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Wałbrzyszanin walczy o Mistrzowski Pas!
Michał Leśniak powalczy w pią-

tek 18 listopada w walce wieczoru o 
Międzynarodowe Mistrzostwo Pol-
ski wagi półśredniej podczas piąt-
kowej gali w Puławach w hali Grupa 
Azoty Arena. Warto wspomnieć, że 
wałbrzyszanin jest niepokonany 
od siedmiu lat. Jego przeciwnikiem 
będzie Czech - Lukáš Dekys.

Nie tak dawno przeciwnikiem słyn-
nego „Szczupaka” z Wałbrzycha był rów-

nież zawodnik z Czech, Jozef Zahradnik, 
którego pokonał na punkty 27 sierpnia 
podczas gali we Wrocławiu. Wcześniej 
wałbrzyszanin również wygrał na punk-
ty z niepocieszonym po walce Rodrigo 
Labre, który musiał przyjąć na klatę 
przegraną podczas gali Tymex Boxing 
Night. Przed Michałem Leśniakiem nie 
lada wyzwanie, gdyż rywal - Lukáš De-
kys potrafił wygrywać z takimi boksera-
mi jak Michał Syrowatka, Damian Kiwior, 
Aleksander Jasiewicz czy Piotr Biś. Trans-

misja walki odbędzie się na kanale TVP 
Sport w piątek 18 listopada po godzinie 
20:00. Trzymamy kciuki. 

Więcej o walce przeczytasz na 
www.walbrzych-naszemiasto.pl 

Red. 
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Sowa w Starej Kopalni!Sowa w Starej Kopalni!
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z Mateuszem Mykytyszynem
Prezesem zarządu Fundacji Księżnej Daisy von Pless

1
kalendarium

LISTOPAD

18
PIĄTEK

Imieniny:
Cecylia, Marek  

Dzień Kredki

LISTOPAD

22
WTOREK

Imieniny:
Roman, Tomasz

Europejski Dzień Wiedzy
o Antybiotykach

 Imieniny:
Elżbieta, Seweryn 

Dzień Przedsiębiorczości
Kobiet

LISTOPAD

23
ŚRODA

LISTOPAD

24
CZWARTEK

„Każde pokolenie ma prawo do protestu i krzyku, 
do wyrażania swoich frustracji co do swojej 

interpretacji świata.” -  Krystyna Janda

LISTOPAD

19
SOBOTA

Imieniny:
Adela, Felicyta, Klemens  

Święto Wojskowej
Służby Prawnej

Imieniny:
Flora, Jan, Walenty

Katarzynki

09:00 – 17:00 - Zajęcia artystyczne dla dzieci z Ukra-
iny – Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej i Fundacja 
Medecins du Monde - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, 
Piotra Wysockiego - STARA KOPALNIA
10:00 – 21:00 - Kiermasz płyt winylowych oraz cd - 
Wałbrzych Galeria Victoria
18:00 - Ostatni śmiertelny grzech mojej starości – 
koncert – Filharmonia Sudecka przy ul. Słowackiego 
4, Wałbrzych
19:00 - RAJ ESKIMOSÓW – spektakl – Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu
19:00 - MIEJSKIE GRANIE - KONCERT -  A’PROPOS
19:00 – 21:00 - Wieczorne opowieści z lampionami - 
Schronisko PTTK „Andrzejówka”

10:00 – 21:00 - Kiermasz płyt winylowych oraz cd - 
Wałbrzych Galeria Victoria
9:00 - SZEWCZYK DRATEWKA – spektakl – Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu 
11:00 - SZEWCZYK DRATEWKA – spektakl – Teatr Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu 
19:00 - Z Dzielni Chłopcy - akustyczny blues - koncert  
- A’PROPOS
19:00 - Wariacje enigmatyczne. Spektakl – Teatr 
Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
17:00 - Spotkanie upamiętniające Elżbietę Kwiat-
kowską-Wyrwisz - Biblioteka Pod Atlantami

10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJ-
NE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIADŁY!” - 
wystawa BWA ulica Słowackiego
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)

10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJ-
NE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIADŁY!” - 
wystawa BWA ulica Słowackiego
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)

9:30 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA – spektakl – Te-
atr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
19:00 - Adam Pierończyk SOLO w Wałbrzychu - A 
PROPOS
10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTA-
CYJNE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIAD-
ŁY!” - wystawa BWA ulica Słowackiego
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)

Imieniny:
 Feliks, Rafał

Dzień Absurdu

LISTOPAD

20
NIEDZIELA

12:30 - ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA - – spektakl – 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
18:00 - RAJ ESKIMOSÓW – spektakl – Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu

Dzień Buraka - czytaj więcej w Temacie Tygodnia

Dzień Fibonacciego

REKLAMA R0718/22

Imieniny:
Janusz, Konrad, Rufus

Światowy Dzień
Rybołówstwa

LISTOPAD

21
PONIEDZIAŁEK

Dzień Pracownika Socjalnego
Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Światowy Dzień Telewizji
Święto Służby Czołgowo-Samochodowej

Rok 2023 ma być Rokiem 
Księżnej Daisy. Dlaczego i co 
wtedy będzie się szczególne-
go działo?

W tym roku przypada 150 
rocznica urodzin księżnej i jed-
nocześnie 80 rocznica jej śmierci 
w Wałbrzychu. Z tego powodu 
Rada Miejska na wspólny wnio-
sek miejskiej komisji kultury, 
Zamku Książ i Fundacji Księżnej 
Daisy von Pless zdecydowała o 
ogłoszeniu go Rokiem Księżnej 
Daisy von Pless w Wałbrzychu. 
Chcemy w ten sposób upamięt-
nić najważniejszą i najwdzięcz-
niejszą postać historyczną na-
szego miasta. W jej ukochanym 
domu czyli Zamku Książ, w któ-
rym pracuję już od 5 lat planuje-
my szereg wydarzeń związanych 
z tymi historycznymi rocznicami. 
Rok Daisy zainaugurujmy już 
na początku grudnia premierą 
pierwszego, kompletnego prze-
kładu na język polski najbardziej 
popularnej książki autorstwa 
księżnej, to jest „Daisy, księżna 
von Pless o sobie czyli Taniec na 
wulkanie”. Książkę w tłumacze-
niu nieocenionej Barbary Borko-
wy, która zapowiedziała już swój 
przyjazd na grudniową premie-
rę, podobnie jak dwa pozostałe 
tomy „Lepiej przemilczeć” i „Co 
przemilczałam” wydaje Zamek 
Książ przy współpracy z Funda-
cją. Także tematem przewod-
nim przyszłorocznego Festiwalu 
Kwiatów i Sztuki będzie postać 
Daisy, a na czerwiec oprócz galo-
wego koncertu z udziałem pra-
wnuczki księżnej, czyli hrabianki 
Felicitas von Hochberg planuje-
my naprawdę duże wydarzenie. 
Na ten czas Zamek Książ planuje 
udostępnienie dla publiczności 
odtworzonych apartamentów 
księżnej, m.in. salonu i sypialni, 
które zostały zniszczone w cza-
sie barbarzyńskiej przebudowy 
zamku przez nazistów w latach 
1944-45.

26 października w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 5 
odbyły się wybory na patrona 

placówki. Wygrała kandyda-
tura księżnej Daisy. To znaczy, 
że dzieci, rodzice, nauczyciele 
interesują się lokalną historią. 
Cieszy się Pan - jako prezes 
Fundacji Księżnej Daisy von 
Pless - z tego wyboru?

To wspaniała wiadomość i 
piękna lekcja demokracji dla 
wałbrzyskich dzieci. Ucznio-
wie ZS-P nr 5 wybrali mądrze i 
zgodnie z własnymi sumieniami. 
Poznanie lokalnej historii, zabyt-
ków i przyrody powoduje jesz-
cze większe przywiązanie do zie-
mi, na której żyjemy i dbałość o 
nią. Oczywiście, że mieszkańców 
i to bez względu na wiek żywo 
interesują te zagadnienia o czym 
świadczą liczne inicjatywy spo-
łeczne, nie tylko naszej Fundacji.

A jak Pan zareagował na 
głosy oponentów tego przed-
sięwzięcia? Wiemy przecież, że 
po ogłoszeniu wyników kon-
kursu w internecie i w mediach 
zawrzało...

Zrobiło mi się zwyczajnie 
przykro, przede wszystkim ze 
względu na dzieci, których wy-
boru nie uszanowano i którym 
w ten sposób próbowano jesz-
cze nie złamać, ale na pewno już 
wygiąć ich małe kręgosłupki. Z 
całym szacunkiem dla papieża 
Polaka, to szkoła imienia Jana Pa-
wła II już w Wałbrzychu istnieje i 
to w tej samej dzielnicy. Logika 
wskazuje, że lepiej być pierwszą 
szkołą imienia księżnej Daisy niż 
tysięczną imienia Jana Pawła II.

Z drugiej jednak strony bu-
rza medialna, która powstała po 
skandalicznych słowach przy-
wiezionego kiedyś do Wałbrzy-
cha w teczce politycznego nomi-
nata sprawiła, że o wałbrzyskiej 
szkole i księżnej Daisy napisały 
wszystkie najważniejsze tytuły i 
blogerzy w Polsce. Jak dużo złej 
woli i braku zrozumienia dla Wał-
brzycha, naszej historii i realiów 
trzeba, aby publicznie wypowia-
dać słowa o „żenującym wyborze 
dzieci jako dowodzie na zmie-
niającą się tożsamość Polaków”.

Pełen wywiad przeczytasz 
na stronie www.30minut.pl

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego
Invest - Park 10. Górski Bieg Niepodległości - święto niepodległości i biegania 

W trakcie świątecz-
nego weekendu ko-
lejną rocznicę odzy-
skania przez Polskę 
niepodległości celebro-
wano na wiele sposobów 
- również na sportowo. 
Górski Bieg Niepodległo-
ści w Świerkach odbył się 
już dziesiąty raz i trud-
no w Gminie Nowa Ruda 
wyobrazić sobie obcho-
dy 11 listopada bez tej 
imprezy. Jak zwykle było 
biało - czerwono, patrio-
tycznie i radośnie. 

Bieg już dawno przestał 
być wydarzeniem lokalnym 
i stale przyciąga uczestni-
ków z całej Polski. Biegacze 
doceniają bardzo dobrą or-
ganizację imprezy, malow-

niczą i wymagającą trasę 
oraz - co najważniejsze - po-
łączenie sportowej rywali-
zacji z obchodami ważnego 
dla wszystkich Polek i Pola-
ków święta. Do tego zawsze 
mamy w Świerkach bardzo 
mocną obsadę -  na starcie 
staje z reguły czołówka pol-
skich biegaczek i biegaczy 
górskich. To z kolei wiąże 
się z wysoką pozycją GBN w 
rankingu polskich biegów 
górskich i skalą punktacji Ligi 
Biegów Górskich Attiq.

Invest - Park 10. Górski 
Bieg Niepodległości wygrał 
Bartłomiej Wojsław (GLKS 
Marcinowice) przed Radosła-
wem Bońcem (Nadleśnictwo 
Lipinki/ 140minut.pl) i Danie-
lem Żuchowskim.

Jeśli chodzi o rywalizację 
kobiet, to kolejne zwycięstwo 
w tym sezonie zanotowała 
Karolina Dul (Family Team), 
wyprzedzając na mecie Ur-

szulę Paprocką (Nowa Huta 
Team) i Alicję Białobłocką.

W świątecznym biegu 
wystartowało 350 osób. Na 
mecie czekały medale, cie-
pły posiłek, słodkie wypieki i 
gorąca herbata oraz czekola-
dowa fontanna - specjalnie z 
okacji dziesięciolecia biegu. 
Głównymi organizatorami In-
vest - Park 10. Biegu Niepod-
ległości w Świerkach są Wójt 
Gminy Nowa Ruda Adrianna 
Mierzejewska oraz Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda z 
Ludwikowic Kłodzkich.

Wyniki klasyfikacji open 
i kategorii wiekowych: 
https://wyniki.datasport.pl/
results3828/

 To jeszcze nie koniec 
biegowych emocji w Gmi-
nie Nowa Ruda i Górach So-
wich. W najbliższą sobotę, 
19 listopada, odbędzie się 3. 
Półmaraton Górski "Orzeł" i 
Gala Biegów Górskich Attiq, 
czyli ostatni bieg z punkta-
mi do Ligi Biegów Górskich 
i uroczyste podsumowanie i 
zakończenie sezonu biegów 
górskich w Polsce.

Szcegóły i zapisy do bie-
gu:

https://online.datasport.
pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=6881&dark

https://www.polmaraton-
gorski.pl
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Zdjęcie tygodnia Przejazd motocyklistów przez Wałbrzych podczas Święta Niepodległości 
Stary Zdrój 2022

Czerwone złoto - czyli cuda buraka
Na przestrzeni ostatnich lat wokół buraka narosło wiele mitów, które dotyczą jego drogocen-

nych właściwości. Według niektórych, regularne spożywanie tego produktu zapobiega starze-
niu się skóry, zgadze, anemii, nadciśnieniu a nawet nowotworom. Ale jak jest z tym cudownym 
działaniem warzywa, którego dzień obchodzimy 24 października?

REKLAMA R0719/22

Wałbrzych, dnia 14.11.2022 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 28.11.2022 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 28.11.2022 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 (o ile poprzedni właściciel 
lokalu nie wystąpi z roszczeniem z art. 16¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przed zawarciem tej 
umowy) o ustanowienie i przeniesienie 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   197 778,00 zł,

wadium – 9 889,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2022 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.
Trwa postępowanie administracyjne o wymeldowanie 

z miejsca pobytu stałego.
Cena wywoławcza wynosi 123 390,00 zł,

wadium – 6 169,50 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2022 r.

o godz. 12:40 w siedzibie Spółdzielni.

4. przy ul. Basztowej 47/22, pietro VII,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc

i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 42,00 m².
Cena wywoławcza wynosi 189 100,00 zł,

wadium – 9 455,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2022 r.

o godz. 13:00 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 29.11.2022 r.

o godz. 12:20 w siedzibie Spółdzielni.

Burak - czyli co?
Sięgając do Słownika Języka 

Polskiego nie dowiemy się o bu-
raku za wiele, gdyż ten opisuje 
go krótko: to roślina uprawiana 
ze względu na jadalny ciemno-
czerwony korzeń; też: korzeń tej 
rośliny. Jednak na tym nie koniec. 
Pierwsze informacje o uprawie 
buraków odnaleźć można w do-

kumentach pochodzących z Ba-
bilonii. Buraki uprawiane były nie 
tylko w celach spożywczych, ale 
również zdrowotnych. W Polsce 
przyjmuje się, że na stołach burak 
pojawił się około XIV wieku. Warto 
zauważyć, że sam burak stanowi 
istotne dla naszego organizmu 
źródło biologicznie aktywnych 
związków – witamin, składników 

mineralnych, przeciwutleniaczy 
(polifenole, flawonoidy) oraz sa-
ponin (tu mają właściwości prze-
ciwzapalne). Jak podają źródła 
jeden mały burak dostarcza około 
42 kcal, 2 g białka, 10 g węglowo-
danów oraz 2 g błonnika pokar-
mowego, zatem rozkład tzw. ma-
kroskładników jest podobny, jak 
w przypadku dużego pomidora 

czy średniej wielkości czerwonej 
papryki. Mała sztuka dostarczy 
również pewne ilości witaminy C, 
magnezu, wapnia, cynku oraz że-
laza. Przy czym, należy mieć świa-
domość, że jest to tzw. żelazo nie-
hemowe, które w porównaniu do 
żelaza hemowego (pochodzenia 
zwierzęcego), wchłania się zale-
dwie w 1–5%.

Pozytywne działanie
Warto zauważyć, że to wspa-

niały środek krwiotwórczy, dawno 
uznany przez medycynę natural-
ną. Zapobiega anemii, co więcej, 
wspomaga leczenie białaczki. Za-
warte w burakach barwniki nale-
żą do bardzo silnych przeciwutle-
niaczy i czterokrotnie zwiększają 
przyswajanie tlenu przez komórki. 
Wspomagają więc układ krwio-
nośny. Kwas foliowy, w który ob-
fitują buraki, nie tylko warunkuje 
prawidłowy rozwój płodu, ale też 
pomaga usunąć z krwiobiegu ho-
mocysteinę - jej wysoki poziom 
może wywołać choroby serca. 
Buraki pomagają unormować po-
ziom cholesterolu, przeciwdziałają 
też zwapnieniom naczyń krwio-
nośnych. Najwięcej składników 
odżywczych buraka znajduje się 
w wyciśniętym z nich soku, gdyż 
ugotowane buraki tracą większość 
składników odżywczych. Burak 
jest warzywem niskokalorycznym, 
który w 100 g zawiera zaledwie 
43 kcal. Buraki swoje właściwości 
lecznicze zawdzięczają przede 
wszystkim ogromnej ilości an-

tocyjanów oraz flawonoidów, tj. 
barwników: betainie i cholinie, 
które mają właściwości hamujące 
rozwój nowotworów. Burak w każ-
dej postaci wzmacnia odporność 
organizmu na choroby, zwłaszcza 
wirusowe. Jeśli więc dopadnie 
nas grypa czy też mononukleoza 
(choroba zakaźna, która objawami 
przypomina ostrą, ropną anginę, 
ale wywołuje również znaczne po-
większenie śledziony i wątroby), 
pijmy sok z buraka. 

Jak najlepiej spożywać
Buraka najlepiej spożywać w 

najprostszej postaci, a mianowicie 
po obraniu go ze skórki na surowo. 
Bardzo często, aby zachować jego 
właściwości odżywcze, spożywa 
się świeżo wyciśnięty sok z buraka. 
Gotowanie buraków powoduje, 
że pozbywamy się jego wartoś-
ciowych składników odżywczych, 
zatem dużo lepszą formą obróbki 
termicznej będzie upieczenie go 
razem ze skórką, którą ściągamy 
tuż przed zjedzeniem. A jeśli ktoś 
chce w pełni skorzystać z ich bo-
gactwa, niech pije surowy sok z 
buraków.

Zebrał i opracował 
PAS

Źródła i cytaty
fit.poradnikzdrowie.pl

medonet.pl
doz.pl

glosseniora.pl
sjp.pwn.pl
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W Bielawie powstanie kolarski tor treningowo-wyścigowy

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Budowa Dolnoślą-
skiego Kolarskiego 
Toru Szosowego to 
inwestycja tworzona 
z myślą o profesjonal-
nym szkoleniu mło-
dych adeptów kolar-
stwa w nowoczesnych 
i bezpiecznych warun-
kach.

Dolnośląski Kolarski Tor 
Szosowy będzie pierwszym 
takim obiektem w Polsce, 
podobne powstały tylko w 
Wielkiej Brytanii. Ideę bu-
dowy toru wspierają trene-
rzy oraz dolnośląscy kola-
rze. Należy przypomnieć, 
że wybitny sportowiec i 
legenda kolarstwa, śp. Ry-
szard Szurkowski rozpoczął 
tę inicjatywę.

Dolnośląski Kolarski Tor 
Szosowy będzie gwaran-
cją bezpiecznych trenin-
gów sportowców. Obec-
nie  prowadzone są one 
na drogach publicznych, 
na których często bezpie-
czeństwo sportowców jest 
bezpośrednio uzależnione 
od zachowania kierowców 
samochodów i, jak pokazu-
je doświadczenie, niestety 
często kończą się urazami 
lub wypadkami z udziałem 
kolarzy.

– Zamknięty tor kolarski 
ma służyć przede wszystkim 
do profesjonalnych trenin-
gów z wykorzystaniem róż-
nych elementów techniki 

kolarskiej. Sportowcy będą 
mogli ćwiczyć tu na przykład 
jazdę na czas, sprintu, poru-
szania się w grupie kolarskiej, 
jazdy w peletonie. Ponadto 
można będzie też organizo-
wać na nim wydarzenia ko-
larskie nawet wysokiej rangi 
– mówi Tymoteusz Myrda, 
Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
odpowiedzialny za sport 
i infrastrukturę sportową.

Wartość inwestycji to 
ok 20 milionów złotych, z 
czego połowę dofinansuje 
Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, a pozostałe koszty 
podzielą między siebie Wo-
jewództwo Dolnośląskie i 
Gmina Bielawa. Tor do ko-
larstwa szosowego powsta-
nie w ciągu dwóch lat.

- To będzie flagowa inwe-
stycja z zakresu tej dyscypliny 
sportu w skali całego kraju. 
Bielawa to miejsce o ogrom-
nym potencjale turystycz-
nym, ale i sportowym, ze 
względu na swoje położenie. 
Cieszę się, że jako samorząd 
będziemy uczestniczyć w re-
alizacji tej inwestycji, z któ-
rej będą korzystać nie tylko 
dolnośląscy sportowcy, ale 
kolarze z całej Polski – mówi 
Grzegorz Macko, Wice-
marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Projekt toru zakłada bu-
dowę pętli o długości od 
4,5 – 5 km, o zmiennym 
nachyleniu, z łącznikami 

umożliwiającymi powtórze-
nia, wydłużenie bądź skró-
cenie dystansu okrążenia, w 
dużej mierze z wykorzysta-
niem naturalnego ukształ-
towania terenu.

- Jednym z kierunków roz-
woju, na jaki postawiliśmy, 
jest turystyka aktywna. Bu-
dujemy Centrum z halą wi-
dowiskową, zapleczem hote-
larskim i gastronomicznym, 
a tor kolarski jest uzupełnie-
niem działań, jakie podejmu-
je nasz samorząd. Do tej pory 
Bielawa rozwijała szczegól-
nie kolarstwo górskie i mamy 
w tym zakresie swoje sukcesy. 
Wierzę, że ta inwestycja przy-
pomni nieco zapomniane 
kolarstwo szosowe i pomoże 
w wychowaniu kolejnych mi-
strzów tej dyscypliny sportu 
– dodaje Andrzej Hordyj, 
Burmistrz Bielawy.

Inwestycja będzie słu-
żyć jako baza szkoleniowa 

dla Dolnośląskiego Ze-
społu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Świdnicy 
– Jednostki Oświatowej 
Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego, która pro-
wadzi szkolenie sportowe w 
kolarstwie i triathlonie. Po-
zwoli to na większą specja-
lizację w szkoleniu, płynne 
przejście do dalszych kate-
gorii po ukończeniu etapu 
nauki szkoły średniej (przej-
ście do wieku młodzieżow-
ca, które często związane 
jest z wstępowaniem do 
pierwszych zawodowych 
grup kolarskich). 

- Realizacja pętli treningo-
wo-wyścigowej to dla mnie 
realizacja marzeń. Teren w 
Bielawie jest bardzo atrak-
cyjny dla takiej inwestycji 
zarówno pod względem 
technicznym, jak i obciąże-
nia fizycznego dla adeptów 
sztuki kolarskiej. Środowisko 

kolarskie zyska dobre miej-
sce do treningu i wyścigów 
- mówi Wacław Skarul, dy-
rektor sportowy Polskie-
go Związku Kolarskiego.

- To projekt nie do przece-
nienia dla środowiska kolar-
skiego. Rozwiąże on wiele 
problemów organizacyjno-
-szkoleniowych zwłaszcza 
dla młodzieży. Będzie to 
obiekt awangardowy w skali 
całego kraju, który pozwoli 
w sposób ciągły rozwijać ko-
larstwo w Polsce - mówi Bo-
lesław Bałd, wiceprezes 
Dolnośląskiego Związku 
Kolarskiego.

Obiekt będzie wykorzy-
stywany do prowadzenia 
treningów w ramach Dol-
nośląskiej Akademii Kolar-
skiej – programu, którego 
celem jest rozwój talentów, 
kompetencji i umiejętno-
ści technicznych kolarzy na 
Dolnym Śląsku.
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Studio Espresso gościło w Coolturalnej Montowni w Starej Kopalni

z pierwszym trenerem zespołu młodziczek MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych

z Grzegorzem Będzińskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

REKLAMA R0721/22REKLAMA R0720/22

Masz w swoim życiu epizod 
związany z rajdami samocho-
dowymi. Dlaczego wybrałeś 
siatkówkę zamiast aut?

Krótki epizod, bo trzyletni, w 
rajdach popularnych z racji tego, 
że dużo chłopaków na podwór-
ku zajmowało się tym sportem. 
Kończyłem również szkołę me-
chaniczną samochodową, więc 
był to również chwilowy rozbrat 
z siatkówką. Sport motorowy - jak 
wiadomo - jest drogi więc zadecy-
dowały finanse.

Wróćmy do siatkówki. Masz 
duże doświadczenie w pracy 
zarówno z zespołami męskimi, 
jak i żeńskimi. Na czym polega 
różnica w ich prowadzeniu?

Pierwsza to przyjemność w 
prowadzeniu zespołów. Z dziew-
czynami pracuje się przyjemniej, 
aczkolwiek trudniej. Trzeba uwa-
żać na to, co się mówi i do kogo 
mówi. Panom można wszystko 
powiedzieć w prostych żołnier-
skich słowach, natomiast z Pa-
niami nie można rozmawiać in-
dywidualnie, poświęcając jednej 
więcej uwagi, bo może zostać to 
źle odebrane.

Czy kobiety są bardziej pra-
cowite od mężczyzn?

Dziewczyny są bardziej praco-
wite jeśli angażują się na 100 pro-
cent. Mają chłopaka, ale to im nie 
przeszkadza w przychodzeniu na 
trening. Natomiast z chłopakami 
jest różnie, zakochają się i czasami 
dziewczyna wygrywa z siatkówką. 
Różnica też jest taka, że chłopcy ze 
względu na swoją fizyczność uczą 
się szybciej pewnych ćwiczeń.

Czy warto również rozma-
wiać o karierze młodych zawod-
niczek z rodzicami?

Wszystko zależy od tego jaką 
masz grupę zawodniczą i jakich 
zawodników. Na pewno rodzic 
musi wspierać dziecko, nie ka-
rać sportem. Co mam na myśli? 
Aby karą nie był zakaz chodzenia 
na trening. Są różnego rodzaju 
sposoby ukarania dziecka, ale 
nie sportem. Wspierać, wspierać, 
wspierać, dopingować. Rozma-
wiać z dziećmi o tym jak było na 
treningu. Rodzice muszą nie od-
puszczać i wytrwać.

Co można doradzić takim po-
czątkującym zawodnikom? Czy 
już w tak młodym wieku należy 
dbać o dietę, sen i odpowiedni 
tryb życia?

Osoba, która chce dużo osiąg-
nąć w sporcie musi mieć wytrwa-

łość. Tak jak wspomniałeś: od-
żywianie, sen i odpowiedni tryb 
życia to są rzeczy, które muszą iść 
obok treningów. Dzisiejsza me-
dialna rzeczywistość zaburza cho-
ciażby sen, z czym spotkaliśmy się 
u nas w klubie. Do tego wszystkie-
go dodałbym: praca mentalna.

Praca mentalna, czyli aspekt 
trenerski. Na co stawiasz? Przy-
gotowanie motoryczne czy tak-
tyka ?

W siatkówce nie da się roz-
dzielić tych dwóch rzeczy. To 
musi iść w parze, przygotowanie 
fizyczne i dyscyplina taktyczna. 
Siatkówka jest jednym z najtrud-
niejszych sportów drużynowych 
pod względem techniki. W piłce 
nożnej czy koszykówce oraz pił-
ce ręcznej możemy złapać piłkę , 
przytrzymać nogą i poczekać aż 
nam wyjdzie koleżanka czy kolega 
i oddać piłkę. W siatkówce decyzję 
trzeba podjąć w ułamku sekundy. 
Nie można złapać piłki i trzeba ją 
odbić do kogokolwiek. Dlatego 
tu łączymy jedno z drugim. Już 
na najmłodszym etapie szkolenia 
mówimy adeptom, że taktyka jest 
ważna. To musi wejść w nawyk, 
pewne działania na boisku stają 
się automatyczne. Później nikt o 

tym nie myśli czy ma zrobić to w 
taki czy inny sposób. Tu nie moż-
na tego rozdzielić, taktyki i przy-
gotowania fizycznego. Chciałbym 
zaznaczyć że w zawodzie trenera 
potrzebne jest cały czas stawianie 
sobie nowych celów i rozwijanie 
się. Dlatego też w ostatnim czasie 
zostałem zaproszony do współ-
pracy w Akademia Trenerów 
Siatkówki - Piotr Graban. Jest  on 
drugim trenerem zespołu Projekt 
Warszawa który gra w najwyższej 
klasie rozgrywkowej  Plus Lidze.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o planach na 
najbliższy sezon. Trener zaprasza 
na mecze, które są bezpłatne. 
Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad. 
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

BUDŻET OBYWATELSKI uzdrowiska 

REKLAMA R0722/22

Na rok 2021 w gminie Szczaw-
no-Zdrój złożone zostały 3 wnio-
ski do realizacji w ramach Budże-
tu Obywatelskiego. Wszystkie 
propozycje zostały przyjęte.

Lista zadań obejmuje:
1. "Mały Park" – obejmu-

je rewitalizację skweru przy ul. 
Bocznej 5 w Szczawnie-Zdroju z 
nadaniem mu historycznej funk-
cji  i wyglądu. W ramach zadania 
przewiduje się wykonanie alejek 

o nawierzchni mineralnej oraz 
nasadzenia zieleni.

2. „Sport dla Geniuszy" - 
zadanie zrealizowano. Na terenie 
Kompleksu Oświatowo-Sporto-
wo-Rekreacyjnego przy  ul. Sło-
necznej 1A został zamontowany 
betonowy stół do tenisa stołowe-
go. 

3. „Street Workout dla Każ-
dego" - zadanie zrealizowano. Na 
terenie Kompleksu Oświatowo-
-Sportowo-Rekreacyjnego przy  

ul. Słonecznej 1A zostało zamon-
towane urządzenie Street Wor-
kout oraz wykonano nawierzch-
nię bezpieczną.

Na rok 2022- złożono 1 wnio-
sek, który został przyjęty i  za-
twierdzony do realizacji. Mowa o

zadaniu pod nazwą: "Kino 
Letnie dla Każdego". Zadanie to 
zostanie zrealizowane w trakcie 
końcowej fazy inwestycji budo-
wy Amfiteatru Letniego.

Na rok 2023  złożony został  i 
przyjęty do realizacji 1 wniosek 
dla zadania pod nazwą: "Oświet-
lenie Sceniczne i Plenerowe do 
Korzystania przez Teatr Zdrojo-
wy, na potrzeby Amfiteatru Let-

niego..." z terminem realizacji do 
końca 2023.

Szczegółowe informacje o wy-
nikach głosowania znajdują się  
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Szczawnie-Zdroju.

Szczawno w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
W dniu 10 Listopada 2022 r. 

przedstawiciele gminy Szczaw-
no-Zdrój uczestniczyli w posie-
dzeniu Zarządu Dolnośląskiej Or-
ganizacji Turystycznej, na którym 
gmina  otrzymała potwierdzenie 
przynależności do tej organizacji. 
Ten akces gwarantuje promocję 
gminy w całej Polsce a nawet 
Europie. Choć Szczawno-Zdrój 
od niedawna jest członkiem DO-
T-u, to już sztandarowa atrakcja 
uzdrowiska  pojawiła się na ulot-
ce promującej "Dolnośląski szlak 
wież i tarasów widokowych". 
Wieża widokowa na Wzgórzu Ge-
dymina (532 m n.p.m.) to jedna z 
najmłodszych atrakcji, która cie-
szy się ogromną popularnością. 

Z 33 metrowej  konstrukcji roz-
pościerają się niepowtarzalne wi-
doki, które przyciągają licznych 
turystów. Otwarta w lipcu tego 

roku wieża nie tylko podbiła ser-
ca turystów, ale stała się też pe-
rełką uzdrowiska i powodem do 
dumy dla władz miasta.  
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Wciąż wierzycie w sukces? 
Wiara zawsze umiera ostat-
nia. Może w Katarze na Mi-
strzostwach Świata będzie 
inaczej? Obawiam się, że 
występ kadry idealnie wpa-
suje się w myśl modnego, 
medycznego powiedzenia: 
„Nieleczony katar trwa ty-
dzień, leczony 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 chcieli. 
Dla nich było to zdecydowa-
nie najważniejsze. Chcieli 
pokazać szlachetność Po-
laków. Chcieli pokazać jak 
zainspirowaliśmy piłkarski 
świat. Całe szczęście, że nie 
zostali na samym meczu z 
Oranje.

Cztery dni później, 26 listo-
pada zmierzymy się z Arabią 
Saudyjską. Wszyscy liczą 
na łatwe zwycięstwo. No 
to ja was zaskoczę. Bardzo 
się tego meczu boję. Bar-
dziej niż tego z Meksykiem. 
Arabów NIE WOLNO lek-
ceważyć. Wielokrotnie już 
widziałem rozczarowanie 
„tych lepszych” po nieocze-
kiwanych porażkach z tymi 
„niby słabszymi”. Jedno jest 
pewne. Oni zagrają tak, jak 
zwierzyna, która poczuje 
krew, bo POLSKA jest w ich 
zasięgu!

Jeśli po tym meczu nie bę-
dzie po wszystkim, to jesz-
cze się będziemy emocjono-
wać rywalizacją z Argentyną. 
Mecz, na który czeka wielu 
kibiców jest awizowany jako 
wielkie starcie Lewandow-
skiego z Messim. Pierwszy 
gwizdek ma rozbrzmieć 8 
dni po Meksyku. Zwykle tyle 
wystarczy, by wyleczyć się z 
kataru. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Magiczny mecz Górnika. WKK pokonane

Do przerwy Górnik prowa-
dził 34:25. W tym okresie 
gry obie drużyny zaprezen-
towały przede wszystkim 
dobrą grę w defensywie. 

Prowadzenie gospodarzy 
zostało zniwelowane do-
piero w ostatniej kwarcie, 
choć pewien kryzys było 
już widać w 3 kwarcie, co 

doskonale pasuje do klątwy 
Syndromu 3 kwarty.

Nagły zwrot akcji w ostat-
niej odsłonie meczu, dał 
nam olbrzymią dawkę emo-
cji. Goście za sprawą do-
brej gry Tomasza Ochońko 
doprowadzili do wyjścia 
na prowadzenie. W ostat-
nich sekundach spotkania 
WKK wygrywało 2 punkta-
mi. Górnik zaryzykował, ale 
Kordalski nie trafił trójki. 
Chwilę później serce kibi-
ców skradł Dominik Rut-
kowski, któremu udało się 
doprowadzić do dogrywki. 
Spotkanie rozstrzygnęło się 
w dodatkowych 5 minutach.

Wygraną Górnikowi zapew-
niła nie tylko wysoka sku-
teczność Majewskiego, ale 
też potężne double-double 
Piotra Niedźwiedzkiego. 
Nasza wieża do 11 punktów 
dołożyła bardzo cenne 19 
zbiórek.

Górnik Trans.eu Zamek 
Książ Wałbrzych – WKK 
Wrocław 76:74 (18:11, 
16:14, 14:17, 18:24, d. 
10:8)

Górnik: Majewski 17, Durski 
12, Niedźwiedzki 11, Sto-
pierzyński 10, Kordalski 9, 
Kruszczyński 6, Sobkowiak 
6, Walski 5, Ratajczak 0.

JZ

Mecze Górnika z WKK są czymś magicznym. Od kilku sezonów potrafią hipnotyzować. Często kończą się dogrywkami, roz-
strzygnięciami w ostatnich sekundach zawodów. Nie inaczej było i tym razem, choć początek zaskoczył nas wszystkich dosko-
nałą serią gospodarzy 16:2.

Zatańczyli z Gromem
Górnik Nowe Miasto w 14 kolejce spotkań w efektownym 

stylu rozbił swojego rywala, aplikując mu 7 bramek. Dobry 
mecz zagrali młodzieżowcy. Pierwsze bramki w seniorach zdo-
był Alex Szymski.

Górnik przeważał przez całe 
spotkanie, co przełożyło się nie 
tylko na mnogość stwarzanych 
sytuacji ale też liczbę bramek 
jakie gospodarzom udało się 
strzelić. Wysokie prowadzenie 
do przerwy i chęć zdobywania 
kolejnych goli było w tym dniu 
jedyną motywacją podopiecz-
nych trenera Nowego Miasta.

-Przeważaliśmy przez cały 
czas. Przeciwnik praktycznie 
przez cały czas grał bardzo de-
fensywnie. W pierwszej poło-
wie rywal starał się jeszcze nas 

kontrować, ale z każdą kolejną 
minutą ich postawa zmieniała 
się. Uwidoczniło się to po prze-
rwie kiedy Grom praktycznie 
cały czas bronił się na 20 me-
trze - mówił Wojciech Błażyń-
ski.

Dużo dobrego do gry swo-
jego zespołu wnieśli młodzi 
zawodnicy, którzy wciąż są 
jeszcze w kategorii juniora. Za-
uważył to także szkoleniowiec 
zespołu.

-Pochwalić muszę wszyst-
kich. Zrobiliśmy dobry wynik i 

to się liczy przede wszystkim. 
Chłopcy zagrali praktycznie tak 
jak sobie założyliśmy. Wysoko, 
agresywnym pressingiem, od-
ważnie z przodu. Udało nam się 
utrzymać wysokie tempo przez 
większość meczu i to cieszy. 
Popracować musimy jeszcze 
nad koncentracją, by przy wy-
sokim prowadzeniu cały czas 
grać swoje, by postawa meczo-
wa nie przypominała treningo-
wej gierki. Pomijając to, bardzo 
mnie cieszy postawa młod-
szych zawodników. Tak jak mó-
wiłem przed sezonem, czy Alex 
Szymski, czy Sebastian Fran-
cus stają się naszym dużym 
wzmocnieniem. A to przecież 
jeszcze juniorzy. Gratuluję też 
Alexowi pierwszych bramek w 

seniorskich rozgrywkach - do-
dał trener Błażyński.

Dla Alexa Szymskiego pierw-
sze trafienia były wyjątkowe. 
Przyniosły mu dużo radości. Tak 
zawodnik ocenił występ prze-
ciwko Gromowi.

-Mecz był jednostronny i od 
samego początku przeciwnik 
był cofnięty na swojej połowie. 
Utrzymywaliśmy się przy piłce 
i wykorzystywaliśmy swoje sy-
tuacje, co skutkowało golami, 
a wynik sam mówi za siebie - 
mówił Alex Szymski, zupełnie 
pomijając fakt zdobytych goli. 

Górnik Nowe Miasto – Grom 
Witków 7:0’

JZ
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Stanisław 
Nazwisko: Dziekan 
Data urodzenia: 13 maja 1987 roku  
Pseudonim sportowy:  brak
Klub: Football Academy Wałbrzych (piłka nożna)
Największy dotychczasowy sukces: Jako 
zawodnik mam na swym koncie wystę-
py w młodzieżowej Reprezentacji Polski. 
Dla mnie jako trenera najważniejszy jest 
uśmiech dzieci po treningach w najmłod-
szej grupie „Skrzat”.
Kto jest Twoim idolem sportowym: Zinedine Zidane – według 
mnie najlepszy zawodnik z historii, inteligentny i kreatywny, nie-
naganny technicznie, na boisku prawdziwy przywódca. 
Dlaczego piłka nożna: Od najmłodszych lat piłka nożna była moją 
największą pasją. Dzięki uprawianiu tego sportu mogłem realizo-
wać marzenia oraz zdobywać cenne życiowe doświadczenia. Piłka 
nożna od zawsze była i na zawsze pozostanie ważną częścią mo-
jego życia.
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Chciałbym zachęcać dzieci do upra-
wiania sportu. Moim celem jest również przekazanie młodym 
adeptom piłki nożnej mojego doświadczenia, ponieważ mimo 
tego iż jako senior mogłem osiągnąć nieco więcej, to w piłce mło-
dzieżowej widziałem wiele. Dlatego praca z dziećmi i młodzieżą 
jest dla mnie priorytetem i spełnieniem młodzieńczych marzeń.

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

A gdyby tak...
Za dwa dni początek tych dziw-
nych mistrzostw świata w Ka-
tarze. Z różnych źródeł słychać 
narzekania na wybór tego kraju 
jako gospodarza turnieju. Wy-
chodzą na jaw kwestie korup-
cyjne, łamania praw człowieka, 
wyzysku pracowników budu-
jących obiekty na mundial. Za 
to wszystko wini sie FIFA, jako 
skorumpowaną organizację, 
która Katarowi przyznała prawo 
organizacji mistrzostw w nie do 
końca jasnych okolicznościach, 
myślącą tylko o własnych zy-
skach, maksymalizowaniu przy-
chodów, nie zawsze zgodnie z 
prawem czy zasadami etyczny-
mi. FIFA jest monopolistą jeśli 
chodzi o rozgrywki reprezenta-
cji narodowych - jej członków. 
...A gdyby tak powstała jedna 
lub kilka alternatywnych orga-
nizacji, które także organizowa-
łyby swoje turnieje - o mistrzo-
stwo świata, Europy czy innych 
kontynentów. Zrzeszałyby chęt-
ne reprezentacje narodowe. Do-
kładnie jak to ma miejsce w bok-
sie, gdzie federacji są dziesiątki 
jak nie setki, choć liczą się tylko 
cztery najbardziej prestiżowe 
WBO, WBA, WBC i IBF. Mniejsze 
zarabiają mniej, ich tytuły mi-
strzów świata są mniej presti-
żowe (jak to mawiał Jerzy Kulej 
rozdają nie pasy mistrzowskie 
ale paski od spodni) ale gene-
ralnie interes się kręci i jak ko-
muś coś nie pasuje to podpisuje 
kontrakt z inną federacją i jest 
przez nią promowany. Czasami 
dochodzi do tzw. unifikacji tytu-
łów mistrza świata i zwycięzca 
danej walki jest jednocześnie 
mistrzem dwóch czy więcej fe-
deracji. Przy monopolu nie ma 
konkurencji a najbardziej mo-
tywującym czynnikiem rozwoju 
jest właśnie konkurencja. Czy 
istnienie większej liczby fede-
racji w futbolu - co póki co jest 
oczywiście abstrakcją - wpłynę-
łoby na rozwój tej dyscypliny? 
Rozwój finansowy na pewno 
ale czy także sportowy? Pamię-
tamy jak zakończyła sie próba 
wyłomu z UEFA największych 
klubów Europy i pomysł stwo-
rzenia Superligi. UEFA pogroziła 
palcem i pomysłodawcy sie wy-
cofali ...ale uważam, że tylko na 
moment. Podobnie może być z 
rozgrywkami reprezentacji bo 
jest chyba ogólny, choć jeszcze 
powolny trend do prywatyza-
cji rozgrywek. Z jednej strony 
może on zaszkodzić dyscyplinie 
ale z drugiej może taką zabeto-
nowaną strukturę jak FIFA zmu-
sić do działań bardziej wyważo-
nych.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Kolejny błysk formy pięściarzy

Końcówka roku to prawdzi-
wy wybuch formy pięściarzy 
z ulicy Pługa. Na początku 
listopada nasi przedstawi-
ciele wywalczyli bowiem 4 
medale podczas Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski 
w Mielcu, na co złożyły się 
złote krążki Angeliki Mię-
goć oraz Kuby Krzpieta, a 
także srebra Kingi Mięgoć 
i Jakuba Stępińskiego. Po-
nadto dwaj dolnoślązacy: 
Aleksander Soja oraz Dawid 
Skalny, podopieczni trenera 
Sadłonia, który prowadzi ka-
drę naszego województwa, 
stanęli na najwyższym oraz 
najniższym stopniu podium. 
Tym samym zarówno panie, 
jak i panowie zajęli 3. miej-
sce w klasyfikacji drużyno-
wej mistrzostw. 

Równie bogaty w sukcesy 
okazał się miniony week-
end, który wałbrzyszanie 
spędzili w Kielcach, gdzie 
przeprowadzono wspo-
mniany Memoriał imienia 

Leszka Drogosza. Klasą dla 
siebie ponownie okazał się 
Kuba Krzpiet, który w pięk-
nym stylu zwyciężając w 
półfinale silnego Azera, a w 
finale Rumuna, nie miał so-
bie równych w kategorii 54 
kg. Nieco tylko gorzej poszło 
Jakubowi Stępińskiemu oraz 
siostrom Mięgoć, którzy za-
kończyli zmagania na 3. po-
zycji. - Żałuję, że nie mogłem 
pojechać do Kielc, bo moja 
obecność na pewno pozy-
tywnie wpłynęłaby przede 
wszystkim na nasze utalen-
towane bliźniaczki -, po-
wiedział Krzysztof Sadłoń. 
Szkoleniowiec Imperium 
Boxing żałował nie tylko 
sióstr Mięgoć, ale również 
Kuby Stępińskiego, który po 
niezwykle wyrównanej wal-
ce przegrał w półfinale 2:3 z 
rywalem z Mołdawii. 

Bokserska wisieńka na tor-
cie
Ostatnim akcentem wspa-
niałego pod względem zdo-

byczy medalowych roku 
będą zaplanowane na po-
czątek grudnia Mistrzostwa 
Polski Seniorów. Jak poin-
formował trener Sadłoń, w 
zawodach wystąpią: Krzpiet, 
Stępiński, siostry Mięgoć, 
oraz być Patryk Soyer (po-
wrót po kontuzji) i Dawid 
Tomczak. - Szczególnie liczę 
na Kubę Krzpieta, który sta-
nie przed szansą zdobycia 
trzeciego w tym roku złote-

go medalu. Bez względu jed-
nak na nadchodzące wyniki, 
to wspaniały rok naszego 
małego, ale prężnie rozwi-
jającego się klubu, w którym 
tak naprawdę obok mnie za 
wyniki zawodników odpo-
wiada jedynie trener Ma-
riusz Burzyński - zakończył 
Sadłoń. 

 fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Mamy kolejne wspaniałe wieści dla fanów wałbrzyskiego boksu spod szyldu Imperium Boxing. Z Kielc, gdzie rozegrano X 
Międzynarodowy Memoriał imienia Leszka Drogosza, podopieczni trenerów Sadłonia oraz Burzyńskiego przywieźli 4 medale, 
w tym złoto zdobył Kuba Krzpiet. 

Górnicy zapunktowali w Bielawie 
Kolejną, czwartą wygraną na szczeblu IV ligi zanotowali piłkarze Górnika Wałbrzych. W niedzielnym spotkaniu beniaminek 

rozgrywek okazał się lepszy od Bielawianki zwyciężając na wyjeździe 2:1. 
Niedzielny pojedynek stał 

pod dyktando gości z Wałbrzy-
cha, jednak to rywale mieli 
więcej okazji strzeleckich pod 
naszą bramką wykorzystując 
groźne wypady z kontry. - Niby 
Bielawianka wypracowała lep-
sze sytuacje, jednak na prze-
szkodzie stanął świetnie dys-

ponowany Szymon Stec, dzięki 
czemu 3 punkty pojechały pod 
Chełmiec. My okazaliśmy się 
tymczasem skuteczniejsi, gdyż 
to co mieliśmy, zamieniliśmy 
na gole - poinformował trener 
Marcin Domagała. 

Do przerwy przyjezdni pro-
wadzili 1:0 po precyzyjnie 
wykonanym rzucie karnym 
Damiana Chajewskiego po-
dyktowanym za faul na Rolan-
dzie Emece. Początek drugiej 
odsłony wałbrzyszanie wy-
raźnie przespali, gdyż tuż po 
wznowieniu gry do prostopad-
łego podania doszedł Rado-
sław Grzywniak i było 1:1. Na 
szczęście ostatnie zdanie na-
leżało do Górników, a konkret-
nie Jakuba Smutka. Świetnym 
nosem wykazał się przy tym 
szkoleniowiec gości, bowiem 
na boisku Smutek pojawił się 
w 66 minucie, aby w drugim 
kontakcie z piłką, po zagra-
niu Adama Niedźwiedzkiego 
przechylić szalę zwycięstwa 
na naszą stronę. W samej koń-
cówce Bielawianka miała dwie 
kolejne okazje do zmiany wy-
niku, jednak i tym razem górą 
był Stec i jego koledzy, którzy 
po ostatnim gwizdku sędziego 
mogli rozpocząć świętowanie 
czwartej wygranej w rundzie 
jesiennej. Warto przy tym 
przypomnieć, iż to kolejny w 
ostatnich miesiącach triumf 
Górnika nad Bielawianką, któ-
rą pod koniec września poko-
naliśmy 1:0 w Pucharze Polski. 

Z Orłem bez kibiców
W najbliższej odsłonie 

biało-niebiescy powracają na 
Ratuszową, aby w XV kolejce 
podjąć Orła Ząbkowice Śląskie. 
Nasz rywal to ósmy zespół kla-
syfikacji, który w dotychcza-
sowych meczach wywalczył 
18 punktów, a więc o 4 więcej 
aniżeli nasza ekipa. Przed Cha-
jewskim i spółką niezwykle 
ważny zatem pojedynek, który 
w przypadku wygranej może 
awansować Górnika w okolicę 
środka tabeli. Początek jutrzej-
szego meczu o godzinie 13, 
jednak przypominamy iż poje-
dynek odbędzie się bez udzia-
łu kibiców. 

XIV kolejka ligi
Bielawianka Bielawa – Gór-

nik Wałbrzych 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Damian Chajew-

ski (32), 1:1 Radosław Grzyw-
niak (46), 1:2 Jakub Smutek 
(73)

Górnik: Stec, Orzech, Micha-
lak, Mazanka (77 Luiz), Rosicki, 
Nowak (66 Smutek), Pagan (62 
Korba), Niedźwiedzki, Sobie-
sierski, Emeka (90 Czechura), 
Chajewski.Trener: Marcin Do-
magała 

Bartłomiej Nowak 
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I Ty możesz pomóc małej Gabrysi!
Mała Gabrysia, mająca nie-

spełna 5 miesięcy mieszkanka 
Wałbrzycha, dzielnicy Podgórze. 
Przez 11 lat rodzice Gabrysi, Syl-
wia i Zyga oczekiwali maleństwa. 
Gdy dziewczynka pojawiła się na 
świecie, ich radość nie trwała zbyt 
długo, gdyż zdiagnozowano u niej 
atrezję dróg żółciowych. Gabrysia 
przeszła zabieg Kasai i po miesią-
cu w szpitalu wróciła do domu. 
Jednak nie na długo, ponieważ 
stan małej pacjentki pogorszył 
się do takiego stopnia, że obecnie 
dziecko jest zakwalifikowane do 
pilnego przeszczepu wątroby.

Gabrysia przebywa w Instytu-
cie Zdrowia Dziecka w Warszawie, 
nie wiadomo czy do momentu 

przeszczepu opuści klinikę. Są z 
nią cały czas rodzice. Tata przecho-
dzi badania, aby mógł zostać daw-
cą i ratować życie swojej młodszej 
córki. Jeżeli wyniki okażą się za-
dowalające, szanse wyleczenia 
wzrosną. Jeśli nie, Gabrysia będzie 
musiała poczekać na dawcę, choć 
nie ma na to czasu. Po przeszcze-
pie potrzebne będą stałe leki, ich 
koszt miesięczny to ok. 4 tysiące zł 
plus rehabilitacja. Wizyty w War-
szawie raz na dwa tygodnie oraz 
badania to kolejne wydatki. Ro-
dzice dziewczynki bardzo proszą 
o wsparcie i o nagłośnienie spra-
wy. Organizatorem grupy wspar-
cia jest Pani Magdalena Brożek, z 
którą można kontaktować się pod 

numerem telefonu 793 789 577. - 
Jestem otwarta na wszystkie pro-
pozycje związane z pomocą dla 
Gabrysi. Jako organizator grupy 
#RazemDlaGabrysi czuję, że uda 
nam się uzbierać odpowiednie 
środki, aby rodzice mogli spokoj-
nie żyć, funkcjonować, zajmować 
się dziećmi i nie bać się o to, co 
przyniesie jutro, czy będą mieli za 
co kupić dla Gabrysi leki - podkre-
śla Pani Magdalena. Wszelkie in-
formacje dotyczące leczenia ma-
łej Gabrysi znajdziecie Państwo 
na stronie https://www.facebook.
com/groups/razemdlagabrysi

Red.

Zeskanuj kod QR
i wejdź na grupę wsparcia 

Zeskanuj kod QR
i wejdź na stronę zbiórki 

W maju tego roku wał-
brzyszanin Paweł Biel prze-
żył wypadek samochodowy 
w wyniku którego stracił 
obie nogi. Zawsze był spraw-
nym, aktywnym mężczyzną, 
a sport stanowił jego główne 
hobby. Teraz zbiera na prote-
zy, by znów postawić krok.

- Staram się być silny. Myślę, że 
niejedna osoba na moim miejscu 
mogłaby się załamać. Ale nie ja. 

Mimo traumatycznych wydarzeń 
próbuję pozytywnie patrzeć w 
przyszłość - czytamy we wpisie 
na stronie zbiórki dla Pawła. - W 
maju tego roku przeżyłem wy-
padek samochodowy. W wyniku 
wydarzenia straciłem obie nogi. 
Początki były trudne. Niezwykle 
ciężko było mi się przyzwyczaić 
do nowej sytuacji. Zawsze byłem 
sprawnym, aktywnym mężczy-
zną, a sport stanowił moje głów-
ne hobby. Moja codzienność 

zmieniła się diametralnie. Jestem 
świadomy, że nie cofnę czasu, nie 
odzyskam pełni sprawności. Jed-
nak udało mi się odnaleźć w no-
wej, trudniejszej rzeczywistości. 
Dziś pragnę walczyć o odzyskanie 
życia sprzed wypadku - opisuje 
wałbrzyszanin. Mimo wszystko 
Paweł nadal chce aktywnie żyć. 
Nie pozwoli, by wypadek odebrał 
mu to, co najbardziej kocha i ceni 
– czyli samodzielność, sprawność 
i aktywne życie. - Wiem, że nadal 
mogę żyć po swojemu. Jednak, 
aby to było możliwe, potrzebuję 
protez. Z Twoją pomocą znów uda 
mi się postawić krok. Dziękuję za 

każdą złotówkę! - apeluje Paweł 
Biel. 

Red.

Zeskanuj kod QR
i wejdź na stronę zbiórki 

Protezy dla Pawła

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

1. Broniewskiego 14/74 w Wałbrzychu  - pow. 29,97m2 -2pokoje, wnęki kuchennej, łazienka, przedpokój - VII piętro.
Cena wywoławcza  118.584,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 05.12.2022r o godzinie 10,00.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem  - tel. 74 840 - 71 -13.

 2. Nałkowskiej 28/34 w Wałbrzychu  - pow. 37,90m2 - 2pokoi, widna kuchnia, łazienka z wc, przedpokój - VIII piętro.
Cena wywoławcza  146.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 05.12.2022r o godzinie 10,10.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem  - tel. 74 840 - 71 -11.

3. Łukasiewicza 29/10 w Głuszycy - pow. 48,30m2 - 2pokoi, kuchni, łazienka, wc, przedpokój - IV piętro.
Cena wywoławcza  109.710,00 zł.

Mieszkanie można oglądać w dniu 28.11.2022r w godz. od 10:00 do 11:00.
Przetarg odbędzie się  dnia 05.12.2022r o godzinie 10,20.

Mieszkanie można oglądać w dniu 28.11.2022r od godz. 10:00 - 11:00.

4. Kasztanowa 11/10 w Wałbrzychu  - pow. 62,20m2 - 3pokoi, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój - IV piętro.  
Cena wywoławcza  185.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 05.12.2022r o godzinie 10,30.
Mieszkanie można oglądać w dniu 24.11.2022r w godz. 10:00 - 11:00.

 Wadium – 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na 
konto Spółdzielni nr 56 1500 1764 1217 6002 2982 0000 w terminie 
do 01.12.2022r.

 W terminie do 01.12.2022r, należy złożyć, drogą 
mailową na adres agakarp@smgornik.pl oświadczenie ( oboje 
małżonkowie)  o zapoznaniu się z regulaminem przetargów 
(umieszczonym na stronie internetowej SM Górnik) oraz nie 
posiadaniu zaległości w opłatach wobec Spółdzielni - do pobrania ze 
strony internetowej Spółdzielni - pod rygorem nie dopuszczenia do 
przetargu. 

 Wadium przepada o ile wygrywający przetarg uchyli 
się od wpłacenia wylicytowanej kwoty w wyznaczonym przez 
Spółdzielnię terminie lub uchyli się od  zawarcia umowy notarialnej 

w terminie i miejscu   wyznaczonym przez Spółdzielnię oraz w innych 
przypadkach przewidzianych w regulaminie przetargu.
 
 
Zasady licytacji określa § 10 „Regulaminu organizacji i 
przeprowadzania przetargów”. 
Wygrywający przetarg winien wpłacić w  ciągu 14 dni od przetargu 
, (lub w ciągu 30 dni  przelewem na konto Spółdzielni - w 
przypadku kredytu bankowego ) kwotę wylicytowaną w przetargu 
pomniejszoną o wpłacone wadium pod rygorem utraty prawa 
uzyskanego w wyniku przetargu.
Koszt umowy notarialnej oraz wszelkie podatki i opłaty ponosi 
wygrywający przetarg .
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.

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

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

Cena wywoławcza 16,26zł/ m2 +VAT+ media .Wadium 24 405,27zł

2. lokalu użytkowego nr 1 położonego w Głuszycy przy ulicy Łukasiewicza 11   -piwnica powierzchnia  12,70 
m2, wyposażony w instalację elektryczną

Cena wywoławcza  12,98zł/ m2 +VAT. Wadium 608,31zł

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Santander Bank Polska S.A. 56150017641217600229820000
w terminie do dnia 28.11.2022r. Decyduje data wpływu na konto Spółdzielni.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie/portierni  Spółdzielni 

ul. Broniewskiego 65c w Wałbrzychu w terminie do  28.11.2022 r. do godziny 14,00.
O wyniku przetargu zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie w dniu przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.11.2022r. o godzinie 10,00. 
Oferta winna zawierać:
1. propozycję stawki
2. Imię i nazwisko lub nazwę � rmy/ i ich adresy/
3. Datę sporządzenia oferty
4. Określenie   do jakich celów lokal będzie wykorzystywany.
5. Dokumenty:
a/ w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą : wypis 
z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej, REGON, NIP , oświadczenie o sytuacji � nansowej � rmy, 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych 
i z ZUS o płaceniu składek na
ubezpieczenie społeczne.
b/ w przypadku osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej: 
seria i numer dowodu osobistego,
PESEL, adres zamieszkania
6.dokument potwierdzający wpłacenie wadium
7.oświadczenie ( do pobrania ze strony SM Górnik), że oferent 

zapoznał się z warunkami przetargu  określonym w Regulaminem 
oraz braku zaległości ( umieszczonym na stronie internetowej 
SM Górnik)  , przyjmując je bez zastrzeżeń.  Oświadczenie należy 
dołączyć do składanej oferty.
Wadium zostaje zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych.
W przypadku uchylenia się od podpisania umowy najmu w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez Spółdzielnię osoba uprawniona traci 
wpłacone wadium i prawo roszczenia do zawarcia umowy.
Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały 
przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru 
oferty.
Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn.
Lokale można oglądać  po wcześniejszym uzgodnieniu z 
administratorem - pok 6 / tel. 840-71-12 /.
Kontakt w sprawie przetargu i  umowy – pok. 10
– tel. 74/840-71-18.
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Znajomi mieli go wyzywać 
słowami wulgarnymi, przyje-
chał więc pod ich dom tak-
sówką, za którą nie zapłacił, a 
następnie przy użyciu klucza 
francuskiego zdewastował 
drzwi do mieszkania. Zaalar-
mowani o zdarzeniu policjanci 
prewencji wałbrzyskiej ko-
mendy, na gorącym uczynku 
popełnionego przestępstwa 
zatrzymali agresywnego i pija-

nego 29-latka. Grozi mu kara 
pozbawienia wolności do lat 5.

13 listopada około godziny 
22:30 wałbrzyscy policjanci zosta-
li poinformowani o tym, że agre-
sywny mężczyzna nie uiścił opłaty 
w kwocie 61 złotych za przejazd 
taksówką, a samemu taksówka-
rzowi powiedział, aby zadzwonił 
na policję, gdyż idzie zrobić "za-
dymę" znajomym, którzy mieli 

go wcześniej zwyzywać słowami 
wulgarnymi.

Funkcjonariusze niezwłocznie 
pojawili się przy ul. Malczewskie-
go w Wałbrzychu i w toku wy-
konanych na miejscu zdarzenia 
czynności obezwładnili krewkie-
go mężczyznę, który przy użyciu 
klucza francuskiego zdążył już 
wcześniej zdewastować drzwi 
do mieszkania pokrzywdzonych, 
gdzie wartość strat oszacowana 
została później na kwotę około 
800 złotych. Od 29-latka wyczu-
walna była woń alkoholu. Mężczy-
zna był po prostu pijany.

29-latek, który konflikt ze zna-
jomymi postanowił rozwiązać 
niezgodnie z przepisami prawa, 
po tym jak wytrzeźwiał następ-
nego dnia, został doprowadzony 
do prokuratury, gdzie usłyszał za-
rzut zniszczenia mienia. W trakcie 
czynności procesowych przyznał 
się do popełnienia przestępstwa 
i złożył wyjaśnienia. O jego losie 
zadecyduje teraz sąd. Mężczyzna 
objęty został dozorem policyj-
nym. Dodatkowo odpowie rów-
nież za popełnienie wykroczenia 
jakim jest wyłudzenie przejazdu 
taksówką.

Źródło i fot.
Komenda Miejskia Policji

w Wałbrzychu

Od 29-latka wyczuwalna była woń alkoholu

AGRESYWNY WANDAL

Na powierzchni ponad 500 m2 zainstalowano 18 interaktywnych stanowisk

Sowa w Starej Kopalni!
W Centrum Nauki i Sztuki 

Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu oficjalnie otwarto mini 
centrum nauki SOWA, które 
na stałe wzbogaci ofertę 
instytucji dla mieszkańców i 
turystów. Można je zobaczyć 
już od dziś!
SOWA to Strefa Odkrywania, 

Wyobraźni i Aktywności przygo-
towana dzięki projektowi i bu-
dżetowi Ministerstwa Edukacji i 
Nauki, o której zlokalizowanie w 
Wałbrzychu pracownicy Starej Ko-
palni zabiegali w konkursie. Warto 
zauważyć, że to 18 lokalizacja tego 
pilotażowego projektu w Polsce i 
druga na Dolnym Śląsku. Łącznie 
wybrano 32 wnioski konkursowe, 
w których lokalizacjach powstaje 
mini centrum nauki. Ministerstwo 
Edukacji i Nauki przeznaczyło na 
projekt 44 mln zł, a wszystkie 32 
lokalizacje mają powstać do koń-

ca 2023 roku. Wałbrzych może cie-
szyć się już dziś.

Czym jest SOWA? 
To mini centrum nauki, do-

świadczeń i majsterkowania, 
gdzie na powierzchni ponad 500 
m2 zainstalowano 18 interaktyw-
nych stanowisk ekspozycyjnych 
do samodzielnej pracy polegają-
cej na odkrywaniu, logicznym my-
śleniu i rozwiązywaniu zagadek. 
To najlepsze doświadczenia prze-
niesione z Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie, które jest part-
nerem merytorycznym projektu. 
SOWA będzie działać również w 
oparciu o doświadczenia zajęć 
edukacyjnych Muzeum Górni-
ctwa funkcjonującego w struktu-
rach Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia. Na 90 minut zajęć w ra-
mach wstępu do strefy składa się 
samodzielne przejście przez po-
szczególne interaktywne stanowi-
ska, a także miejsce do samodziel-

nego majsterkowania. Propozycję 
oferty Strefy Odkrywania Wyob-
raźni i Aktywności SOWA uzupeł-
ni również oferta zajęć i warszta-
tów edukacyjnych. Wizytę będzie 
można łączyć i dopasowywać do 
dotychczasowych propozycji Sta-
rej Kopalni, co może złoży się na 
propozycję całodziennego zago-
spodarowania czasu na terenie 
byłego zrewitalizowanego zakła-
du pogórniczego w Wałbrzychu.

Od 15 listopada SOWA ot-
warta jest dla zwiedzających na 
stałe. Zapraszać będzie od wtor-
ku do niedzieli od 8:30 do 15:30. 
Poniedziałek będzie dniem za-
mkniętym, przeznaczonym na 
konserwację urządzeń. Wstęp jest 
biletowany, ceny ustalono jednak 
na przystępnym poziomie. 15 zł 
normalny, 12 zł ulgowy i 10 zł bilet 
grupowy. Warto jednak nadmie-
nić że do końca listopada z okazji 
otwarcia i urodzin Kopalni wej-

ściówki dla wałbrzyszan ustalono 
w cenie promocyjnej 8 zł.

Ze względu na ograniczoną 
maksymalną liczbę zwiedzają-
cych (60 osób) wejścia do strefy 
będą odbywać się 4 razy dzien-
nie. Pierwsze o 8:30, następnie o 
10:20, 12:10 i ostatnie o godzinie 
14:00. Grupy zorganizowane obo-

wiązuje wcześniejsza awizacja, a 
odwiedzających indywidualnych 
prosi się o wcześniejsze upew-
nienie się czy w interesujących 
ich terminie są dostępne jeszcze 
miejsca.

Red.
źródło i fot. Stara Kopalnia 
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Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

REKLAMA R0726/22 Mężczyzna wyniósł z placówki handlowej łącznie 94 pary skarpetek oraz 14 par butów

Wykradał ze sklepów skarpetki i buty
Policjanci Zespołu Ope-

racyjno-Rozpoznawczego 
Komisariatu Policji II w Wał-
brzychu zatrzymali 40-let-
niego mężczyznę, który od 
września do listopada tego 
roku dokonywał kradzieży w 
jednym ze sklepów w galerii 
handlowej przy ul. 1 Maja 
w Wałbrzychu. Mężczyzna 
zainteresowany był jedynie 
skarpetkami i obuwiem. 
Wałbrzyszanin podczas 
czynności procesowych 
przyznał się do zarzucanych 
mu czynów i złożył wyjaś-
nienia.
Policjanci drugiego komisaria-

tu, realizując informacje własne 
zatrzymali 40-latka w czwartek 
późnym wieczorem. Wcześniej, po 
przeprowadzonych czynnościach 
operacyjnych, mundurowi ustalili, 

że to właśnie ten wałbrzyszanin w 
ostatnich tygodniach wielokrot-
nie wychodził z jednego ze skle-
pów przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu 
nie płacąc za zakupy. Mężczyzna 
w ciągu dwóch miesięcy wyniósł 
z placówki handlowej łącznie 94 
pary skarpetek oraz 14 par bu-
tów. Straty oszacowane zostały na 
kwotę blisko 6800 złotych.

Zgromadzony materiał dowo-
dowy pozwolił funkcjonariuszom 
na postawienie wałbrzyszaninowi 
zarzutu kradzieży sklepowych w 
krótkich odstępach czasu. Teraz 
40-latek może trafić za kraty wię-
zienia na 5 lat. O losie podejrzane-
go zdecyduje sąd.

Źródło i fot.
Komenda Miejska Policji

w Wałbrzychu

Ponad czterdziestu policjan-
tów, wspomaganych przez ra-
towników GOPR, strażaków za-
wodowych i ochotników, szukało 
wczoraj wieczorem 83-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha. Mężczy-
zna, mający problemy zdrowotne - 
m.in. z pamięcią - wyszedł z domu 
i nie było z nim żadnego kontaktu. 
Do poszukiwań wykorzystano psy 
służbowe oraz drona. Po kilku go-
dzinach na szczęście mężczyznę 
odnaleziono całego i zdrowego.

W poniedziałek wieczorem po-
licjanci z Komisariatu Policji I w 
Wałbrzychu zostali poinformowa-
ni o zaginięciu 83-letniego męż-

czyzny chorego na Alzheimera. 
Mężczyzna w godzinach popo-
łudniowych niepostrzeżenie wy-
szedł z domu i do niego nie wrócił. 
Zaniepokojona rodzina po zmro-
ku zgłosiła jego zaginięcie Policji. 
Sytuacja była o tyle poważna, że z 
przekazanych funkcjonariuszom 
informacji wynikało, że 83-latek 
jest poważnie chory, wymaga sta-
łej opieki i przyjmowania leków.

Komendant Komisariatu Policji 
I w Wałbrzychu natychmiast pod-
jął decyzję o wezwaniu do jed-
nostki wszystkich policjantów w 
trybie alarmowym. Po kilkunastu 
minutach w komisariacie stawia-

li się mundurowi gotowi szukać 
zaginionego. Z pomocą przyszli 
również ratownicy z Sudeckiej 
Grupy GOPR oraz funkcjonariusze 
z Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu i strażacy z OSP po-
wiatu wałbrzyskiego. Poszukiwa-
nia wspierane były również przez 
funkcjonariusza z wałbrzyskiej ko-
mendy, który przyjechał na miej-
sce z psem tropiącym. Do działań 
służb ratunkowych wykorzystano 
dodatkowo drona oraz dwa psy 
służbowe z GOPR-u.

Do późnych godzin wieczor-
nych mundurowi wspierani przez 
służby ratunkowe przeczesywa-

li okoliczne lasy. Patrole piesze 
i zmotoryzowane sprawdzały 
wszystkie ciągi komunikacyjne, 
policjanci rozpytywali napotka-
nych mieszkańców, szukając zagi-
nionego.

Poszukiwania zakończyły się 
sukcesem. Tuż po godz. 21:00 w 
okolicach wałbrzyskiej obwod-

nicy funkcjonariusze odnaleźli 
83-latka. Mężczyzna był zziębnię-
ty i zdezorientowany. Po udziele-
niu pomocy medycznej mężczy-
zna trafił ostatecznie pod opiekę 
rodziny.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komendy Miejskiej Policji

w Wałbrzychu 

Do późnych godzin wieczornych mundurowi wspierani przez służby ratunkowe przeczesywali okoliczne lasy

Odnaleźli zaginionego
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Pożegnalne dzieło Rossiniego na kilkadziesiąt głosów

Dramatyczny zaprasza na Raj Eskimosów 

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Klasyka  - według Słow-
nika Języka Polskiego są to 
dzieła sztuki i literatury z róż-
nych okresów historycznych i 
stylów uznane za doskonałe. 
Natomiast klasyk to twórca 
dzieł zaliczanych do klasy-
ki oraz przedstawiciel lub 
zwolennik klasycyzmu. Na 
przykład klasycy wiedeńscy 
- kompozytorzy wiedeńscy 
okresu klasycznego: Haydn, 
Mozart i Beethoven. Ja jed-
nak mam na myśli inne kla-
syki, na przykład filmowe. 
Uwielbiam filmy Barei, choć 
kiedy powstały mnie jeszcze 
na świecie nie było. Wśród 
nich: „Miś”, „Co mi zrobisz jak 
mnie złapiesz” czy „Brunet 
wieczorową porą”. Uwiel-
biam komedie świętej pa-
mięci Sylwestra Chęcińskie-
go, z którym miałem okazję 
przeprowadzić wywiad. Jego 
klasyki chyba nie trzeba przy-
pominać. „Rozmowy Kontro-
lowane” czy „saga” Kargulów 
i Pawlaków to „perełki”, przy 
których nikt nie zmienia ka-
nału telewizyjnego. Przykła-
dów filmów, które przeszły 
do kanonu klasyki kinemato-
grafii można wyliczać bez liku 
-zarówno polskich, jak i za-
granicznych. Już niebawem 
Święta Bożego Narodzenia i 
znów w „telewizorni” zoba-
czymy świąteczne przygody 
małego Kevina (w domu jak i 
w Nowym Jorku). I tu również 
większość z nas nie przełączy 
na inny kanał... bo kto tego 
nie lubi? Dziwicie się, że o 
Bożym Narodzeniu piszę już 
na początku listopada? To 
dam przykład innego mu-
zycznego klasyka, którego 
jako pierwsze zagrało radio 
RMF FM 26 października tego 
roku. „Last Christmas”, czy-
li utwór brytyjskiego duetu 
Wham!, autorstwa George’a 
Michaela. To „majstersztyk”,  
piosenka została wydana w 
1984 na podwójnym singlu. 
I jestem przekonany, że mało 
kto zmienił stację w trakcie 
emisji... Większość z nas bo-
wiem po prostu kocha klasy-
ki.

   
Redaktor Naczelny

Listopadowy nastrój 
refleksji nad przemijaniem 
towarzyszył będzie najbliż-
szemu koncertowi wałbrzy-
skiej filharmonii. Będzie 
to wydarzenie szczególne, 
poświęcone muzyce wo-
kalnej. „La Petite Messe 
Solennelle” Gioacchina 
Rossiniego wykona Wroc-
ławski Chór Żeński, Męski 
Zespół Wokalny I Signori, 
przygotowany przez Izabelę 
Polakowską-Rybską, soliści: 
Justyna Khil (sopran), Julia 
Mach (mezzosopran), Se-
bastian Mach (tenor), Piotr 
Pieron (bas) oraz Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Su-
deckiej pod batutą Agniesz-
ki Franków-Żelazny. Koncert 
rozpocznie się o godzinie 
18:00, wyjątkowo w sobotę, 
19 listopada 2022 r.

Tytuł koncertu „Ostatni grzech 
mojej starości” nawiązuje do zbio-
ru utworów, które Rossini napisał 
w ostatnich latach przed śmiercią 
i które sam kompozytor nazywał 
„grzechami starości”. Były one w 
dużej części  pisane „do szuflady”, 

z potrzeby twórczej ekspresji, po 
których twórca nie spodziewał 
się już sławy i uznania, nie ta-
kiego, jakie przyniosły mu jego 
najsłynniejsze dzieła operowe 
„Cyrulik sewilski” czy „Wilhelm 
Tell”. Okazało się jednak, że „La 
Petite Messe Solennelle”, będąca 
„ostatnim z grzechów starości” 
Rossiniego stała się jednym z jego 
najważniejszych utworów. Jest 
to wyjątkowe dzieło pożegnalne, 
jakie chciałby zostawić po sobie 
zapewne każdy artysta.

Według Wiarosława Sande-
lewskiego, jednego z biografów 
Rossiniego, „Msza” jest niejako 
jego artystycznym testamentem 
i dziełem najbardziej ze wszyst-
kich osobistym. Rossini nigdy 
w swych utworach nie mówił o 
sobie samym. Uczynił to po raz 
pierwszy i ostatni w „La Petite 
Messe Solennelle”. Nie rezygnując 
w najmniejszym stopniu z piękna 
melodycznego, wyposażył ją w 
zdumiewające bogactwo kapital-
nych pomysłów harmonicznych 
oraz oryginalnych i śmiałych mo-
dulacji. Jest to unikat na tle swych 
czasów. Również współcześnie 
niezwykłość tej kompozycji po-

rusza, dowodząc jak ponadcza-
sowym twórcą był Rossini i jak 
nieśmiertelnym w sztuce jest uni-
wersalny temat przemijania.

Koncert „Ostatni grzech mojej 
starości” będzie pierwszym, jaki 
Agnieszka Franków-Żelazny, bę-
dąca od września tego roku dy-
rektorem Filharmonii Sudeckiej 
im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzy-
chu, poprowadzi w roli dyrygent-
ki.

Red.
źródło i fot.

Filharmonia Sudecka 

Bilety: 40 zł – normalny, 30 
zł - ulgowy dostępne są w Ka-
sie Biletowej Filharmonii Su-
deckiej (rezerwacje: bilety@
filharmonia-sudecka.pl, 501-
674-397) oraz bileterii online: 
https://filharmonia-sudecka.
bilety24.pl. Do ceny biletów za-
kupionych w bileterii Bilety24 
doliczana jest prowizja.

Więcej informacji: http://fil-
harmonia-sudecka.pl.

O czym jest RAJ ESKIMO-
SÓW? To trudne pytanie – 
brak tu konkretnej historii, 
logiki przebiegu wydarzeń. 
Ale to „o czym” jest RAJ 
daje się poczuć, wyłapać 
z sytuacji i poruszanych 
problemów. Opowiadamy 
o spotkaniu dwóch osób – 
zewnętrznie można odnieść 
wrażenie, że to relacja ko-
bieta-mężczyzna, ale wolimy 
sens nieco głębszy, którego 
istotnym elementem także 
jest miłość. Ale nie miłość 
fizyczna, a miłość jako siła.
RAJ jest więc spotkaniem arty-

sty z jego wybraną muzą. Ukaza-
niem go we własnym środowisku, 
w samotności, w umiejętności by-
cia samemu.

RAJ jest też o tęsknocie do raju, 
który jest przecież gdzieś indziej i 
z tego powodu brnie się w błędne 
koło dążeń i traci z oczu cel i sens.

Co to jest RAJ ESKIMOSÓW? To 
jest zdecydowanie lepszy punkt 
startu. Można powiedzieć, że to 
poemat symfoniczny na teatr, ale 
pomniejszony, jakby był w pudeł-
ku od zapałek. Mniej ważne jaka 
to forma, ważniejsze, że to po pro-
stu utwór muzyczny. Jakbyśmy 
grali na instrumencie, którego 
klawiszami są wszystkie przejścia, 
szmery, przesunięcia, stuknięcia, 
kostiumy, słowa.

RAJ to marzenie, majaczenie i 
deja vu.

RAJ to komiczny horror roz-
dźwięku między życiem a byciem, 
popędem a cierpliwością, we-
wnętrzną prawdą a zewnętrznym 
wrażeniem.

Specjalne podziękowania dla 
Zamku Książ za udostępnienie 
sali zamkowej i umeblowania dla 
potrzeb nagrania materiału wideo 
do spektaklu.

Źródło i fot. teatr.walbrzych.pl

19.11 RAJ ESKIMOSÓW  19:00 
Scena Kameralna

20.11 RAJ ESKIMOSÓW  18:00 
Scena Kameralna

Tekst: Bogusław Schaeffer

Reżyseria i muzyka: Weronika 
Krówka

Wideo i światła: Dawid Kozłow-
ski

Inspicjent: Iwona Skiba
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Weronika Krówka [g], 

Rafał Kosowski

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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 Ludowej, przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr  703/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 14.11.2022 r.

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 Ludowej, przeznaczonej  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia nr  701/2022 Prezydenta 
Miasta  Wałbrzycha z dnia 14.11.2022 r.

REKLAMA R0728/22 REKLAMA R0729/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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 ulicy 
Obrońców Westerplatte 41, 
przeznaczonej  do sprzedaży                      
w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego, zgodnie z 
załącznikiem  do Zarządzenia                       
nr  702/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 14.11.2022 r.

REKLAMA R0730/22
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

DZIEŃ ŚLUBU
 Kiedy rozpocząć przygotowa-
nia urodowe? Jesień to najlep-
szy czas aby jeszcze spokojnie 
wszystko zaplanować. Jak krok 
po kroku to zrobić? Oto krótka 
ściągawka:
- 6-8 miesięcy: warto zarezerwo-
wać terminy wizyt na wymarzo-
ne makijaże oraz fryzury. Panie, 
które mają problemy z cerą lub 
chciały by zmienić kolor włosów 
powinny udać się na pierwsze 
konsultacje oraz zaplanować ze 
specjalistami indywidualny plan 
działania. To też dobry moment 
aby zadbać o sylwetkę i skorzy-
stać z pakietu zabiegów mode-
lujących.
-4 miesiące: to idealny okres dla 
Pań które chciały by wykonać  
makijaż permanentny brwi lub 
ust. Usta są jednym z walorów 
kobiecej urody, więc będzie to 
odpowiedni moment na pod-
kreślenie ich kształtu kwasem 
hialuronowym. Jeśli chcemy 
poprawić jakość skóry dobrze 
wykonać serię mezoterapii.
-2 miesiące: to czas wykonania 
próbnego makijażu i fryzury. By 
wyglądały nieskazitelnie, warto 
wykonać zabiegi regenerują-
ce na włosy oraz oczyszczające 
skórę. Jest jeszcze czas na mo-
delowanie sylwetki.
-1 miesiąc:  nie jest to dobry mo-
ment na eksperymenty, jedynie 
dopieszczenie np. fryzury. Jeże-
li przyszła Pani Młoda marzy o 
głębokim spojrzeniu, aplikacja 
rzęs, laminacja ( szczególnie 
pierwsza) będzie dobrym po-
mysłem.
-2 tygodnie: relaksujący masaż 
połączony z peelingiem zadba 
o ciało. By twarz wyglądała nie-
skazitelnie zabiegi antyoksyda-
cyjne na twarz będą strzałem w 
dziesiątkę.
-1 tydzień: w tym czasie wyko-
nujemy zabiegi na dłonie i sto-
py,  depilację woskiem oraz dba-
my o oprawę oka (rzęsy ,brwi).
DZIEŃ ŚLUBU – to radosny dzień, 
który ma nas cieszyć i sprawić że 
czujemy się wyjątkowo. Pole-
cam zacząć go od relaksującej 
maseczki, oddać się w ręce spe-
cjalistów, którzy w miłej atmo-
sferze zadbają o każdy szczegół 
pięknego makijażu i fryzury.

Pamiętaj o filtrach!

REKLAMA R0731/22

Choć lato minęło bezpowrot-
nie, w kosmetyczkach nadal po-
winnyśmy mieć produkty z filtrem 
(30-50 SPF). Promieniowanie UVA 
odpowiedzialne za proces starze-
nia się skóry, zmarszczki i przebar-
wienia, dociera do nas bowiem 
przez 365 dni w roku, a nie tylko 

- jak uważają niektórzy - w lipcu 
i w sierpniu. Aplikacja nowoczes-
nych kosmetyków ochronnych to 
obecnie czysta przyjemność! Pre-
paraty łatwo się rozsmarowują i 
wchłaniają, nie pozostawiają na 
cerze tłustej warstwy i nie bielą jej. 
12- miesięczna fotoprotekcja po-

zwoli ci cieszyć się długo młodym 
i zdrowym wyglądem. Rekomen-
dowana ilość kremu z odpowied-
nim, zapewniającym ochronę fak-
torem, to około 2 mg/ cm 2 (czyli 
"na oko" długość dwóch palców).

Zebrała: osa

Obecnie w makijażu najważ-
niejszą rolę odgrywa skóra - im 
lepiej wypielęgnowana, tym efekt 
make-up’u jest bardziej spektaku-
larny. Zaczynamy doceniać prepa-
raty, które przynoszą nam benefi-

ty: odżywiają, nawilżają, łagodzą, 
uelastyczniają. Na szczęście czasy 
ciężkich, „maskowych” podkładów 
mamy już za sobą. Zastępują je 
kosmetyki o lekkiej, często mine-
ralnej bądź wegańskiej formule, z 

witaminami i kwasem hialurono-
wym w składzie, których zadanie 
polega na upiększeniu cery, a nie 
na jej „przykryciu” grubą warstwą.

Zebrała: osa

Estetyka „clean girl look” opie-
ra się na naturalności. Jej naj-
ważniejsze cechy to: świetlista 
cera, „niewidoczny” makijaż oraz 
gładko zaczesane włosy. Styl ten 
szczególnie upodobało sobie po-
kolenie Z i Hailey Bieber.

Z pojęciem tym wiąże się także 
trend „clean beauty”, polegający 
na świadomym wyborze kosme-
tyków. Chodzi o to, by rezygno-

wać z produktów toksycznych na 
rzecz tych zawierających proste i 
nieszkodliwe substancje.

Uważać jednak trzeba na zja-
wisko „greenwashingu”, kiedy to 
producent celowo wprowadza 
nas - konsumentów w błąd  - 
oferując preparat „naturalny”, z 
logo w postaci zielonego listka. 
W rzeczywistości oferowany i za-
chwalany towar wcale nie ma nic 

wspólnego ze słowem i ideą „eko”. 
Ostrożni powinniśmy być także 
jeśli chodzi o opakowania. Mini-
malistyczny czarno-biały kartonik 
wcale nie musi oznaczać dermo-
kosmetyku rekomendowanego 
przez fachowca.

Zebrała: osa

Clean girl look i clean beauty

Skin friendly make-up

sekund
"Gorąca trójka" branży beauty

Skinimalizm

Ten nowy trend polega na 
maksymalnym uproszczeniu 
rytuałów pielęgnacyjnych. Wie-
loetapowe oczyszczanie brzmi 
pięknie ale w praktyce nie za-
wsze się sprawdza - zwłaszcza, 
gdy żyjemy szybko i brakuje 
nam czasu. Na co dzień skóra 
nie potrzebuje wiele. Wystarczy 
regularnie stosować żel i tonik 
plus dobrej jakości serum, SPF i 
krem nawilżający, by cieszyć się 
promiennym wyglądem.

Klej do włosów

Klej do włosów świetnie utrwala 
fryzurę, ale użytkowniczki Tik-
Toka znalazły dla niego nowe 
zastosowanie: według nich to 
najlepszy kosmetyk do ujarz-
mienia...brwi.

Usta! Usta!

Według Mintel, The Future of 
Color Cosmetics Report z 2022 
roku, w 2021 roku najwięcej no-
wości, czyli 27%, pojawiło się w 
kategorii produktów przezna-
czonych do makijażu ust. Popu-
larność szminek i błyszczyków 
wzrosła po pandemii. Okres 
noszenia maseczek wzbudził 
w nas tęsknotę za połyskiem, 
intensywnym kolorem i wyraź-
nym zaakcentowaniem tej czę-
ści twarzy.

Zebrała: osa



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

USŁUGI

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

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

PRZEPROWADZKI KOMPLEKSO-
WE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 
66 66; 502 308 696

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Naprawa maszyn do szycia wszel-
kich typów, domowe i przemysłowe. 
Wałbrzych ul. Armii Krajowej 47, czyn-
ne w godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, ła-
zienki itp. Tel. 660 201 604

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

Posiadam mieszkanie 30m2 do wy-
najmu w centrum miasta Wałbrzych, 

tj. 2 pokoje urządzone komforto-
wo, funkcjonalne, dla 2 osób. Koszt 
wynajmu wraz z mediami 1500 zł, bez 
negocjacji. Tel. kom. 604 451 481 lub 
503 307 767

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła ko-
lorowego i inne. Tel: 500834769

Jesteś zapracowany(a)?
Wymianę kół

na zimowe zostawiasz 
na ostatnią chwilę?

Nie lubisz stać w kolejkach.
Zadzwoń do nas,

przyjedziemy pod
wskazany adres.

Tel. 881 863 211
       510 075 417

OPALANIE
NATRYSKOWE

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

605 561 031

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

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 ul. Świdnickiej, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  675/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 31.10.2022 r.

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 ul. Reja, przeznaczonej do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  
nr  689/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 04.11.2022 r.

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 687/2022 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 4 listopada 2022 r.

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 ul. Dunikowskiego, przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  691/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 04.11.2022 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony            w dniu  4.11.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym 
– z przeznaczeniem na działania statutowe  -  załącznik do  Zarządzenia Nr 688/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  4.11.2022r.

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 ul. Podgórskiej, przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  690/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 04.11.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w 
dniu 15.11.2022 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 7/14 – obręb 2 Szczawienko przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 507 – obręb 26 Nowe Miasto przeznaczona  na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 66/2 – obręb 39 Podgórze przeznaczona na ogródek, 
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 629/19 – obręb 33 Podgórze przeznaczona na ogródek, 
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 496 – obręb 33 Podgórze przeznaczona na ogródek, 
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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 686/2022 Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha z dnia 4 listopada 
2022 r.
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