-
ją wolne rodniki, wzmacniają 
oraz silnie odżywiają skórę. W 
pielęgnacji dziennej nie po-
winno zabraknąć witaminy C i 
E, kwasu ferulowego, koenzy-
mu Q10, resweratrolu.
OCHRONA UVA/UVB/HEV 
– miejskie promieniowanie 
powoduje aż 80% dysfunk-
cji naszej skóry nawet w jej 
głębszych warstwach, dlatego 
tak ważna jest fotoprotekcja. 
Polecam wybierać kremy z 
tlenkiem cynku, który ma naj-
większe spektrum działania 
przeciwko promieniowaniu 
UVA/UVB. Nowoczesne kos-
moceutyki posiadają silnie 
zmikronizowany tlenek cynku, 
który nie bieli skóry. Idealnie 
jeśli krem ma w sobie również 
filtr przed światłem niebie-
skim, emitowany przez telewi-
zory czy smartfony.
RETINOIDY- czyli pochodne 
witaminy A, które potrafią do-
słownie cofnąć czas. Retinol , 
retinal i inne nowoczesne for-
my retinoidów przebudowują 
skórę, działają seboregulująco, 
wygładzająco , wspomagają 
terapię rozjaśniające. 
Istotne jest by produkty pie-
lęgnacyjne były dobrane przez 
doświadczonego kosmetolo-
ga, który dostosuje pielęgna-
cję „ uszytą na miarę” Waszych 
potrzeb.
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informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ulicy Kopernika 2, w dniu 07.10.2022 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa 
oznaczony jako działka zabudowana, przeznaczona do oddania 
w dzierżawę: 
1/ działka nr  273 obręb Biały Kamień nr 17, o pow. 21 m² z 
przeznaczeniem na garaż, na okres dzierżawy do 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzych przy 
ul. Kopernika 2 wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz 
lokali mieszkalnych, stanowiacych własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na 
rzecz ich najemców”, bedący załącznikiem do Zarządzenia nr 
633/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 września 
2022r

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 07.10.2022 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 95/9 w obrębie 
nr 2 Szczawienko o powierzchni 117m², przeznaczona do 
oddania w dzierżawę na eksploatację kontenera dla urządzeń 
telekomunikacyjnych, na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawy.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 20 w obrębie 
nr 25 Rusinowa o powierzchni  2837 m², przeznaczona do 
oddania w dzierżawę na cele rolne, na okres 1 roku, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. 
Kopernika 2 został wywieszony w dniu  30.09.2022r.   wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     
z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
– na poprawę warunków zagospodarowania   -  załącznik do  
Zarządzenia Nr 632/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia  
30.09.2022r. 

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. 
Kopernika 2 został wywieszony w dniu 30.09.2022r.   wykaz  
nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     
z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
– na poprawę warunków zagospodarowania  -  załącznik do  
Zarządzenia Nr 631/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia   
30.09.2022r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy Dubois a, przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr  602/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 20.09.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
zabudowanej garażem, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy Edisona, przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  603/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 20.09.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie 
rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości o powierzchni 
0,0697 ha położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 24 w obrębie nr 22 Stary 
Zdrój z przeznaczeniem na hodowlę pszczół. 

Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego 
nieruchomości została ustalona na kwotę 1100,00 zł.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czas trwania umowy – czas nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.11.2022r. w Urzędzie Miejskim 
w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument 
tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych 
niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 
1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez 
pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 
formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji 
uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w 
niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 
02.11.2022 r. wadium w wysokości 1100,00 zł na konto Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych 
Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z 
dopiskiem „Wadium na przetarg – działka nr 24 obręb nr 22 Stary 
Zdrój). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone 
wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. 
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego 
przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość 
odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w 
przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 
58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie oddania w dzierżawę 
nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nóżki kaczek są pomarań-
czowe. Ich widok mnie onie-
śmiela. Widzę je przez pomie-
szaną ze słońcem lśniącą taflę 
stawu, kiedy w kniejach Wzgó-
rza Gedymina wyciągają swoje 
kolorowe (chłopaki) i brązowo-
-białe (dziewczyny) główki ku 
słońcu, unosząc się na wodzie 
w majestatycznym bezruchu. 
Zaglądam więc jeszcze głębiej 
pod powierzchnię wody, sko-
ro stary staw dziś tak łaskaw i 
chętnie szumi o swoich pod-
wodnych tajemnicach. Staru-
szek jest w dobrym nastroju, 
zdaje mu się chyba, że połknął 
słońce. Wrzesień skończył się 
nagle, urodzony pośród po-
łudniowego lśnienia marmu-
rowych herosów Florencji, ich 
zimne przynoszące chwilową 
ulgę ciała migoczą mi nadal 
pod powiekami w blasku wło-
skich miasteczek w kolorze pa-
lonej sjeny. Dokonał swojego 
wilgotnego żywota w obumar-
łej ziemi, w żyłach której płyną 
martwe rzeki, wśród rozdepta-
nych krągłych ciałek kasztanów 
i utulonych do zimowego snu 
traw, tańczących coraz smut-
niej do melodii niesionej na 
grzbietach niepokornych wia-
trów.  

Żyć mi się chce tej jesieni, jak 
jeszcze nigdy, mimo czyhające-
go na wschodzie widma nukle-
arnej zagłady, wśród informacji 
o dawkowaniu jodku potasu, 
który to za chwilę przedawku-
je połowa naszego narodu. Ta 
lepsza, ma się rozumieć. Nie-
straszne mi wszelkie niepogo-
dy, anginy, globusy i omikrony. 
Z jesienną melancholią chadza-
łyśmy na chai latte zanim stało 
się to modne i ktoś wymyślił 
Instagram. Nic mi do znikającej 
z kosmiczną prędkością dziewi-
czej jeszcze części kalendarza. 
Za chwilę połowa października, 
w sklepach już czekoladowe 
mikołaje i aniołki w sukienecz-
kach z waty. Ktoś w tym roku 
miłosiernie dał wielkiego susa  
przez znicze, grobing i epato-
wanie śmiercią. Mądrale. 

Tylko jednego mi żal. Ucichł 
na dobre poranny świergot 
ptaków. Wsłuchuję się co rano, 
czy może ostał się gdzieś jesz-
cze jakiś dzielny rozświergolo-
ny buntownik, ale odpowiada 
mi już tylko cisza. Żałoby po 
lecie faza druga: tęsknota i żal. 

REINER MARIA MATYSIK w BWA

Polska premiera spektakularnej „Beatrice” w Wałbrzychu

Szaniawski na weekend 

Szanowni Państwo, 
Wałbrzyska Galeria Sztuki 
BWA serdecznie zaprasza na 
otwarcie wystawy Reinera 
Marii Matysika „ODHU-
MANIZOWANIE – Nigdy 
nie wiedziałeś tak dziwnej 
wystawy, uwierz mi” w 
piątek 07 października 2022 
na godzinę 18.00 do Galerii 
Centrum Ceramiki Unikato-
wej, przy ul. Wysockiego 29, 
Stara Kopalnia.
Reiner Maria Matysik w swo-

jej twórczości koncentruje się na 
dialogu między nauką a sztuka-
mi wizualnymi. Korzysta z boga-
tego repertuaru różnorodnych 
materiałów, za pomocą których 
opracowuje modele organizmów 
przyszłości. Te fikcyjne „bionty” 
są produkowane w jego ekspe-
rymentalnym laboratorium i su-

gerują żywe organizmy. Poprzez 
tę praktykę artystyczną zadaje 
pytania o dalszy rozwój inżynie-
rii genetycznej i jej znaczenie dla 
ewolucji i dla przyszłości. Artysta 
wychodzi z założenia, że w przy-
szłości granice między roślina-
mi, ludźmi i zwierzętami będą 
się stopniowo zacierać. Wystawa 
"ODHUMANIZOWANIE – Nigdy 
nie widziałeś tak dziwnej wysta-
wy, uwierz mi" prezentowana 
w przestrzeniach Wałbrzyskiej 
Galerii Sztuki BWA przedstawia 
całościowy przekrój twórczości 
artysty.

Reiner Maria Matysik, urodzo-
ny w 1967 w Duisburgu. Niemie-
cki rzeźbiarz zajmujący się rów-
nież instalacją, wideo i fotografią. 
Mieszka w Berlinie. Studiował 
Sztuki Piękne na Uniwersytecie 
Artystycznym w Brunszwiku i w 

Ateliers Arnhem. W 2004 kierował 
Artystycznym Instytutem Rzeźby 
Biologicznej przy Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig. 
Był wykładowcą w Instytucie Sztuk 
Wizualnych na wydziale architek-
tury Uczelni Technicznej w Brun-
szwiku. W 2008 i 2009 wizytujący 
profesor rzeźby w Fachhochschu-
le Kunst Arnstadt. Od 2016 roku 
jest profesorem projektowania 
trójwymiarowego / material.form.
object na Uniwersytecie Sztuki i 
Projektowania w Burg Giebichen-
stein Halle.

Red. 
Źródło i fot. bwa.walbrzych.pl

Miejsce wystawy: Galeria Cen-
trum Ceramiki Unikatowej, przy 
ul. Wysockiego 29 w Starej Kopal-
ni w Wałbrzychu

Data wystawy:  07-10-2022 
-13-11-2022 

Data wernisażu: 07-10-2022 
18:00

Widowisko, które swoim 
rozmachem może równać 
się z estradowymi superpro-
dukcjami odbędzie się już w 
najbliższy piątek, 7 paździer-
nika w Filharmonii Sudeckiej 
im. J. Wiłkomirskiego w 
Wałbrzychu. Na estradzie 
zobaczymy orkiestrę sym-
foniczną, chór, aktorów i 
solistów, w sumie blisko 
sto osób, które wspólnie 
wykonają kantatę filmową 
Rogera Treece’a pod tytułem 
„Beatrice”. Będzie to polska 
premiera tego projektu. Po-
czątek koncertu o godzinie 
19:00.
Inspiracją do napisania „Beatri-

ce” była „Boska komedia” Dantego 
Alighieri, średniowieczny poemat 
o wędrówce po zaświatach, a 
zwłaszcza ta jego część dotycząca 
Raju, po którym przewodniczką 
jest tytułowa Beatrycze (alego-
ria miłości). Historia rozpisana na 
głosy Dantego, Beatrice, chóru 

oraz na orkiestrę symfoniczną jest 
niezwykłym muzycznym widowi-
skiem, przywołuje w wyobraźni 
obrazy niczym muzyka filmowa, 
opowiada historię, ale przede 
wszystkim zachwyca oryginalnym 
brzmieniem. Światowa premiera 
„Beatrice” miała miejsce w 2021 r. 
podczas Moncalieri Jazz Festival 
we Włoszech i dzieło to dotych-
czas nie było prezentowane w 
Polsce. Polska publiczność będzie 
mogła usłyszeć ją po raz pierwszy 
w Filharmonii Sudeckiej w Wał-
brzychu.

Roger Treece to pięciokrotnie 
nominowany do nagrody Gram-
my amerykański kompozytor, dy-
rygent, aranżer, producent i woka-
lista. Tworzy muzykę, która łączy 
tradycyjne klasyczne elementy z 
jazzem, funkiem, muzyką świata 
i gospel. Specjalizuje się w pracy 
nad głosem, a jego warsztaty wo-
kalne cenione są przez zawodo-
wych muzyków na całym świecie, 
związanych z niemal każdym ga-

tunkiem muzycznym. Jako kom-
pozytor współpracował między 
innymi z Chicagowską Orkiestrą 
Symfoniczną, Ministerstwem Kul-
tury Emiratów Arabskich, chórami 
z Los Angeles i Chicago, a także 
przemysłem filmowym i telewi-
zyjnym, na przykład z Discovery 
Channel. Jako producent i aranżer 
współtworzył ponad 40 płyt, ta-
kich artystów jak: Bobby McFerrin, 
The Manhattan Transfer, Josh Gro-
ban czy Barry Manilow. Jego kon-
certy znalazły się w programach 
najsłynniejszych światowych fe-
stiwali, takich jak:  D.C. Jazz Festi-
val (US), Schleswig-Holstein Musik 
Festival (DE), Stimmen Festival 
Lörrach (DE), Jazz At Lincoln Cen-
ter (US), Oregon Bach Festival (US), 
Istanbul Jazz Festival (TR), Mont-
real Jazz Festival (CA), Ravinia Fe-
stival (US). Magazyn People pisał 
o muzyce Rogera Treece’a: „praw-
dziwa symfonia głosów...  złożone, 
kaskadowe aranżacje wokalne 
tworzące ekspansywne warstwy 

dźwiękowe”. Portal Jazzpage.net 
zrecenzował jego muzykę jako 
„uduchowioną, operową i budzą-
cą podziw… spektakularną”.

Red.
Źródło i fot.

Filharmonia Sudecka  

SZANIAWSKI.FM: poczet ulic 
wałbrzyskich

słuchowisko na żywo
p r e m i e r a
Reaktywacja wyjątkowego pro-

jektu SZANIAWSKI.FM, który po-
wstał w samym szczycie pandemii 
i kolejnych lockdownów, jako je-
dyna szansa komunikacji z widza-
mi. Podcasty teatru cieszyły się 
ogromnym sukcesem. Dzisiaj po-
wracamy do naszego radia, propo-
nując wieczór ze słuchowiskiem 
powstającym na żywo! Forma ra-
diowa przenosi teatr w zupełnie 
nową przestrzeń wyobraźni, gdzie 
słowo i dźwięk zastępuje obraz. 
Spotkamy się w temacie ulic wał-
brzyskich – tych realnych i tych 
wymyślonych, które od dwóch 
sezonów na łamach wałbrzyskiej 
Wyborczej opisuje Seb Majewski. 
Poetyckie i niebanalne ujęcie na-
szego miasta zderzone z radiową 
obecnością, będzie wyjątkowym 
doświadczeniem. Widzowie po-
czują na własnej skórze, jak to jest 

tworzyć słuchowisko – może sami 
przyczynią się do powstania nie-
zwykłego nagrania. Słuchowisko, 
na żywo, w Szaniawskim – najlep-
sze kombo!

8.10.2022 19:15
tekst na podstawie felietonów 

Seba Majewskiego
reżyseria: Tomasz Jękot
obsada: Irena Sierakowska, Ra-

fał Kosowski, Czesław Skwarek, 
Wojciech Świeściak

IWANOW. CZŁOWIEK, KTÓRY 
ŚPI

Czyż wszyscy czasami nie 
czujemy się wyalienowani, win-
ni, bezsilni i bezradni? Czy nie 
wszyscy marzymy o (minimal-
nej) kontroli nad naszym ży-
ciem? I czy nie wszyscy jesteśmy 
rozczarowani, kiedy okazuje 
się, że ważne sprawy wymykają 
się nam z rąk?

Iwanow, 35-letni bohater sztuki 
Czechowa na pewno tak. Wkracza-

jąc w wiek pierwszych poważnych 
kryzysów, nawet nie spodziewał 
się, jak szybko straci miłość, ro-
dzinę i zainteresowanie. Ale czy 
depresja to nie jest po prostu stan 
fundamentalnego przeżywania 
wciąż na nowo rozczarowania do-
rosłością? Iwanow to rzecz o kry-
zysach, o izolacji i odosobnieniu 
– ale jak to u Czechowa – z gracją, 
ze śmiechem i z wypalającą na ko-
niec strzelbą.

Spektakl powstał dzięki wspar-
ciu ze środków funduszu przeciw-
działania covid-19.

07.10.2022 19:00
08.10.2022 18:00

Tekst na podstawie IWANOWA 
Antona Czechowa: Małgorzata 
Maciejewska

Reżyseria: Małgorzata Macie-
jewska

Dramaturgia i video: Maciej 
Jaszczyński

Muzyka: Kamil Pater

Scenografia modułowa i ko-
stiumy: Karolina Mazur

Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Piotr Mokrzycki ze 

specjalnym udziałem Ireny Siera-
kowskiej

Red.
Źródło i fot. teatr.walbrzych.pl



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 R0632/22

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

Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 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

OPALANIE
NATRYSKOWE

CIAŁA
z dojazdem do domu
opalenizna w 15 min
bezpieczna dla skóry

605 561 031

www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 15

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 7.10.2022 punktualnie o godz.12:45
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA
tel. 531 407 736  

BILBORDY TANIO
tel. 531 250 173  

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

REKLAMA R0631/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Wałbrzych 
położonego w Wałbrzychu przy ulicy Przeskok 14/11, 
przeznaczonego  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia                       
nr  601/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 20.09.2022 r.

STAWIAMY
NA LOKALNY BIZNES

ZOSTAŃ PARTNEREM
SPORTU I KULTURY

z Tygodnikem 30minut

tel. 531 407 736  
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