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Na skróty przez jezdnię
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PRZEGLĄDPRZEGLĄD
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kompas kulturalny str. 7-9

Właśnie taki obrazek dość 
często można zobaczyć kiedy 
piesi, chcąc skrócić sobie drogę, 
przechodzą przez obwodnicę Wał-
brzycha, przecinając jezdnię ulicy 
Sikorskiego na wysokości marketu 
Netto i siedziby operatora energe-
tycznego Tauron. Praktyka ta stała 
się nagminna choć od zakończenia 
budowy obwodnicy tymczasowe-
go przejścia dla pieszych w tym 
miejscu przecież nie ma, a miejscu 
tym posadowiono znak B-41 „Za-
kaz ruchu pieszych”. 

Sprawę wielokrotnie zgłaszali do 
naszej redakcji lokalni kierowcy, którzy 
alarmują, iż piesi kompletnie nie zwra-
cają na nic uwagi i „pakują się” wprost 
pod koła jadących pojazdów. 

Zatem co może grozić pieszemu za 
przekraczanie jezdni w niedozwolonym 
miejscu, poza ryzykiem utraty zdrowia i 
życia?

- Na podstawie art. 97 Kodeksu wy-
kroczeń za naruszenie obowiązku ko-
rzystania z przejść dla pieszych pod-
czas przechodzenia przez jezdnię grozi 
grzywna w postaci mandatu karnego w 
kwocie 50 zł - informuje Oficer Prasowy 
komisarz Marcin Świeży z Zespołu Ko-

munikacji Społecznej Komendy Miej-
skiej Policji w Wałbrzychu. 

Policja kara pieszych, ale tego typu 
wykroczeń jest niewiele. - W zeszłym 
roku na terenie naszego miasta i po-
wiatu wałbrzyskiego policjanci ujawnili 
łącznie 72 tego typu wykroczenia - wyli-
cza komisarz Marcin Świeży. 

Czy wobec tego można przekroczyć 
jezdnię tylko na pasach dla pieszych? 
Konkretnych przepisów powinniśmy 
szukać w artykule 13 ustawy Prawo o 
ruchu drogowym. Otóż, jak podaje ów 
przepis prawa: "Przechodzenie przez 
jezdnię poza przejściem dla pieszych 
jest dozwolone, gdy odległość od przej-
ścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak 
skrzyżowanie znajduje się w odległości 
mniejszej niż 100 m od wyznaczonego 
przejścia, przechodzenie jest dozwolone 
również na tym skrzyżowaniu - czytamy 
w zapisie. Ponadto, przechodzenie przez 
jezdnię poza przejściem dla pieszych, o 
którym mowa w ust. 2, jest dozwolone 
tylko pod warunkiem, że nie spowodu-
je zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy 
jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdom i do przeciwległej krawędzi 
jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle 
do osi jezdni. 4. Jeżeli na drodze znajdu-

je się przejście nadziemne lub podziem-
ne dla pieszych, pieszy jest obowiązany 
korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 
2 i 3. 5". To tyle w skróconej wersji tego 
przepisu. Ale warto również pamiętać 
o tym, że za korzystanie z przejścia dla 
pieszych przy jednoczesnym korzysta-
niu z telefonu komórkowego, również 
grozi kara. Dotychczas takiego przepisu 
nie było w polskim prawie. Został wpro-
wadzony po raz pierwszy dla tego typu 
zachowań 1 czerwca 2021 roku. Zgod-
nie z nim za korzystanie przez pieszego 
np. z telefonu na przejściu grozi mandat 
w wysokości 300 złotych.

PAS.
Fot. Red
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STYCZEŃ

27
PIĄTEK

Imieniny:
Jan, Ludwika, Marcela 

Dzień Iluzjonistów

STYCZEŃ

31
WTOREK

Imieniny:
Jerzy, Witalian 

Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu
czytaj więcej Rozmowa Tygodnia str 2

 Imieniny:
Karol, Tomasz 

Międzynarodowy Dzień LEGO
czytaj więcej Temat Tygodnia str 4 

LUTY

1
ŚRODA

LUTY

2
CZWARTEK

„Kiedy jesteśmy zbyt przywiązani do bogactwa,
nie jesteśmy wolni. Jesteśmy niewolnikami.” -  Papież Franciszek 

STYCZEŃ

28
SOBOTA

Imieniny:
Brygida, Sewer

Dzień Gumy do Żucia

Imieniny:
Kornel, Maria, Miłosława 

Światowy Dzień Wyborów

10:00 - 20:00 Giełda płyt winylowych - CH Auchan 
Wałbrzych
18:00 - Koncert gitarowy - Mateusz Tranda w Harców-
ce - PTTK Harcówka Wałbrzych
18:00 - 21:00 - Nocne zwiedzanie Starej Kopalni - Sta-
ra Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki
19:00 - 20:30 Wałbrzych • Kabaret Nowaki - Za grani-
cą żartu - Filharmonia Sudecka
19:00 - WESELE dramat w trzech aktach – spektakl – 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
20:00- TAŃCZYMY dla ORKIESTRY  - A PROPOS

08:30 – 16:00 - “Górnicza Zima” - czyli ferie zimowe w 
Starej Kopalni
19:00 - WESELE dramat w trzech aktach – spektakl – 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 
19:00 - Czarodziejski flet – koncert – Filharmonia Su-
decka
19: 00 - Yanistan - Wysocki, Cohen, Kaczmarski - kon-
cert

Dzień Pozytywnego Myślenia
Światowy Dzień Mokradeł

Dzień Handlowca
Dzień Świstaka

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Dzień Niedźwiedzia

Dzień Naleśnika

09:00 - SZEWCZYK DRATEWKA  – Spektakl – Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu

Międzynarodowy Dzień bez Oleju Palmowego
Dzień Ubezpieczenia Samochodu

09:00 - SZEWCZYK DRATEWKA  – Spektakl – Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
11:00 - SZEWCZYK DRATEWKA – Spektakl – Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
-2OC -2OC -2OC 2OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Aniela, Bolesława, Zdzisław

Międzynarodowy Dzień Puzzli

STYCZEŃ

29
NIEDZIELA

11:00 - Spacer z przewodnikami dla Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy - Ornamental Farm Buko-
wiec
12:30 - TAJEMNICZY OGRÓD – Spektakl – Teatr Lal-
ki i Aktora w Wałbrzychu
14:00 – 19:00 - 31 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY w ‚’Pod pretekstem’’ art cafe – 
koncerty i licytacje 
18:00 - WESELE dramat w trzech aktach – spektakl – 
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu 

REKLAMA R0041/23

Imieniny:
Maciej, Marcin, Martyna  

Dzień Rogalika

STYCZEŃ

30
PONIEDZIAŁEK
Dzień Głupkowatych Powitań na Poczcie Głosowej

27 stycznia obchodzo-
ny jest Międzynarodowy 
Dzień Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu. To ważna 
data?

Jest to dzień bezprece-
densowy, dlatego że w hi-
storii świata nie było takiego 
momentu, który założył, że 
unicestwi się cały naród. To 
jest coś niesamowitego, po-
twornego i pokazuje demo-
nizm działania III Rzeszy. Jest 
taki film pod tytułem „Niedo-
kończony film” reżyserki Yael 
Hersonski, która znajduje 
sześć taśm z getta. Nakręco-
ne przez Niemców w Getcie 
Warszawskim, a znalazła je w 
bunkrze Stasi...leżały tam do 
95 roku. Nikt nie wie dlacze-
go powstał ten film. Pocię-
ty materiał kompletnie bez 
montażu. Tam widzimy sceny 
tego, co dzieje się w getcie. 
Pokazują kulturę żydowską, 
na przykład obrzezanie, ry-
tualne modlitwy. Nikt nie wie 
po co ten film powstał w lip-
cu 45 roku, gdy zaczęto likwi-
dować getta i wywieziono 
ludzi do komór gazowych. 
Znajdują kamerzystę i pytają 
się: Po co ten film powstał? 
On odpowiada, że ten film 
powstał tylko i wyłącznie po 
to, że gdyby III Rzesza wygra-
ła wojnę, miała zbudować 
muzeum wymarłej rasy i film 
miał ukazywać, że kiedyś 
taka rasa była. Znałem wielu 
Żydów ocalałych z Holokau-
stu, dlatego ten dzień jest tak 
ważny.

Dolny Śląsk: Zaginione 
Skarby. Czy sądziłeś, że 
ten program będzie takim 
sukcesem? Że ludzie będą 
przychodzić na spotkania i 
będą chcieli dowiedzieć się 
więcej niż z programu?

Ja jestem skromny czło-
wiek, nie wiem jak ludzie 
przyjmą pewne rzeczy, ja 

pragnę pokazywać historię, 
aby była ona dostępna dla 
każdego. Ale że się podobało 
i ludzie lubią moją narrację i 
poruszane tematy z Dolne-
go Śląska to bardzo jest mi 
miło. Mogę powiedzieć, że 
pracujemy na sezonem II. Bę-
dzie więcej odcinków niż w 
pierwszym. 

Skarby odkryte w Wał-
brzychu w dzielnicy Stary 
Zdrój. Czy to "wpisuje się" 
w nowe odcinki  twojego 
programu?

Nie mogę zdradzić, ale ro-
bię wszystko, aby się wpisało. 

Czy jesteś zaskoczony 
tym, co zostało odnalezio-
ne?

Nie widziałem w swoim ży-
ciu takiego wehikułu czasu, 
jeżeli chodzi o ilość nagro-
madzonych przedmiotów za-
chowanych w tak idealnym 
stanie. Na przykład flakonik 
perfum, który wyglądał tak 
jakby ktoś przed chwileczką 
przyniósł go z perfumerii. 
Jak nacisnąłem przycisk, to 
on wypuścił perfumy, które 
pachniały. Widziałem port-
monetkę otwieraną przez 
służby konserwatora zabyt-
ków i pracowników Muzeum 
Porcelany. Portmonetka była 
otwierana pierwszy raz po 
80 latach, a z niej wyleciała 
moneta, spinka i wizytówka 
miejscowego dentysty. To 
było coś niesamowitego. Wi-
działem broszkę czy obrączki 
- sklejone,  złote, ludzi którzy 
wierzyli, że wrócą. Widzia-
łem zabawki dziecięce, które 
mnie "rozbrajały". Widziałem 
walizkę, z której po otworze-
niu wyleciała kartka a na niej 
wypisane przedmioty z wa-
lizki i nazwiska ludzi, którzy 
ją schowali. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur

Więcej wywiadu prze-
czytasz na stronie 
www.30minut.pl 

zeskanuj kod QR
i czytaj pełen wywiad. 
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Zdjęcie tygodnia Stary Zdrój zimą 

Legomania dla każdego
Ile jest frajdy z budowania klockami lego, tego chyba nie trzeba pisać ani mówić. Potrafią 

przeniknąć w niemal każdą dziedzinę życia i rozrywki, doczekały się filmów na wielkim ekranie 
(w których główne role odgrywają wykonane z nich ludziki). Te klocki kocha każdy i można po-
wiedzieć wprost, że stały się nieodzownym elementem naszej kultury, bo są z nami już ponad 
90 lat. Prawdopodobnie około 400 milionów ludzi bawi się LEGO.

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Szczawieński Rok Inwestycji
Rok 2023 dla Uzdrowiskowej 

Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój 
to niewątpliwie Rok Inwestycji. 
Wzmożony ruch inwestycyjny 
obserwujemy w Szczawnie od 
kilku lat, co rok oddawane są 
nowe inwestycje, co rok gmina 
sięga po kolejne.  W ubiegłym 
roku oddana została do użytku 
spektakularna inwestycja „Budo-
wy wieży widokowej na Wzgó-
rzu Gedymina”, będąca „oczkiem 
w głowie” włodarzy miasta, tu-
rystów i gości. Jej popularność 
przerosła najśmielsze oczekiwa-
nia. Od momentu otwarcia w lip-
cu 2022 r. do końca roku odwie-
dziło ją ponad 100 tys. turystów 
i gości.

 Bieżący rok pod wzglę-
dem inwestycyjnym jest szcze-
gólnie ważny dla gminy z uwagi 
na planowane oddanie do użyt-
kowania największej w historii 
Szczawna-Zdroju inwestycji  „Bu-
dowy Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego, stanowiącego dopeł-
nienie dla całości realizowanego 
przez lata zadania „Budowy kom-
pleksu oświatowo-sportowo-
-rekreacyjnego” zlokalizowanego 
przy ul. Słonecznej 1a. Przypo-
mnijmy w skład tego kompleksu 
wchodzi: hala sportowa oddana 
do użytku w 2015 r., boisko lek-

koatletyczne „Królowa Sportu” 
oddane do użytku w 2016 roku, 
kryta pływalnia „Dolnośląski Del-
finek” oddana do użytku w 2020 
roku i Zespół szkolno-przed-
szkolny, który zostanie oddany 
do użytku właśnie w 2023 r. Bu-
dowę części oświatowej zespo-
łu  rozpoczęto w 2019 roku. W 
samym 2023 r. na jej realizację 
przeznaczono 5,6 mln.

Przypomnijmy, bo warto i 
jest to ciekawe. W ramach tej 
inwestycji powstanie budynek 
szkolno-przedszkolny, zaprojek-
towany jako 3 i 4 kondygnacyjny, 
częściowo zagłębiony na pozio-
mie przyziemia od strony ulicy 
Słonecznej. Do budynku będą 
prowadzić  4 odrębne wejścia 
dla przedszkola, nauczania po-
czątkowego oraz dwa do szkoły 
podstawowej. Budynek szkoły 
i przedszkola będzie zespolony 
łącznikiem z halą sportową i kry-
tą pływalnią.

W 2023 roku kontynuowane 
będą roboty budowlane związa-
ne z pracami wykończeniowymi 
oraz przeprowadzona zostanie 
procedura oddania obiektu do 
użytkowania.

 Całkowita wartość zada-
nia budowy Zespołu to prawie 
28 mln złotych, z czego budowa 

szkoły to kwota niespełna 24 mln 
zł, a wyposażenie 3,8 mln zł.  Ze 
źródeł zewnętrznych gmina po-
zyskała:

- 466.534.26 zł z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa;

- 1.197.223,00  zł z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych;

- 3.100.000,00zł z Rządo-
wego Funduszu  Polski Ład i Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
(dofinansowanie na wyposaże-
nie szkoły).

 Wkrótce obiekt zostanie wy-
posażony w niezbędny sprzęt, 
na który gmina pozyskała 3,1 
mln złotych z budżetu państwa 
w ramach programu Polski Ład.  
Już dziś Burmistrz Miasta Marek 
Fedoruk zapowiada, że  po za-
kończeniu wszystkich prac, uzy-
skaniu stosownych pozwoleń 
i wyposażeniu obiektu, będzie 
możliwość jego zwiedzenia przez 
zainteresowanych. Jak mówi 
Burmistrz i Zastępca Burmistrza 
otwarcie tego Zespołu szkolno-
-przedszkolnego, to „historycz-
na chwila dla Nas Wszystkich”, a 
świadkami jej powinnyśmy być 
we wrześniu 2023 r. Życzymy 
wszystkich uczniom aby pierw-
szy dzwonek usłyszeli w nowo-
czesnej, pięknej szkole!

Historia 
28 stycznia obchodzimy Mię-

dzynarodowy Dzień LEGO (Inter-
national LEGO Day). W tym roku 
przypada on w sobotę. Święto to 
powstało na cześć złożenia paten-
tu na klocki LEGO w 1958 roku. 
Jednak za oficjalny początek ist-
nienia firmy LEGO uznaje się rok 

1932. Dlaczego? Cofnijmy się o kil-
ka lat wstecz, żeby lepiej nakreślić 
historię.  Twórca zabawki Ole Kirk 
Christiansen urodził się 7 kwiet-
nia 1891 roku w Vejle, mieście na 
Półwyspie Jutlandzkim w Danii. W 
wieku sześciu lat zaczął wypasać 
owce swojej rodziny na polach, a 
dla zabicia czasu podczas długich 

godzin na dworze rzeźbił małe 
drewniane figurki. W wieku 14 lat 
zaczął szkolić się pod kierunkiem 
swojego starszego brata, Kristia-
na Bonde Christiansena. Chciał 
zostać stolarzem. W ciągu 20 lat 
mimo przeciwności losu rozwijał 
on rodzinny zakład produkujący 
zabawki. Christiansen podjął de-

cyzję o produkcji tanich wyrobów 
drewnianych, w tym drewnianych 
zabawek. Jednym z pierwszych 
wyrobów tego typu była słynna 
drewniana kaczka LEGO. 

Rozwój firmy 
Jakiś czas później jego wyro-

by, a głównie zabawki zaczęły 
stawać się popularne. Zaczął po-
szerzać gamę swoich wyrobów, 
dodając do oferty np. drewniane 
Jo-Jo czy modele samochodów. 
W przedsięwzięciu zaczął mu 
także pomagać najstarszy syn: 
Godtfred Kirk Christiansen. War-
sztat powoli "stawał na nogi". W 
1934 r. Ole ogłosił konkurs wśród 
swoich podwładnych na nazwę 
dla firmy. Nagrodą była butelka 
wina domowej roboty. I tak oto 
powstała nazwa LEGO – słowo to 
zrodziło się na bazie 2 duńskich 
słów: „leg godt”, co w tłumaczeniu 
oznacza: ,,Baw się dobrze”. W 1947 
r. zakład Olego zaczął produko-
wać pierwsze zabawki z tworzyw 
sztucznych. Były to misie oraz 
grzechotki. Dodatkowo Ole wciąż 
posiadał plastikowe cegiełki, któ-
re były próbkami rozdawanymi 
na targach w Kopenhadze. Mimo, 
iż nikt nie widział w nich poten-
cjału, postanowił wprowadzić 
je do produkcji. Jednak dopiero 
po stworzeniu traktora Ferguso-
na, plastikowe zabawki odniosły 
prawdziwy sukces.

Krok po kroku
W 1949 r. powstały pierwo-

wzory dzisiejszych klocków LEGO. 
Co ciekawe, bazowały one na ze-
stawach firmy Kiddycraft, jednak 
zostały tak zmodyfikowane, by 
nie naruszały prawa patentowe-
go. Wówczas klocki wychodziły 

pod nazwą ,,Automatic Binding 
Bricks". W 1953 roku klocki de-
biutują na rynku duńskim. Mimo 
popularności, posiadały jeden 
mankament: konstrukcje z nich 
zbudowane nie były trwałe i łatwo 
się rozpadały. To skłoniło Gotfryda 
do stworzenia nowej wersji klo-
cków. 28 stycznia 1958 roku klo-
cki LEGO zostały opatentowane. 
Niestety, około półtora miesiąca 
po uzyskaniu patentu, na zawał 
serca zmarł założyciel firmy: Ole 
Kirk Christiansen. Po jego śmierci 
stanowisko dyrektora zajął jego 
syn: Godfred Kirk Christiansen. W 
1961 r. rozpoczęto eksport pierw-
szych zestawów do Stanów Zjed-
noczonych. Firma LEGO stale po-
większała także eksport na bliskie 
rynki zagraniczne, a popularność 
klocków stale rosła. Już w 1968 r. 
w Billund powstał pierwszy Lego-
land - park rozrywki zbudowany z 
klocków LEGO. Tylko w pierwszym 
roku jego działalności odwiedziło 
go ponad 625 tys. osób, a już w 
1996 r. bramę wejściową do parku 
przekroczył 25 milionowy odwie-
dzający. W 1969 r. na rynku poja-
wiły się pierwsze klocki LEGO dla 
najmłodszych – Seria LEGO DU-
PLO.

Zebrał i opracował
PAS

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
magazynkoncept.pl

klockowo.pl
morele.net

afols.pl
wirtualnemedia.pl
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„Orkiestra” zagra w regionie
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Przed nami niedzielny 
31. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który 
odbędzie się pod hasłem 
„Chcemy wygrać z sepsą! 
Gramy dla wszystkich – 
małych i dużych!” Swoje 
regionalne sztaby i atrak-
cje przygotowały niemal 
wszystkie miejscowości w 
okolicy. Warto sprawdzić 
gdzie i jak możecie wspie-
rać WOŚP w swoim miejscu 
zamieszkania.

Wałbrzych
– W tym roku jest to taki mało 

spektakularny cel, ale dla każdej 
osoby, która jest związana ze służ-
bą zdrowia i oby tylko dla nich, 
pojęcie sepsa jest pojęciem tyleż 
przerażającym co niestety obec-
nym na co dzień. Sepsa zabiera 
nam często całkowicie zdrowych 
ludzi, w sile wieku w ciągu kilku-
nastu godzin, a czasem kilku go-
dzin – mówi doktor Roman Szełe-
mej, prezydent Wałbrzycha.

Na ulice Wałbrzycha wyjdzie w 
najbliższą niedzielę 245 wolon-
tariuszy. Sztab będzie działał w 
niedzielę w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury na terenie Starej Ko-
palni, ale także w Zespole Szkół z 
Oddziałami Integracyjnymi przy 
ulicy Palisadowej. W czasie nie-
dzielnego finału nie zabraknie 

także strażaków. Na terenie Starej 
Kopalni pojawią się Państwowa 
Straż Pożarna oraz Grupa Poszuki-
wawczo-Ratownicza Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wałbrzychu. W 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na 
terenie Starej Kopalni w czasie 
niedzielnego finału przygotowa-
liśmy kilka stref dla mieszkańców. 
W Strefie Profilaktyki, Zdrowia i 
Urody, która będzie działać od 
godziny 15.00 do 19.00, pojawią 
się: szkoła Pascal z masażem i ma-
kijażem, Jump Planet Gym, będą 
możliwe konsultacje ze specjali-
stami z Nowa ja – terapia osoczem 
bogatopłytkowym, Wellu – Justy-
na Stachowiak, Centrum Trycho-
logii i Masażu Darmass, Inga Sela 
Lash&brow Academy Wałbrzych, 
Fit Klub 24 Wałbrzych, które bę-
dzie między innymi dokonywać 
pomiaru tkanki tłuszczowej. Bę-
dzie także Strefa Zabaw! Tutaj or-
ganizatorzy zapraszają do SOWY 
– Strefy Odkrywania, Wyobraźni i 
Aktywności, a specjalną propozy-
cję na 31. Finał WOŚP przygoto-
wał KidsTech.

W tym roku organizatorzy za-
praszają do siedziby Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 
przy ulicy Bolesława Chrobrego. 
Krew mogą oddać osoby, które 
ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 
65 roku życia.

Świdnica
Wszystkich świdniczan orga-

nizatorzy zapraszają tego dnia o 
godz. 10.00 na uroczyste odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej na 
rondzie WOŚP, na skrzyżowaniu 
ul. Zamenhofa i placu Józefa Pił-
sudskiego. Po odsłonięciu tabli-
cy zachęcamy rowerzystów oraz 
biegaczy do pokonania trasy w 
kształcie serca. Liczy ona 15 km i 
wiedzie wokół miasta. Na licyto-
wanie, wspólną zabawę i skosz-
towanie smakołyków z orkiestro-
wej kawiarenki organizatorzy 
zapraszają do sali teatralnej ŚOK 
od godz. 12.00 do godz. 20.00. 
Podziwiać będzie można występy 
solistów i zespołów. Po raz ósmy w 
finał angażuje się Moto Orkiestra. 
Od godz. 10.00 przy ul. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego przygotowano 
wiele atrakcji, m.in.: przejażdżki 
samochodami, licytacje, a także 
bar z pierogami i ciastami. Przy 
Galerii Fotografii w Rynku od 
godz. 12.30 do zasinienia organi-
zmów odbędzie się wodowanie 
świdnickich morsów.

Głuszyca
O godz. 8:00 odbędzie się po-

kazowa kąpiel morsów na urokli-
wym trzecim stawie w Głuszycy 
organizowana przez Klub Dobra 
Energia Głuszyca. W Parku Jorda-
nowskim o godz. 10:00 wraz z lo-
kalnym pasjonatem historii Grze-

gorzem Czepilem będzie można 
pójść na rodzinny spacer „szla-
kiem głuszyckich tajemnic”. Fina-
łowe granie w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-MBP rozpocznie 
się o godz. 15.00 hymnem Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, który wykona Głuszycka Or-
kiestra Dęta, a potem zagra swój 
koncert. Ok. godz.15.30 druhowie 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Głuszycy Górnej zaprezentują, 
jak fachowo i bezpiecznie udzie-
lić pierwszej pomocy poszkodo-
wanym. Warto przyjść i zobaczyć, 
jak pomóc drugiemu człowieko-
wi potrzebującemu pomocy. Ok. 
godz. 16 zobaczymy pokaz walk 
w wykonaniu uczestników klubu 
Teakwon-do Taipan z Głuszycy, a 
ok. 16.30 swoje niezwykłe umie-
jętności zaprezentują tancerze ze 
Szkoła Tańca Cordex w Wałbrzy-
chu. Gwiazda wieczoru pojawi 
się na scenie o godz. 17. Będzie 
to zespół ze Śląska – Maciej Lipi-
na & Ścigani, którzy grają rocka i 
bluesa.

Czarny-Bór
Już w sobotę 28 stycznia, od 

rana wolontariuszy spotkać bę-
dzie można na najbardziej ob-
leganym turystycznym szlaku, 
pod Trójgarbem. A po górskich 
wędrówkach, wielkie orkiestro-
we granie przeniesie się na scenę 
czarnoborskiego Centrum Kul-

tury. Start o godzinie 16:00, a w 
programie mocne uderzenie ze-
społów Hortus, The Light Street 
i nieco lżejsze brzmienie In The 
Rush oraz Jacka Świderskiego. W 
niedzielę 29 stycznia od samego 
rana, na terenie całej gminy kwe-
stować będzie 20 wolontariuszy. 
Od godz. 12:00 sołectwo Jaczków, 
na tamtejszej świetlicy serwować 
zamierza lokalne pyszności. Bę-
dzie i swojsko, i domowo, i wy-
kwintnie. O godz. 16:00 kolejna 
porcja rodzinnych, wielkoorkie-
strowych atrakcji w czarnobor-
skim Centrum Kultury: grupy ta-
neczne "Dzikie Densy" z Czarnego 
Boru, „Fraszka” z Kamiennej Góry, 
dziecięce popisy wokalne, pokazy 
strażackie OSP Czarny Bór, alpako-
wa zagroda, a na deser swoim gło-
sem zaczaruje wszystkich Aneta 
Szewczyk z zespołem New Place.

Jak znaleźć sztab WOŚP w 
Twoim mieście?

To bardzo proste! Wejdź na 
stronę https://www.wosp.org.pl/
final/sztaby i wpisz nazwę miej-
scowości, lub powiat czy też kod 
pocztowy.

PAS
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Obecnie koszty funkcjonowania Miasta
rosną znacznie szybciej niż dochody

Świebodzice mają budżet
Sesja w sprawie budżetu 

Gminy Świebodzice na rok 
2023 i w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej 
odbyła się w dniu 19 stycz-
nia br. o godz. 16.00 w sali 
posiedzeń. W tym roku 
odmiennie do lat ubie-
głych Rada Miejska podjęła 
uchwałę budżetową Gminy 
Świebodzice na rok 2023 
oraz Wieloletnią Prognozę 
Finansową wraz z autopo-
prawkami. Pozwoli to już na 
rozpoczęcie zadań inwesty-
cyjnych.

- Budżet tegoroczny jest trud-
nym budżetem, przede wszystkim 
z uwagi na czynniki społeczno - 
gospodarcze. Mając na uwadze 
wzrost i niestabilność cen energii, 
gazu, inflację, wzrost minimalne-
go wynagrodzenia istnieje obawa 
o realizację wszystkich zadań. Do-
piero po przeprowadzonych prze-
targach będzie znany koszt reali-
zacji zadania. Należy spodziewać 
się, że proporcja otrzymanej do-
tacji i wkładu własnego zostanie 
zachwiana, co może spowodować 
wzrost potrzeby zaangażowania 
większych środków własnych. 
Oznaczać to będzie, że dofinanso-
wanie nie wyniesie średnio 95%, 
jak zakładano na etapie wnio-

skowania tylko znacznie mniej, 
co musi zostać zrównoważone 
wkładem własnym Gminy -mówił 
Burmistrz w czasie sesji. Nie oby-
ło się jednak bez uwag i dyskusji 
ze strony opozycji trwającej po-
nad godzinę. Burmistrz na sesji 
przypominał, że zgodnie z ustawą 
przedłożył projekt budżetu oraz 
WPF, zarówno Przewodniczącej 
Rady, jak i Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej w dniu 15 listopada 
2022 r. Przewodnicząca Rady w 
terminie do 7 dni ma obowiązek 
przekazać projekt budżetu Rad-
nym, natomiast Radni powinni 
w ciągu 21 dni spotykać się na 
komisjach Rady i formułować 

wnioski do otrzymanego projektu 
budżetu. W przewidzianym termi-
nie w sprawie projektu budżetu 
nie spotkała się żadna komisja. 
Do Burmistrza nie wpłynął ani 
jeden wniosek. Pomimo burzli-
wego przebiegu sesji i koniecz-
ności zabezpieczenia powstałego 
niedoboru finansowego w dziale 
750, budżet na rok 2023 został 
uchwalony. Ten rok będzie wyjąt-
kowo trudny m.in. ze względu na 
wyraźnie większe koszty funkcjo-
nowania Miasta. Obecnie kosz-
ty funkcjonowania Miasta rosną 
znacznie szybciej niż dochody, 
ale Burmistrz jest przekonany, że 
dzięki wspólnym rozważnym de-
cyzjom przejdziemy przez niego 
bezpiecznie.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

sekund

Walim
Narada sołtysów 
W dniu 24 stycznia 2023 roku odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy 
Walim pierwsza w tym roku narada Sołtysów. W trakcie spotkania 
omówiono sprawy związane z dostawą nowych pojemników na od-
pady komunalne dla mieszkańców naszej gminy. Sołtysi poruszali 
także tematy związane z bieżącymi problemami mieszkańców do-
tyczące m.in. oświetlenia ulicznego, remontów nawierzchni dróg 
czy dystrybucji węgla na terenie gminy. Ważną kwestią było również 
omówienie zasad i obowiązków właścicieli posesji dotyczących od-
śnieżania chodników. Wójt przypomniał, że zgodnie z przepisami 
prawa, bieżące utrzymanie chodników należy do właścicieli i zarząd-
ców nieruchomości, przy których te chodniki są położone.
Źródło walim.pl

Głuszyca
Rusza remont mostu
Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową mostu na 
drodze wojewódzkiej nr 381 na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z 
ulicą Ogrodową i ulicą B. Chrobrego. Będzie to jeden z najtrudniej-
szych remontów w ostatnim czasie, który znacząco przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa. Na czas modernizacji zostanie wprowa-
dzona zastępcza organizacja ruchu. Mieszkańców, kierowców oraz 
pieszych uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy 
o wyrozumiałość. 
Źródło gluszyca.pl 
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 koncert 

Don Giovanni

03.02.2023

spektakl

DOBRZE,
ŻE JESTEŚ
19.02.2023

premiera

CYRANO 

04.02.2023

koncert

Muzyka włoska
o miłości

14.02.2023

Stand-up Wałbrzych! 

Marcin Zbigniew
Wojciech

13.02.2023

Wernisaż malarstwa 

Pawła Basińskiego

16.02.2023

walbrzych-naszemiasto.pl

LUTY 2023 W FILHARMONII SUDECKIEJ
W lutym w trakcie fe-

rii zimowych zaprasza-
my na warsztaty perku-
syjne, które odbywać 
się będą w Filharmonii 
Sudeckiej w ponie-
działki 13 i 20 lutego 
2023 w godzinach 9:30-
10:30 oraz 11:00-12:00. 
W trakcie zajęć dla 
osób powyżej ósme-
go roku życia uczest-
nicy m. in. zapoznają 
się z instrumentami 
orkiestrowymi – kot-
ły, wibrafon, ksylofon, 
dzwonki, tam-tam, 
werbel, talerze, tambu-
ryn, triangiel, poznają 
zasady prawidłowego 
trzymania pałek i ude-
rzania nimi, zagrają na 
zestawie perkusyjnym, 
także w rytmie groo-
ve,  poznają bębny, w 
które uderza się ręka-
mi - bongosy, djembe, 
kongi, a po prezentacji  
sposobu gry, wspólnie 
zagrają podstawowe 
rytmy i improwizacje. 
Nie zabraknie body 
percussion i bum bum 
rurek. Warsztaty pro-
wadzi Jagoda Wojty-
lak, perkusistka współ-
pracująca z Orkiestrą 
Filharmonii Sudeckiej. 
Szczegółowe informa-
cje dotyczące warszta-
tów dostępne są na 
stronie internetowej 
Filharmonii Sudeckiej 
oraz jako wydarzenie 
w mediach społecznoś-
ciowych. Zapraszamy.

Kasa biletowa 
czynna od wtorku do 
czwartku w godzinach 
13:00-15:30, a w piątek 
na dwie godziny przed 
koncertem. Bilety do-
stępne są także online: 
www.filharmonia-su-
decka.bilety24.pl
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TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Po trwającym kilka miesięcy re-
moncie Widowni Dużej Sceny 
Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Wałbrzychu po-
wrócił do intensywnej pracy! Dla-
tego też przez cały luty proponuje 
spektakle na obu scenach. Zapla-
nujcie sobie wieczór w teatrze!

Pierwszy weekend lutego to ro-
mantyczne spotkanie z nieszczę-
śliwą miłością CYRANO oraz 
pikantną, pełną żądzy i brazy-
lijskiego ognia NIEWOLNICĄ 
ISAURĄ. Kolejny weekend to 
moment dla alternatywnych rze-
czywistości – jak wyglądałaby 
Eurowizja, gdyby zorganizowano 
ją w Wałbrzychu? I to w specjal-
nie na tę okoliczność wyremon-
towanym Hotelu Sudety? Czy coś 
może pójść nie tak? Sprawdźcie 
w przebojowym spektaklu AN-
CORA TU! Drugim spektaklem 
weekendu jest opowieść o czło-
wieczeństwie, Wałbrzychu, jego 
historii i mieszkańcach. A także 
o wartościach, które po drodze 
zgubiliśmy – a może właśnie nie? 
MENSCH przeniesiony z „Pede-
tu” na Scenę Kameralną w sobotę 
i niedzielę.
Po walentynkach czekają na nas 
szalone przygody z poszukiwacza-
mi skarbów – ZŁOTY POCIĄG 
SUPERSTAR i poszukiwaczami 
sensacji – BIŁ SOBIE ANDRZEJ. 
Wyruszajcie z nami PO ZŁOTO!
Złotem – i to białym – nazywamy 
wałbrzyską porcelanę. W obliczu 
ostatnich wydarzeń chyba nikt 

nie ma wątpliwości, jak ważnym 
elementem tożsamości miasta 
jest ostatnia fabryka tego cenne-
go materiału. Zapraszamy więc 
wszystkich widzów na opowieść 
o pracownicach wałbrzyskich fa-
bryk porcelany. PILNIE KUPIĘ 
BIOGRAFIĘ to poruszające hi-
storie, opowiedziane z lekkością i 
czułością. Na Scenie Kameralnej 
w ostatni weekend lutego. A na 
Dużej Scenie w tym czasie pełen 
humoru spektakl PRZYSZEDŁ 
MĘŻCZYZNA DO KOBIETY. 
On – nieśmiały i zakompleksio-
ny aptekarz po przejściach. Ona 
– udająca oschłą i zdystansowaną 
– kobieta z przeszłością. Co z tego 
wyjdzie? Może udany romans?

Więcej informacji o repertuarze, 
spektaklach i biletach na: www.
teatr.walbrzych.pl

fot. Tobiasz Papuczys

REPERTUAR – LUTY 2023

3 lutego / PIĄTEK / 19.00 / NIE-
WOLNICA ISAURA / Scena Ka-
meralna
4 lutego/ SOBOTA / 18.00 / CY-
RANO / Duża Scena
4 lutego/ SOBOTA / 19.00 / NIE-
WOLNICA ISAURA / Scena Ka-
meralna
5 lutego / NIEDZIELA / 18.00 / 
CYRANO / Duża Scena
5 lutego / NIEDZIELA / 19.00 / 
NIEWOLNICA ISAURA / Scena 
Kameralna

10 lutego / PIĄTEK / 19.00 / AN-
CORA TU / Duża Scena
11 lutego / SOBOTA / 17.00 / 
MENSCH / Scena Kameralna
11 lutego / SOBOTA / 19.00 / 
ANCORA TU / Duża Scena
12 lutego / NIEDZIELA / 17.00 / 
MENSCH / Scena Kameralna
12 lutego / NIEDZIELA / 19.00 / 
ANCORA TU / Duża Scena

17 lutego / PIĄTEK / 18.00 / BIŁ 
SOBIE ANDRZEJ / Scena Kame-
ralna
17 lutego / PIĄTEK / 19.30 / 
ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR / 
Duża Scena
18 lutego / SOBOTA / 18.00 / BIŁ 
SOBIE ANDRZEJ / Scena Kame-
ralna
18 lutego / SOBOTA / 19.30 / 
ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR / 
Duża Scena

19 lutego / NIEDZIELA / 18.00 
/ BIŁ SOBIE ANDRZEJ / Scena 
Kameralna
19 lutego / NIEDZIELA / 19.30 / 
ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR / 
Duża Scena

24 lutego PIĄTEK / 19.00 / PIL-
NIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ / Scena 
Kameralna
25 lutego SOBOTA / 18.00 / 
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO 
KOBIETY / Duża Scena
25 lutego SOBOTA / 19.30 / PIL-
NIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ / Scena 
Kameralna
26 lutego NIEDZIELA / 18.00 / 
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO 
KOBIETY / Duża Scena
26 lutego NIEDZIELA / 19.30 
/ PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ / 
Scena Kameralna

LUTY W SZANIAWSKIM
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WYSTAWA JACEK DALBOR „UCIELEŚ-
NIENIE” - 03.02.2023 – 02.03.2023
W swojej twórczości artysta porusza się w 
obrębie ludzkiego ciała, to właśnie ciało, a 
nie twarz jest dla niego wyrazicielem emo-
cji. Operuje monochromatyczną plamą i 
konturem, na pierwszy rzut oka oczywi-
stym, ale pełnym domysłów i niedopowie-
dzeń. Jak sam mówi, nie Interesuje go ciało 
nagie, ale ciało rozebrane, maluje zawsze 
ludzi rozebranych. Twierdzi, że ubranie 
jest rodzajem masek, przesłon, przebrań, 
upozorowań. Poprzez ubranie manifestuje-
my nasz stosunek do rzeczywistości, nasze 
pragnienia, obawy, marzenia, rozczarowa-
nia. To do czego przynależymy lub do czego 
aspirujemy.
Ucieleśnienie jest dla niego rodzajem re-
lacyjnej formy, którą wytwarzamy wokół 
swojej cielesności, formy, która pojawia się 
między bezwarunkowością ciała nagiego i 
skonwencjonalizowaniem ciała ubranego. 
Formy, która istnieje między cielesnoś-
cią naszą a cielesnością innych. Jak mówi 
Gombrowicz: „Ja sam dla siebie nie potrze-
buję formy, ona jest mi potrzebna po to tyl-
ko, aby ten drugi mógł mnie zobaczyć”.

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka
WYSTAWA ALEX URBAN „SHE DEVIL” 
– 10.20.2023 – 16.04.2023

Artystka zajmuje się malarstwem, rzeźbą 
i fotografią. Na wystawie zaprezentowane 
będą prace malarskie i rzeźbiarskie, które 
autorka bardzo często stara się przedstawić, 
jako osobistą podróż w świat wspomnień, 
fantazji i marzeń, z pogranicza snu i jawy, 
którym nadaje frapującą formę. Wymyka-
jące się jednoznacznej interpretacji prace, 
wypełniają dziwne postaci, zjawy rodem 
z horrorów. Artystka często sięga do sfery 
sacrum jednocześnie pozostając w estetyce 
kiczu. Poprzez swoje prace podchodzi do 
tematów seksualności, cielesności, czy re-
ligii oraz kondycji i roli kobiety we współ-
czesnym świecie. Walczącej o prawo do by-
cia sobą, do wyrażania złości, frustracji 
i niezadowolenia. 
WYSTAWA „VII WAŁBRZYSKI WEEK-
END FOTOGRAFII” 

W dniach 24,25,26 lutego 2023 Wałbrzy-
ski Klub Fotograficzny wraz ze Współor-
ganizatorami - Wałbrzyska Galerią Sztuki 
BWA - Muzeum Porcelany - Biblioteką pod 
Atlantami - Art Cafe Pod Pretekstem - za-

praszają na VII Wałbrzyski Weekend Fo-
tografii.
Zaprezentowanych zostanie kilka wystaw 
w wielu przestrzeniach wystawienniczych 
miasta. 
W Galerii Sztuki Współczesnej WGS BWA 
na Starej Kopalni - jak zawsze - zaprezen-
towane zostaną wystawy Gości wydarzenia, 
zaproszonych na tę okazję do Wałbrzycha. 
W Galerii Pod Atlantami - wystawa zbioro-
wa WKF - interpretująca literaturę. Cieka-
wą propozycją będzie też kolejna z wystaw 
indywidualnych Członkini WKF, którą 
współorganizuje Muzeum Porcelany. W Art 
Cafe Pod Pretekstem natomiast - zbiorowa 
wystawa, podsumowująca całoroczny pro-
jekt - tym razem w nowej formule.
Wystawa dostępna w przestrzeniach Wał-
brzyskiej Galerii Sztuki BWA od początku 
lutego do 12 marca 2023 roku. 
Kurator wystawy: Jarosław Michalak

OFERTA WARSZTATOWA CENTRUM 
CERAMIKI UNIKATOWEJ NA ROK 2023

WARSZTATY CERAMICZNE
Na zajęciach uczestnicy poznają cały proces 
technologiczny od projektu, przez formo-
wanie w glinie, wypał oraz szkliwienie lub 
malowanie prac. Z uwagi na proces tech-
nologiczny prace są gotowe do odbioru po 
upływie 3 tygodni.

WARSZTATY GARNCARSKIE
Uczestnicy warsztatów pod okiem i przy 
pomocy instruktora próbują wytoczyć na 
elektrycznym kole garncarskim prosty 
kształt naczynia. Z uwagi na proces tech-
nologiczny prace są gotowe do odbioru po 
upływie 3 tygodni.
KALKOMANIA
Uczestnicy poznają jedną z technik zdo-
bienia wyrobów porcelanowych, jaką jest 
kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od za-
projektowania grafiki, następnie uczestnicy 
mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, 
żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta 
kalka stanie się materiałem do stworzenia 
niepowtarzalnej kompozycji, która nano-
szona będzie na porcelanowe talerze lub 
kubki. Po warsztatach porcelanowe wyroby 
pozostaną w pracowni Centrum Ceramiki 
Unikatowej w celu wypalenia – utrwalenia 
kalki i będą gotowe do odebrania lub wysył-
ki w ustalonym terminie.
WARSZTATY ZDOBNICZE
Każdy z uczestników projektuje, a następ-

nie samodzielnie ozdabia farbami na zimno 
porcelanowe kubki lub talerze, które póź-
niej stają się unikalną pamiątką po wizycie 
w Centrum Ceramiki Unikatowej. Powstałe 
wyroby będą gotowe do zabrania po zakoń-
czeniu warsztatów.
GIPSOWE MALOWANKI
Każdy z uczestników otrzymuje trzy małe 
formy rzeźbiarskie odlane z gipsu (po 
uprzednim ustaleniu formy mogą tema-
tycznie nawiązywać do zainteresowań dzie-
ci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb 
akwarelowych dzieci malują przestrzen-
ne odlewy, tworząc unikatowe pamiątki. 
Warsztat jest skierowany do małych dzie-
ci, pobudza wyobraźnię przestrzenną oraz 
uruchamia motorykę. Pomalowane wyroby 
będą gotowe do zabrania zaraz po warszta-
tach.
WARSZTATY CERAMICZNO-GRAFICZ-
NE
Uczestnicy mają za zadanie na własnoręcz-
nie rozwałkowanym płacie gliny, przycię-

tym do wymiarów antyramy (format 18×13 
cm) wyżłobić otrzymanymi narzędziami 
rysunek. Temat uzależniony jest od pre-
ferencji uczestnika. Następnie za pomocą 
gąbki nakładane są farby akrylowe. Kolej-
nym etapem jest odciśnięcie na szybie anty-
ramy rysunku. Odciśnięty, kolorowy rysu-
nek malowany jest czarną farbą akrylowa i 
po wyschnięciu złożony w postać antyramy. 
Praca gotowa jest do zabrania bezpośrednio 
po warsztatach.
LINORYT
Na zajęciach uczestnicy poznają proces 
wykonania odbitki graficznej w technice li-
norytu, samodzielnie projektują, wykonują 
oraz odbijają na prasie drukarskiej swoją 
pracę. Unikatowa grafika będzie gotowa do 
odbioru po zajęciach.

Kontakt w sprawie warsztatów: 
tel.: 74 667 09 21 | mail: ceramika1@bwa.
wabrzych.pl

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA

Warsztat garncarski fot. Aleks Budziak
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

JAK APLIKOWA
KOSMETYKI?
W dzisiejszych czasach może-
my spotkać się z różnorodnym 
nazewnictwem kosmetyków: 
pianka, tonik, żel, emulsja, se-
rum , krem, baza i wiele innych. 
Kosmetyki mają także swoje 
konkretne przeznaczenie sto-
sowania jak i konsystencję : 
gęste kremy, oleje, emulsje czy 
wodniste serum.
Zdarza się, że możemy pogu-
bić się w jakiej kolejności sto-
sować poszczególne produkty, 
a to jest zazwyczaj kluczowa 
rola efektywnej pielęgnacji. 
Jakie są najważniejsze zasady 
kolejności aplikowania pro-
duktów?
Podstawa to oczyszczanie. 
I tu kolejność również ma 
znaczenie, ponieważ zawsze 
powinniśmy rozpuścić maki-
jaż olejkiem, następnie umyć 
twarz pianką lub żelem. Za-
zwyczaj nie ma konieczności 
nakładania toniku, ponieważ 
w dzisiejszych czasach produk-
ty myjące nie są agresywne i 
zostawiają już idealnie przygo-
towana skórę do dalszych eta-
pów pielęgnacji.
Serum: jeśli jest konsystencji 
wodnej lub w postaci wchła-
niającego się olejku, zawsze 
nakładamy je jako pierwszy 
produkt po oczyszczaniu. Gę-
ste serum w postaci kremowej 
nakładamy jedynie na noc lub 
pod krem z filtrem.
Krem lub serum pod oczy: 
produkt aplikujemy rano i wie-
czorem po aplikacji serum na 
twarz, lub przed, w zależności 
od konsystencji.
Krem: nakładamy po aplikacji 
serum lub bezpośrednio po 
oczyszczaniu, w zależności 
czego potrzebuje nasza skóra. 
Kremy z retinoidami zawsze 
nakładamy tylko na noc.
Krem z filtrem: ten produkt 
nakładamy na samym końcu 
pielęgnacji dziennej, bowiem 
nie tylko chroni przed pro-
mieniowaniem, ale stanowi 
on również tarczę ochronną 
dla cennych substancji aktyw-
nych które były aplikowane we 
wcześniejszych krokach.
Najważniejszą uniwersalną 
zasadą o jakiej powinniśmy 
pamiętać w kolejności nakła-
dania produktów jest ich kon-
systencja, im lżejsza tym nakła-
damy ją wcześniej.

Kolor ma znaczenie

Nowy trend: GEMINI HAIR

Moda męskie ma imię

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Milknie, kiedy zbiegam w 
dół Kościelną, bo wie, że lubię 
nacieszyć się nią w samotności. 
Za plecami majestat wieży Zba-
wiciela jaśnieje na granatowym 
niebie, tak jak kocham najbar-
dziej. Wpaść w zachwyt tak 
łatwo, nie opieram się. Przed 
oczami ogniste skrzydła Anio-
łów Stróżów, silne, rozpostar-
te. Jakby zmrużyć oczy jeszcze 
bardziej, można by przysiąc, 
że to wiedeński Stephansdom, 
stary przyjaciel z dawnych 
lat, który pojawiał się nagle 
znikąd nad głowami gapiów, 
wyplutych z dusznych czelu-
ści U-Bahnu na powierzchnię 
stacji Stephansplatz, wprost w 
jego objęcia. Lubiłam stawać 
naprzeciwko tych ruchomych 
schodów, patrzeć, co dzieje się 
na twarzach turystów, kiedy 
go wreszcie zobaczą nad sobą, 
monumentalnego, pogrążone-
go w wiecznej ciszy.  

Na Kościelnej jest dokładnie 
tak samo. Turyści, którzy znajdą 
się na niej po raz pierwszy, są 
naraz pochłonięci przez atomy 
bezbrzeżnego piękna, które 
rozszczepiają się na ich oczach, 
rozszerzając ich aorty i źrenice 
z kosmiczną prędkością, bez 
pytania. Kiedy za chwilę biegnę 
Kościelną w górę, stary Walden-
burg już nie milczy, mruczy coś 
pod nosem, jest dziś w nastroju 
do baśni. Otula mnie ciepłym 
ramieniem, opiekuje się mną. 
W tym miejscu, u splotu Koś-
cielnej, czuję to jak nigdzie. To 
tam wibrująca energia kon-
stelacji wielkich śródmiejskich 
mocarzy dzielących jedną prze-
strzeń - Pałacu Albertich, Koś-
cioła Zbawiciela, kamienic przy 
Pankiewicza i Aniołów Stróżów 
wylewa się z samego jądra mia-
sta niewidzialną magmą. Moż-
na ją tylko poczuć. Pod butami 
ziemia drży. 

Tam urzędują stare duchy 
miasta, którym się codziennie 
kłaniam pijąc poranną kawę 
na stryszku Pałacu Albertich. 
Chodź, opowiem Ci bajeczkę, 
szepcze dziadeczek Wałbrzych. 
Wystarczy tylko, schodząc Koś-
cielną, zmrużyć oczy, zamknąć 
usta. 

REKLAMA R0045/23

W nowym roku kalenda-
rzowym prym wśród kolo-
ryzacji włosów będą wiodły: 
subtelny cynamon, gorzka 
czekolada, beżowy blond, 
personalizowana platyna 
oraz energetyzująca rudość.

Zdaniem prestiżowego maga-
zynu o modzie Vogue "wyraziste 
odcienie proponowane na 2023 
rok są kontynuacją istniejącej pa-
lety, bogatej i ciepłej, przeplatanej 
delikatniejszymi (i chłodniejszy-
mi) tonami. Podejście „ogień i lód” 
w koloryzacji czerpie z przeszło-
ści i jest ukłonem w stronę barw 
uwiecznionych na dziełach sztuki 
na przestrzeni wieków, na które 
patrzymy jednak przez pryzmat 
współczesności. Te kolory spraw-
dzą się niezależnie od tego, czy 
bliżej ci do stylu Y2K przeplatane-
go s.f., czy bardziej marzycielskie-

go pt. „właśnie wyszłam z obrazu 
Johna Williama Waterhouse’a”, i 
wzniosą każde cięcie na wyższy 
poziom" - czytamy w tekście Calin 
Van Paris opublikowanym na po-
czątku stycznia. 

Zatem? Drogie Panie - nie po-
zostaje nam nic innego jak tylko 

umówić wizytę w dobrym atelier 
i oddać się w ręce mistrza lub mi-
strzyni!

Zebrała: osa
Źródło informacji: vogue.pl

Źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Chcesz być trendy? Nie 
boisz się eksperymentów i 
nowości? Świetnie! Ten "za-
bieg" jest w takim razie dla 
Ciebie!

- „Gemini hair to włosy za-
farbowane pół na pół w dwóch 
kontrastujących kolorach. W 
zależności od tego, jaki styl 
preferujesz, możesz poprosić 
fryzjera o subtelne, pastelo-

we kombo np. róż z blondem lub 
pójść na całość, trochę się zabawić 
i zrobić na głowie prawdziwą tę-
czę" - wyjaśnia Magdalena Tokar-

czyk w artykule opublikowanym 
na polki.pl.

Dla kogo?
- "Koloryzacja gemini hair 

sprawdzi się na każdej długości i 
teksturze włosów. Najważniejsze 
jest jednak odpowiednie przygo-
towanie pasm — powinny być w 
świetnej kondycji, głęboko nawil-
żone i odżywione. Taka drastycz-
na zmiana koloru mocno ingeruje 
w ich strukturę, dlatego nie jest 
wskazana dla osób z suchymi i 
łamliwymi włosami — dodatko-
wo je osłabi" - radzi autorka w dal-
szej części tekstu na polki.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: polki.pl

Źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Chcąc zrobić prezent swojemu 
mężowi, bratu, tacie czy chłopa-
kowi warto poznać tajniki męskiej 
mody. Poniżej - za Anią Ochman, 
stylistką z Ansin - podajemy naj-
ważniejsze pojęcia związane z ko-
szulami.

Button down - rodzaj niefor-
malnego kołnierzyka zapinanego 
na guziki do koszuli.

Kołnierz włoski - rodzaj kołnie-
rzyka koszuli z szeroko rozstawio-
nymi wyłogami. Mężczyźni sięga-
ją po niego, szykując się na ważne 
biznesowe spotkania lub formal-
ne okazje. Do koszuli z kołnierzem 
włoskim należy nosić krawat.

Kołnierz "kent" - najpopular-
niejszy rodzaj kołnierzyka koszuli, 
jego wyłogi nie są tak szerokie jak 
w przypadku kołnierzyka wło-
skiego. Koszule z kołnierzykiem 
typu "kent" to bardzo eleganckie 
propozycje i doskonale uzupełnią 
stylizację z garniturem.

Popover - rodzaj koszuli, która 
zapina się tylko do połowy i jest 
wciągana przez głowę.

Zebrała: osa
Źródło informacji: ansin.pl
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REKLAMA R0048/23 REKLAMA R0049/23

Wadium – 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto 
Spółdzielni nr 56 1500 1764 1217 6002 2982 0000 w terminie 
do 09.02.2023r. (dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku 
SM Górnik).

W terminie do 09.02.2023r, 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 nieograniczony ustny
na  ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

 1. Nałkowskiej 28/34 w Wałbrzychu  - pow. 37,90m2 - 2pokoi, widna kuchnia, łazienka z wc,
przedpokój - VIII piętro.

Cena wywoławcza  133 182,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 13.02.2023r o godzinie 10,00.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem  - tel. 74 840 - 71 -11.

2. Łukasiewicza 29/10 w Głuszycy - pow. 48,30m2 - 2pokoi, kuchni, łazienka, wc, przedpokój - IV piętro.
Cena wywoławcza  99 737,00 zł.

Mieszkanie można oglądać w dniu 01.12.2023r w godz. od 10:00 do 11:00.

Przetarg odbędzie się  dnia 13.02.2023r o godzinie 10,10.
Mieszkanie można oglądać w dniu 01.02.2023r od godz. 10:00 - 11:00.

3. Kasztanowa 11/10 w Wałbrzychu  - pow. 62,20m2 - 3pokoi, kuchnia, łazienka z wc,  przedpokój - IV piętro.
Cena wywoławcza  168 637,00 zł.

Przetarg odbędzie się  dnia 13.02.2023r o godzinie 10,20.
Mieszkanie można oglądać w dniu 06.02.2023r w godz. 10:00 - 11:00.

REKLAMA R0046/23 REKLAMA R0047/23

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został 
wywieszony wykaz dot. lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych, położonych w Wałbrzychu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  33/2023 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 18.01.2023 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. Wałbrzyskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  33/2023 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 18.01.2023 r.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha

19 stycznia Komendant 
Miejski Policji w Wałbrzychu 
nadkom. Krzysztof Lewan-
dowski podsumował dzia-
łania pionów kryminalnych, 
prewencji, a także pionu 
logistycznego w roku 2022 
podczas odprawy służbo-
wej, w której udział wzięli 
Komendant Wojewódzki Po-
licji we Wrocławiu nadinsp. 
Dariusz Wesołowski, Komen-
dant Wojewódzki Policji we 
Wrocławiu nadinsp. Dariusz 
Wesołowski, Prokurator 
Rejonowy w Wałbrzychu Pan 
Marcin Witkowski, Starosta 
Powiatu Wałbrzyskiego Pan 
Krzysztofa Kwiatkowski, 
Prezydent Wałbrzycha dr. 
Roman Szełemej oraz bur-
mistrzowie i wójtowie gmin 
powiatu wałbrzyskiego, a 
także przedstawiciele służb 
mundurowych, związkowcy 
oraz kadra kierownicza wał-
brzyskiej komendy, a także 
inni zaproszeni goście.

Podczas podsumowania Ko-
mendant Miejski Policji w Wał-
brzychu poinformował, że w 
Komendzie Miejskiej Policji w Wał-
brzychu oraz podległych komisa-
riatach służy łącznie 416 funkcjo-
nariuszy oraz 81 pracowników 
Policji i na koniec roku praktycz-
nie wszystkie policyjne stanowi-
ska były zajęte. W samym 2022 
roku przyjętych zostało łącznie 30 
nowych funkcjonariuszy. Komen-
dant wspomniał, że w 2022 roku 
na terenie Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego odnotowano ogó-
łem 3037 zdarzeń, a rok wcześ-
niej 3139. Dzięki skutecznej pracy 
funkcjonariuszy po raz kolejny 
ograniczona została ilość zdarzeń, 
tym razem o 102. Zdarzeń zakla-
syfikowanych jako najbardziej 
uciążliwych dla mieszkańców w 
zeszłym roku było 856, a osób za-
trzymanych na gorącym uczynku 
przestępstw łącznie 1050. Podczs 
wstąpienia komendant przypo-
mniał również o realizacji cyklicz-
nych działań prewencyjnych ta-

kich jak: „Dzielnicowy bliżej nas”, 
„Bezpieczne wakacje”, „Bezpiecz-
ne Ferie”, „Świadomy junior”, „Han-
del ludźmi”, „Cyberświadomi”, 
czy prowadzonym od dwóch lat 
programie profilaktycznym prze-
znaczonym dla osób starszych 
pn. „Senior online”. Była mowa o 
dużej aktywności mieszkańców 
na „Krajowej Mapie Zagrożeń Bez-
pieczeństwa”. Komendant omówił 
również aktywne działania zwią-
zane ze szkoleniem uczniów klas 
mundurowych IV Liceum Ogól-
nokształcącego oraz współpracę 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Ru-
chu Drogowego, Nadleśnictwem 
Wałbrzych, Strażą Pożarną, Gór-
skim Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Strażami Miejskimi 
czy też Strażą Ochrony Kolei. Nie 
mogło zabraknąć też informacji 
o udanych poszukiwaniach osób 
zaginionych oraz o wielokrotnym 
ratowaniu życia ludzkiego przez 
policjantów. Była mowa także o 
imprezach masowych i zgroma-
dzeniach, podczas których w po-
przednim roku funkcjonariusze 
nie odnotowali żadnych poważ-
nych incydentów, przy czym sta-
tystycznie liczba tego typu spot-

kań wzrosła z 35 w 2021 roku do 
47 w 2022 roku.

Oczywiście nie zabrakło infor-
macji o akcjach ruchu drogowego 
wpływających na poprawę bez-
pieczeństwa na ulicach naszego 
miasta i regionu, w tym o dzia-
łaniach eliminujących z naszych 
dróg nietrzeźwych kierujących 
oraz piratów drogowych. Komen-
dant podkreślił, że w Wałbrzychu 
i powiecie wałbrzyskim w zeszłym 
roku doszło do 80 wypadków, co 
oznacza, że było o 14 wypadków 
mniej niż w w 2021 roku. Było tak-
że mniej osób rannych - w roku 
2021 111 osób, a w roku ubiegłym 
98. Codzienna służba ukierunko-
wana na bezpieczeństwo miesz-
kańców pozwoliła wyeliminować 
z dróg 243 kierujących będących 
pod wpływem alkoholu.

Komendant przypomniał tak-
że, że nasi policjanci aktywnie 
uczestniczyli w działaniach zwią-
zanych z pomocą ludności ukraiń-
skiej, która zmuszona była opuścić 
swój kraj i wielu z nich dotarło do 
naszego miasta oraz na teren po-
wiatu wałbrzyskiego. Funkcjona-
riusze osobiście uczestniczyli tak-
że w akcji pomocowej na samej 
granicy wschodniej.

Komendant wspomniał po raz 
kolejny, że od 2014 roku syste-
matycznie w jednostce prowa-
dzonych jest mniej postępowań 
przygotowawczych. W 2014 roku 
wszczęć takich było aż 2049, w 
2018 już tylko 1128, a w zeszłym 
roku było ich tylko 973. W 2018 
roku poziom wykrywalności prze-
stępstw kryminalnych osiągnął 
84,2%. W 2021 roku było to 86,4%. 
W zeszłym roku także byliśmy sku-
teczni. Osiągnięty wynik to 83,2%.

Nadkom. Krzysztof Lewandow-
ski poinformował, że w zeszłym 
roku wałbrzyscy policjanci zabez-
pieczyli mienie sprawców prze-
stępstw o wartości ponad 2 mln 
złotych, gdzie w 2021 roku było 
to ponad 1,3 mln złotych. Dzięki 
profesjonalnej i skutecznej pracy 
operacyjnej zakończone zosta-
ły wszystkie poszukiwania osób 
zaginionych, które w 2022 roku 
wpłynęły do wałbrzyskiej komen-
dy, a policjanci kryminalni zdjęli z 
"czarnego rynku" ponad ponad 91 
kilogramów narkotyków.

Red.
Źródło. 

Komenda Miejska Policji
w Wałbrzychu

Policjanci kryminalni zdjęli z "czarnego rynku"
ponad 91 kilogramów narkotyków

Policja podsumowała 2022 rok
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Grasz w zielone?
Świat się zmienia. Kiedyś w 
szkole graliśmy w zielone. 
Graliśmy w to na podwór-
ku. Generalnie każda za-
bawa była czymś ważnym, 
atrakcyjnym i dającym sa-
tysfakcję. W dzisiejszych 
czasach cyfryzacja świata 
jest jednak tak duża, że 
żeby zachęcić do aktywno-
ści, musi być poparta kom-
puterem. Zabawne? Prę-
dzej tragiczne.
Tym bardziej cieszę się, że 
mogę być świadkiem wyda-
rzeń rozgrywek halowych w 
Szczawnie Zdroju. Dlacze-
go są takie ważne? Są dla 
każdego. Ligowcy mierzą 
się z amatorami. Dawne 
piłkarskie gwiazdy biegają 
po jednym boisku z zawod-
nikami, którzy wcześniej 
mogli zobaczyć ich tylko w 
telewizji. Dzisiaj cieszą się 
ze wspólnej gry.

Uzdrowiskowa Liga Halowa 
jest z nami już drugi sezon. 
Jest lubiana, a atrakcyjność 
rozgrywek wydaje się być 
na wyższym poziomie niż 
rok temu. Wszystko dzięki 
piłkarzom, ich zaangażowa-
niu i podejściu do gry.

Każdy chce wygrać z mi-
strzem. Każdy chce też mi-
strzem zostać. Na ten mo-
ment aż pięć drużyn walczy 
o tytuł. Cała dziesiątka 
powalczy też o puchar. Do 
końca nie wiadomo jak te-
goroczne rozgrywki się za-
kończą. Wiadomo jednak, 
że będziemy się nimi emo-
cjonować do samego końca. 
Najbliższe mecze już w nie-
dzielę.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Brązowy medal Janika

-Nie można mówić o żad-
nym bratobójczym poje-
dynku. Gdy Wojtek wy-
przedził mnie na trasie, 
krzyknąłem do niego, że 
biegnie po medal i niech go 
zdobędzie. W naszym tea-
mie nie ma znaczenia kto 
zdobywa medal, bo zawsze 
cieszymy się tak samo. Je-
steśmy jak rodzina– mówił 
Filip.
-Dokładnie tak jest, nasza 
grupa trzyma się ze sobą 
bardzo mocno. Czuję się w 
niej tak, jak w rodzinie i to 
wielka sprawa móc praco-
wać z tymi ludźmi. Chcia-
łem bardzo medalu w środę 

w sprincie, ale się nie uda-
ło. Dziś się jednak doczeka-
łem, a na ostatnich metrach 
płakałem ze szczęścia. Dla 
mnie ten medal jest speł-
nieniem marzeń i myślę, że 
tylko sportowiec może zro-
zumieć, jak ciężko pracuje 
się na takie sukcesy. I to 
nie tylko fizycznie, bo nasz 
trening to również bardzo 
duże obciążenie psychicz-
ne – cieszył się szczęśliwy 
na mecie Wojciech Janik.

Źródło informacji:
Polski Związek Biathlonu

Wojciech Filip i Wojciech Janik szybko odrobili straty z biegu sprinterskiego i wciąż liczyli się w grze o medale w biegu po-
ścigowym. Po ostatnim strzelaniu to Filip był trzeci, ale na ostatnim okrążeniu Janik go wyprzedził i to on sięgnął po medal. 
Reakcja Wojciecha Filipa była nieprawdopodobna, bo po przekroczeniu linii mety wyściskał przyjaciela i cieszył się z nim 
tak, jakby to on ten medal zdobył.

Ciasno w czołówce
Za nami 5 kolejka Uzdrowiskowej Ligi Halowej, w której - podobnie jak tydzień wcześniej - nie 

zabrakło emocji. Porażka Ale Jazz przy wygranych Olimpijczyka, Transway i Forever sprawiła, że 
5 drużynę i aktualnego lidera dzielą zaledwie 2 punkty.

Zaczęło się od pojedynku 
Śmiegielskiego z Olimpijczy-
kiem. Było to ciekawe spotka-
nie, w którym obrońcy tytułu 
zagrali przede wszystkim sku-
tecznie. Dodatkowym atutem 
Olimpijczyka był występ Kami-
la Jasińskiego, który kilkukrot-
nie popisał się bardzo dobrymi 
interwencjami. Śmiegielskie-
mu zabrakło trochę szczęścia, 
trochę jakości, trochę doświad-
czenia. Te jednak zapewne za-
procentuje w kolejnych potycz-
kach.

Śmiegielski Ogrodzenia - 
Olimpijczyk Wałbrzych 4:11

W drugiej parze do gry przy-
stąpił Joysonquin i Transway 
GK Auto Luks. Faworyzowani 
gracze Piotra Borka, mieli w 

tym meczu olbrzymi problem z 
grającym coraz lepiej zespołem 
Sebastiana Ajchela. Joysonqu-
in zaczął od dwubramkowego 
prowadzenia. Do przerwy mie-
liśmy remis. Kłopoty zaczęły się 
dopiero w drugiej połowie. Wy-
siłek włożony w pierwsze 15 
minut sprawiły, że Joysonquin 
opadło z sił do tego stopnia, że 
ekipa z Walimia rozstrzelała się 
niczym na treningu.

Joysonquin - Transway GK 
Auto Luks 2:13

Świetne spotkanie ogląda-
liśmy w kolejnym starciu. Ale 
Jazz broniło fotela lidera. Od 
początku jednak gra drużynie 
Michała Forysia i spółki nie 
wychodziła najlepiej. Invenio 
grało szybko i pewnie. Łatwo 

przychodziło im też zdobywa-
nie bramek. Może gdyby nie 
ambitna postawa rywala, wy-
grana przyszłaby zdecydowa-
nie łatwiej. Ale Jazz jednak wal-
czyło i... wyrównało. O losach 
spotkania zadecydować miała 
ostatnia minuta rywalizacji. 
Genialna końcówka okazała się 
szczęśliwa dla pogromcy Olim-
pijczyka. Dwie bramki strzelo-
ne w przeciągu 20 sekund w 
ostatnich chwilach meczu ze-
pchnęły zespół z Boguszowa-
-Gorc z pozycji lidera.

Ale Jazz - Invenio QD 2:4
Po takiej uczcie trudno było 

bez drżenia głosu zacząć ko-
lejne spotkanie. Okazało się, 
że natchnieni widowiskiem 
zawodnicy Zrzeszonych Wał-

brzych i T-Best Grzegorza Mi-
chalaka postanowili powtórzyć 
to, co najpiękniejsze w futbolu. 
Były bramki, nieoczekiwane 
zwroty akcji i do samego koń-
ca dużo emocji. Zaczęło się od 
pięknego gola Żuka. Później 
po zaciętej walce gole padały 
już dla obu stron. Na koniec z 
kompletu punktów cieszyli się 
Zrzeszeni.

Zrzeszeni Wałbrzych - T-
-Best Grzegorza Michalaka 3:2

W ostatnim meczu kolejki 
punkty w pojedynku z Forever 
Football Team próbował zdo-
być ForFun Wałbrzych. Samo 
spotkanie było wyjątkowo za-
cięte. Obie drużyny stwarzały 
sobie w miarę porównywalne 
sytuacje bramkowe, ale to Fo-
rever trafiał do siatki. ForFun 
kilkukrotnie był bliski gola, 
ale kiedy już wydawało się, że 
bramka paść musi, na drodze 
piłki stawał Radosław Brzeziń-
ski. Kibice oklaskiwali też inter-
wencje Marczaka i to Forever 
cieszyło się z wygranej. Pierw-
szego gola w sezonie zdobył też 
wielokrotny Rekordzista Polski, 
Rekordzista Guinessa w żonglo-
waniu, Dobrosław Kowalski.

ForFun Wałbrzych - Forever 
Football Team 1:5

Tabela po 5 kolejce
1. Olimpijczyk Wałbrzych 12
2. Invenio QD – 12
3. Transway GK Auto Luks – 12
4. Ale Jazz – 10
5. Forever Football Team – 10
6. Zrzeszeni Wałbrzych – 6
7.  ForFun Wałbrzych – 4
8. Śmigielski Ogrodzenia – 3
9. T-Best – 1
10. Joysonquin - 0

JZ
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Santos ...i co dalej?
Fernando Santos został selekcjo-
nerem reprezentacji Polski w pił-
ce nożnej. Czy to dobry wybór? 
Nie wiem. Nie był moim fawory-
tem a gdy pojawiły się pierwsze 
przecieki, że prowadzone są z 
nim negocjacje byłem wręcz w 
szoku. Moimi kandydatami na to 
stanowisko byli Nenad Bjelica 
lub Vladimir Petković. Nie skre-
ślam z góry Santosa, choć mimo 
jego bogatego CV i wymiernych 
sukcesów, jestem nastawiony do 
tego wyboru dość sceptycznie. 
Abstrahując od tego, chcę dzisiaj 
zwrócić uwagę na jeden element 
- kryteria wyboru selekcjone-
ra. Czym powinien kierować się 
PZPN, dokonując takiego właśnie 
wyboru, uwzględniając moment i 
sytuację w jakiej jest obecnie pol-
ski futbol. A jest w takiej sytuacji, 
że trzeba go po prostu odbudo-
wać, bo mimo tego idiotycznego 
hasła o sukcesie po trzydziestu 
sześciu latach, wyjścia z grupy 
na mundialu, piłkarsko jesteśmy 
w czarnej d.... A nie musimy być 
bo mamy potencjał aby mecze 
naszej reprezentacji na impre-
zach mistrzowskich dostarczały 
wielu emocji i do każdego spot-
kania - czy to grupowego czy w 
fazie pucharowej - podchodzić z 
nadzieją na zwycięstwo z najlep-
szymi. Dlatego PZPN powinien 
wybrać selekcjonera, który do 
maksimum wykorzystałby poten-
cjał tego pokolenia, które mamy 
z Lewandowskim, Zielińskim i 
kilkoma innymi zawodnikami na 
czele, umiałby wprowadzać do 
kadry „młodych zdolnych”, jed-
nocześnie wypracowując system, 
którym moglibyśmy grać w kolej-
nych latach, pod wodzą już nowe-
go selekcjonera. Dlatego dobrze, 
że w sztabie Santosa znalazł się 
Łukasz Piszczek. Chodzi o wypra-
cowanie właśnie pewnego syste-
mu i kontynuacji, ale za tym musi 
pójść cała reforma szkolenia aby 
następni selekcjonerzy mieli go-
towy materiał na budowanie (le-
piej powiedzieć - udoskonalanie) 
kadry narodowej. Są głosy, że 
Santos chce się w to zaangażo-
wać, choć z tego punktu widzenia 
lepszy mógł być Roberto Marti-
nez, który w Belgi pełnił funkcję 
nie tylko selekcjonera ale trochę 
koordynatora całego procesu 
szkolenia piłkarzy. Kilkanaście 
lat temu nie wykorzystaliśmy po-
tencjału Leo Beenhakker’a, obra-
żając się na jego krytykę funkcjo-
nowania naszego futbolu. Chcę 
wierzyć, że teraz będzie inaczej a 
Fernado Santos wniesie dużo do 
jego rozwoju bo to jest najistot-
niejsze a nie „zadania” w postaci 
awansu na kolejne EURO, na któ-
rym i tak gra już 2/3 Europy. 
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Na koniec odjechali

Przewidywania okazały się 
sensowne, bo Górnik po raz 
drugi w tym sezonie ograł 
Kotwicę. Biało-niebiescy 
dobrze zaczęli prowadząc w 
pewnym momencie 19:12. 
Później jednak przyszedł 
kryzys i to gospodarze wy-
szli na 10-punktowe prowa-
dzenie, ale na przerwę Ko-
twica schodziła z przewagą 
tylko 4 punktów.

Ciekawie było po zmianie 
stron. Gospodarze ponow-
nie odskoczyli na - wyda-
wałoby się - bezpieczny 
dystans, ale pomimo niezłej 
gry, w zaledwie 120 sekund 
roztrwonili całą przewagę. 
Świetna gra Chidoma dała 
Górnikowi jakość, której 
wcześniej brakowało. Szcze-
gólnie widoczne było to w 
ostatnich 10 minutach ry-

walizacji. Górnik odjechał 
rywalowi i pewnie zwyciężył 
różnicą 13 punktów.
Najwięcej punktów w meczu 
rzucił zawodnik gospodarzy. 
Washington uzyskał ich 21, 
drugi w tej klasyfikacji był 
gracz Kotwicy, Pułkotycki 
(19). Najlepszy wałbrzysza-
nin, Chidom zakończył mecz 
z 17 punktami, 9 zbiórkami 
i 3 asystami. Amerykanin 

dołożył do tego też 3 prze-
chwyty. Niedźwiedzki do 16 
punktów dołożył 5 zbiórek. 
Dobrze też zagrali Majewski 
(13 pkt, 4 zb, 1 as) i Sitnik 
(12 pkt, 7 zb, 4 as).
Sensation Kotwica Koło-
brzeg - Górnik Trans.eu Za-
mek Książ Wałbrzych 72:85 
(14:19, 21:12, 25:26, 
12:28)
Kotwica: Washington 21, 
Pułkotycki 19, Dzierżak 11, 
Pieloch 10
Górnik: Chidom 17, Niedź-
wiedzki 16, Majewski 13, 
Sitnik 12, Durski 11

JZ

Mecz Hit 21. kolejki Suzuki I ligi dla Górnika Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych z Sensation 
Kotwicą określono hitem 21. kolejki Suzuki 1 Ligi koszykówki mężczyzn. Biorąc jednak pod 
uwagę ostatnie występy drużyny z Kołobrzegu, zdecydowanym faworytem tej potyczki byli 
wałbrzyszanie.

Juniorki ze zmiennym szczęściem

MKS MOS Wrocław - Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
1:3 (25:18, 24:26, 12:25, 
23:25)
***
W ostatnim meczu Dolno-
śląskiej Ligi Juniorek Cheł-

miec Wodociągi Wałbrzych 
po fantastycznym pojedyn-
ku uległ AZS AWF Wrocław  i 
zakończył tegoroczny sezon 
na 5 miejscu w tabeli.
To był wyjątkowy mecz. 
Świetna pierwsza partia i 

genialna trzecia. Niestety 
obie przegrane. Na uwagę 
zasługuje również długość 
ostatniego seta, który trwał 
aż trzy kwadranse.
- Przed tym meczem nie 
mieliśmy już szansy na 
awans. Mimo to walczyliśmy 
do końca, żeby podsumo-
wać ligę zwycięstwem. Na 
dokładną analizę przyjdzie 
jeszcze czas, ale już dzisiaj 
mogę powiedzieć, że traktu-
ję to 5 miejsce jako porażkę. 
Naszym celem był awans 
do najlepszej czwórki i wal-
ka o medal. Słaby początek 
sezonu spowodował, że w 
drugiej połowie musieliśmy 
grać z przysłowiowym no-
żem na gardle. Było zdecy-
dowanie lepiej, lecz to nie 
wystarczyło. Teraz czekamy 
na losowanie ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski, do któ-

rych zgłaszamy się na zasa-
dzie wolnego wakatu - po-
wiedział po meczu trener 
Kacper Jesiołowski.
AZS AWF Wrocław - Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
3:0 (26:24, 25:16, 39:37) 
 
Wyniki w rundzie zasadni-
czej Dolnośląskiej Ligi Ju-
niorek:
· 3:0 KS Olimpia Jawor
· 0:3 Volley Wrocław I
· 2:3 AZS AWF Wrocław II
· 0:3 MKS Volley Świdnica
· 0:3 Volley Wrocław II
· 3:1 AZS AWF Wrocław I
· 3:1 KS Olimpia Jawor
· 1:3 Volley Wrocław I
· 3:0 AZS AWF Wrocław II
· 3:2 MKS Volley Świdnica
· 2:3 Volley Wrocław II
· 0:3 AZS AWF Wrocław I

JZ

We Wrocławiu w rewanżowym spotkaniu Dolnośląskiej Ligi Juniorek Młodszych Chełmiec Wodociągi Wałbrzych ponownie 
pokonał drużynę MKS MOS Wrocław. Wygrana za 3 punkty pozwala realnie myśleć o wojewódzkim finale. Podopieczne trenera 
Kacpra Jesiołowskiego umocniły się na 3 miejscu w ligowej tabeli i bardzo zbliżyły się do udziału w etapie finałowym!

Panowie w doskonałej formie
Wałbrzych zasypało śniegiem, ale zawodnicy wałbrzyskiej drużyny rozgrzali kibiców licznie 

zgromadzonych w hali.

-Mecz całkowicie pod na-
szą kontrolą, w większym wy-
miarze czasowym szansę do 
zaprezentowania się dostali 
zmiennicy, którą zresztą wyko-
rzystali. Dziękujemy kibicom 
za głośne wsparcie z trybun, 

mimo ataku zimy i niesprzyja-
jących warunków pojawiliście 
się w Hala „Wałbrzyskich Mi-
strzów” prawie w komplecie! 
Teraz koncentrujemy się już 
na kolejnym przeciwniku, za 
tydzień jedziemy do Sieradza

Chełmiec Wałbrzych - Ty-
grysy Strzelin 3:0 (25:11, 
25:19, 25:22)

**

Pozostałe występy wałbrzy-
skich siatkarzy wyglądały na-
stępująco:

· juniorzy młodsi - MKS 
Ikar Legnica vs Chełmiec 3:1 
(25:23, 15:25, 25:19, 25:23)

· juniorzy starsi - Gwar-
dia Wrocław vs Chełmiec 1:3 
(12:25, 19:25, 25:20, 20:25)

· młodzik 1 - Chełmiec 
vs Wataha Lubin 1:2, vs IM 
Faurecia Volley Jelcz-Laskowi-
ce 2:1.

 • młodzik 2 - 
Chełmiec vs KS Sporting Wroc-
ław 1:2, Gwardia 0:2.

Drużyny mini siatkówki 
„czwórek” chłopców brały 
udział w turnieju organizowa-
nym w Miliczu - nasze ekipy 
zajeły odpowiednio 4, 6, 10 i 
13 miejsce w gronie 16 sklasy-
fikowanych drużyn.

-Brawa dla wszystkich adep-
tów Chełmca oraz prowadzą-
cych ich trenerów: Tomasz 
Botwina, Mariusz Jerzyk, Rado-
sław Ostrowski, Tomasz Koro-
ścik, Dariusz Ratajczak i Piotr 
Zieliński.

W sumie osiem drużyn wzię-
ło udział w dolnośląskiej ry-
walizacji, jak dodamy do tego 
dwie ekipy seniorskie oraz 
pauzujące dzisiaj młodziczki 
mamy zgłoszonych do rozgry-
wek 11 ekip - siłą Wałbrzych 
Moje Miasto jest siatkówka.

JZ



Co ćwierka w sieci...

dolnośląska Policja

Czarni Wałbrzych

Zamek Książ @DPolicja

@CzarniWalbrzych

@Zamek_Ksiaz

1:21 PM · 19 sty 2023

3:52 PM · 16 sty 2023

2:59 PM · 17 sty 2023

Funkcjonariusze ze Świdnicy zatrzymali mężczyznę, który poszukiwany był przez 
wymiar sprawiedliwości w związku z zaległą karą pozbawienia wolności. Już po raz 
drugi ukrył się przed policjantami w tym samym miejscu pod łóżkiem… w schow-
ku na pościel.

Dołączamy do kampanii prowadzonej przez @DolZPN , która ma na celu rekrutację 
kandydatów na przyszłych sędziów! Chcesz zostać nowym Marciniakiem?
Nie zwlekaj i rozpocznij przygodę z gwizdkiem już dziś!

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i  Dariusz Skrobol -  burmistrz Pszczyny 
zainaugurowali uroczyście Rok Księżnej Daisy von Pless w Wałbrzychu i Pszczynie. 
Z tej okazji pokazano musical „Daisy”, który powrócił na afisz po kilkumiesięcznej 
przerwie.

WałbrzychMojeMiasto

Chełmiec Wałbrzych

@WalbrzychMM

@KPSChelmiec

5:25 PM · 25 sty 2023

10:32 PM · 21 sty 2023

Wykonawca rozpoczął remont kapitalny budynku przy ul. 1 Maja 82 (Sobięcin). 
Powstaną tu nowoczesne i komfortowe mieszkania komunalne. Razem z Miej-
skim Zarządem Budynków w Wałbrzychu zmieniamy nasze miasto. 

Bronimy Hali Mistrzów. Zwyciężamy #TygrysyStrzelin bez straty seta i dopisuje-
my cenne 3 pkty do tabeli. Nagrodę MVP otrzymał nasz 19 letni wychowanek 
Michał Jerzyk-stawiamy na swoich! 

Dolny Śląsk
@Dolny_Slask

1:54 PM · 13 sty 2023

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu - instytucja kultury samorządu 
@Dolny_Slask zaprasza po modernizacji widowni Dużej Sceny.

Edward Szewczak
@edoszewczak

5:16 PM · 20 sty 2023

Emocjonujący dzień! Trzy duże agregaty zakupione ze środków zebranych od 
wałbrzyszan i naszych przyjaciół są już w Borysławiu. Służyć będą w ciepłowniach 
ogrzewających dwa budynki szpitalne, szkołę, budynek, gdzie mieszkają  uchodź-
cy oraz urząd. #StandWithUkraine @WalbrzychMM

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:25 AM · 25 sty 2023

Wybierasz się do naszego Muzeum? 
W niedzielę podczas 31. finału WOŚP zwiedzasz i pomagasz. Jednocześnie! 
Pieniądze za bilety wstępu wrzuć do skarbonki WOŚP w naszej recepcji i zwiedzaj 
za darmo! Liczymy na Wasze wsparcie. Do zobaczenia w Muzeum Porcelany
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W związku z rosnącymi 
kosztami odbioru i zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych, Gmina Walim zdecy-
dowała się na wprowadzenie 
nowych rozwiązań dotyczą-
cych odbioru odpadów z 
nieruchomości. Dla miesz-
kańców gminy wprowadzone 
zmiany będą się wiązać z 
wymianą pojemników na od-
pady komunalne. Do tej pory 
pojemniki były własnością 
firmy odbierającej odpady. 
Po zmianie pojemniki będą 
własnością gminy.

Oznaczone logiem gminy po-
jemniki będą rozstawiane etapami 
w poszczególnych miejscowoś-
ciach w lutym. Od dnia 01.03.2023 
roku z nieruchomości zamiesz-
kałych, budynków użyteczności 
publicznej, letniskowych oraz tzw. 
mieszanych, odpady komunalne 
będą odbierane wyłącznie z no-
wych pojemników oznaczonych 
logiem gminy. Istnieje możliwość, 
że nastąpi zmiana ilości i wielkości 
pojemników na poszczególnych 
nieruchomościach. Wielkość po-
jemników zostanie dostosowana 
do liczby osób zadeklarowanych 
do wysokości opłaty za odpady. 

Nieruchomości jednorodzinne 
nadal będą korzystać z worków 
na frakcje odpadów: papier, szkło, 
plastik i metal. Jak dotychczas, 
worki dostarczy firma odbierająca 
odpady komunalne.

Gmina prosi o zapoznanie się 
z informacją umieszczoną na każ-
dym pojemniku, która dotyczy ter-
minu od kiedy mieszkańcy powin-
ni zacząć używać poszczególnych 
pojemników. Terminy korzystania 
z poszczególnych pojemników są 
ściśle związane z obowiązującym 
harmonogramem odbioru odpa-
dów widniejącym na stronie urzę-
du www.walim.pl .

Red. 
źródło i fot. walim.pl

Wielkość pojemników zostanie dostosowana do liczby osób 

Nowe pojemniki na odpady

Taką wersję pastorałki zaty-
tułowaną „Biegnijcie do szopki” 
można było zobaczyć w piątek 
20 stycznia w sali widowiskowej 
Centrum Kultury-MBP w Głuszy-
cy. Przedstawienie w wykonaniu 
dzieci i młodzieży z koła tea-
tralnego prowadzonego przez 
Roberta Delegiewicza wywołało 
mnóstwo emocji, skłoniło do 
refleksji nad współczesnym 
życiem i nad tym, co najważniej-
sze dla każdego człowieka. W 
świąteczny nastrój  wprowadzili 

zebranych młodzi aktorzy, któ-
rzy stworzyli ciekawe kreacje.

Warto wspomnieć, że zadanie 
zostało dofinansowane ze środków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Głu-
szycy. W pastorałce „Biegnijcie do 
szopki” wystąpili: Maja Bacior-Anioł, 
Gość, Franciszek Kwiatkowski-
-Kolędnik, Pasterz, Król, Żyd, Borys 
Niebrzydowski-Diabeł, Kolędnik, 
Pasterz, Król, Karol Przybysz- Król, 
Antonina Sikorska-Śmierć, Anioł, 
Gość, Stanisław Zarzycki- Józef, 

Marika Żytkiewicz- Maryja, Het-
man, Gość oraz Monika Rejman-
-Kulus- Archanioł, Herodowa i Ro-
bert Delegiewicz- Herod. Anielski 
Chórek stworzyły: Maja Borys, Pau-
lina Frydrych, Łucja Olczak, Marce-
lina Popik, Zuzanna Seidel, Laura 
Styrbicka. Obsługą  akustyczną 
spektaklu zajął się: Miłosz Styrbicki.  
Licznie zgromadzona publiczność 
nagrodziła gromkimi brawami 
młodych artystów i ich opiekunów. 
Gratulacje dla całego zespołu za 
ogrom pracy oraz podziękowania 
za pomoc w przygotowaniu stro-
jów i scenografii przekazała dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Głuszycy Aneta Musik.

Red.
Źródło informacji: gluszyca.pl

Gratulacje dla zespołu wraz z życzeniami dalszej
twórczej pracy przekazał Zastępca Burmistrza Grzegorz Szymański

Współczesna pastorałka
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Od 21 lat razem z Wami... Ogłoszenia 15

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, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 

kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek, kładzenie papy na dachy. 
Tel. 513 022 801

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

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 660 201 604

ANTENY SATELITARNE
Montaż, serwis, ustawianie anten  
w najlepszej cenie i w najkrót-
szym czasie!
Gwarancja doskonałego odbioru!
TEL 606 937 229 

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

NIERUCHOMOŚCI

Posiadam mieszkanie 30m2 do 
wynajmu w centrum miasta Wał-
brzych, 

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 kuch-
nią. Ul. Mieszka I 34/8. Bez pośredni-
ków. Tel. 600 851 189

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

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
REKLAMA R0051/23

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 407 736  
*plus vat 23%

REKLAMA
tel. 531 407 736  

REKLAMA R0052/23

REKLAMA R0054/23

REKLAMA R0056/23

REKLAMA R0058/23 REKLAMA R0059/23

REKLAMA R0053/23

REKLAMA R0055/23

REKLAMA R0057/23

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony 
wykaz dot. nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Dąbrowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  50/2023 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha 
z dnia 23.01.2023 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w 
dniu 24.01.2023r. wykaz  nieruchomości  będącej w użytkowaniu wieczystym  Gminy Wałbrzych, 
w związku z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – z przeznaczeniem na  
poprawę warunków zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr 52/2023 Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha   z dnia  23.01.2023r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w 
dniu 24.01.2023r. wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – z przeznaczeniem na  poprawę warunków 
zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr  51/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha    z dnia   
23.01.2023r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 18.01.2023 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wałbrzych  przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę:
1) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 229/2 w obrębie nr 26 Nowe Miasto o powierzchni 
24,00 m²,  przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu blaszanego, 
będącego własnością osoby fizycznej. Dzierżawa na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 1 roku.
2) nieruchomość oznaczona jako działka nr 487/4 w obrębie nr 33 Podgórze o powierzchni    2032,00 
m² przeznaczona do oddania w dzierżawę na punkt wkładań gołębi na loty. Dzierżawa na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 27.01.2023 r. 
został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wałbrzych  przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę:
1) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 104/2 w obrębie nr 16 Biały Kamień  o powierzchni 
36 m² przeznaczona do oddania w dzierżawę na prowadzenie działalności handlowej, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 1 rok.
2) nieruchomości oznaczone jako działki nr 107, nr 132/3, nr 133, nr 134, nr 136 oraz cz. działki     nr 140/2 
w obrębie nr 37 Rusinowa o łącznej powierzchni 5,4699 ha przeznaczone do oddania na cele rolne, na 
rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w 
dniu 19.01.2023r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – z przeznaczeniem na  poprawę warunków 
zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr 41/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia  
19.01.2023r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w 
dniu 9.12.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – z przeznaczeniem na  poprawę warunków 
zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr  40/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia   
19.01.2023r.

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 46/2023 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2023 r.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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