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Skwer Sybiraków od nowaSkwer Sybiraków od nowa
Skwer Sybiraków w dzielni-

cy Piaskowa Góra odzyska nowy 
blask. Wszystko za sprawą reali-
zacji projektu pod nazwą: „Rewi-
talizacja Skweru im. Sybiraków 
przy ulicy Głównej i Wrocławskiej 
w Wałbrzychu wraz z terenem zie-
lonym zlokalizowanym przy ulicy 
Głównej".

Umowę na zrealizowanie zadania 
podpisano 25 kwietnia z wykonawcą 

- firmą "SORTED" sp. z o.o. z siedzibą - firmą "SORTED" sp. z o.o. z siedzibą 
w Piasecznie. Kwota umowy wynosi w Piasecznie. Kwota umowy wynosi 
14 777 055,00 złotych brutto. Pro-14 777 055,00 złotych brutto. Pro-
jekt tego miejsca został zgłoszony do jekt tego miejsca został zgłoszony do 
nowej edycji „Polskiego Ładu”. Warto nowej edycji „Polskiego Ładu”. Warto 
zaznaczyć, że pierwotny kosztorys zaznaczyć, że pierwotny kosztorys 
wynosił około 7 milionów złotych, wynosił około 7 milionów złotych, 
a gmina uzyskała dofinansowanie a gmina uzyskała dofinansowanie 
w kwocie 5 mln złotych. Z powodu w kwocie 5 mln złotych. Z powodu 
obecnej sytuacji gospodarczej złożo-obecnej sytuacji gospodarczej złożo-
no ofertę poniżej kwoty 15 milionów no ofertę poniżej kwoty 15 milionów 
złotych. Warto wspomnieć, że w razłotych. Warto wspomnieć, że w ra

Red.Red.
fot. polska-org.plfot. polska-org.pl

mach rewitalizacji pojawi się więcej mach rewitalizacji pojawi się więcej 
zieleni, a także zainstalowany zosta-zieleni, a także zainstalowany zosta-
nie system odzyskiwania wód desz-nie system odzyskiwania wód desz-
czowych. Jednak to nie wszystko, czowych. Jednak to nie wszystko, 
teren zostanie w całości ogrodzony. teren zostanie w całości ogrodzony. 
Najmłodsi ucieszą się z nowego placu Najmłodsi ucieszą się z nowego placu 
zabaw.zabaw.

rozmowa str. 6

z Marcinem Świeżymz Marcinem Świeżym
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K      MPAS KULTURALNY

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

koncert

Maleńczuk

8.05.2022

spektakl

Nie bój się, Dziadku!

21.05.2022

spektkal

PANI MORU

21.05.2022

koncert

Opera in Love.

13.05.2022

koncert

Dzień Europy
w Wałbrzychu

8.05.2022

koncert
Festiwal Piosenki

Przedszkolnej

14.05.2022

NOWOŚĆ W “LALKACH”
Wiosenne propozycje wałbrzy-
skiej Sceny Lalkowej to przede 
wszystkim różnorodność w re-
pertuarze. Zobaczymy zarówno 
klasykę literatury dziecięcej, jak i 
adaptacje tekstów współczesnych. 
Największą atrakcją będzie pra-
premiera spektaklu”NIE BÓJ SIĘ, 
DZIADKU!”.

Bohaterką najnowszego spektaklu 
wałbrzyskiej sceny lalkowej jest 
mała zajęczyca Stefcia, którą Mama 
zostawia na kilka dni u Dziadków, 
bo sama musi wyjechać w bardzo 
ważnych sprawach służbowych. 
Mała Stefcia uwielbia Babcię, ale 
Dziadek zawsze wydawał jej się być 

trochę dziwny…
Podczas pobytu Stefci u Dziadków 
mają miejsce dziwne rzeczy… Mię-
dzy innymi miasteczko obiega wieść, 
że w okolicy grasuje groźny Złodziej 
Kwiatów. Dziadek, chcąc chronić 
piękne kwiaty Babci,  przygotowuje 
na niego pułapkę, a Stefcia pomaga 
Dziadkowi, zaczytując się w między-
czasie książką o
dziewczynce, która niczego nie 
chciała się bać… Pewnego dnia 
Stefcia pomaga Babci w pieczeniu 
ciasta: schodzi

TEATR LALKI I AKTORA

kompas kulturalny

INFORMATOR WAŁBRZYSKICH 
SZKÓŁ ZAWODOWYCH
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 z Renatą Gibes
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 5 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów

1
kalendarium

KWIECIEŃ

29
PIĄTEK

Imieniny:
Aleksander, Maria, Alodia

Święto Konstytucji
3-go Maja

MAJ

3
WTOREK

Imieniny:
Augustyn, Piotr, Roberta 

Międzynarodowy
Dzień Tańca

 
Imieniny:
Jakub, Katarzyna, Maria

Dzień Zięcia

MAJ

4
ŚRODA

MAJ

5
CZWARTEK

„Pamięć jest głupstwem jak każda idea. Człowieka 
można tylko pamiętać poprzez innych ludzi.” -  

Marek Hłasko

KWIECIEŃ

30
SOBOTA

Imieniny:
Florian, Michał, Monika 

Międzynarodowy
Dzień Strażaka

Imieniny:
Gotard, Irena, Waldemar  

Międzynarodowy
Dzień Położnej

18:00 DZIEŃ 85 / 13+ Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzy-
chu 
18:00 ORFI, Teatr Dramatyczny
19:30 NARUTOWICZ powiedział: kula, która mnie tra-
fi, niech będzie mądra, Teatr Dramatyczny
20:00 PARANOJA - 10-lecie / koncert // A’PROPOS
21:00 BAJZEL !! - Mieroszów - Piwnica pod Zielonym 
Kotem

19:00 Queen... of the night - OSF: Rogala, Horajska, 
Filharmonia Sudecka 
19:00 ORFI, Teatr Dramatyczny
20:00 FREAK SHUFFLE ENSEMBLE i goście / jazz+hip 
hop+soul // A’propos

Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Dzień Immunologii

Imieniny:
Anatol, Zygmunt, Witomir 

Dzień Flagi RP

MAJ

2
PONIEDZIAŁEK

17:00 Klub Przedsiębiorczych Mam - Wałbrzych – A 
PROPOS

20:00 Damian Ukeje I am Rock’n’Roll – ‚’Pod preteks-
tem’’ art cafe

REKLAMA R0224/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
13OC 14OC 12OC 12OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

W tym roku placówka ob-
chodzi 75-lecie swojego istnie-
nia. W jaki sposób szkoła uczci 
ten ważny jubileusz?

Do obchodów tej uroczysto-
ści przygotowujemy się cały rok. 
Jubileusz jest wspaniałą okazją 
do wspomnień, spotkań, dlate-
go kulminacyjnym punktem ob-
chodów jest uroczystość 6 maja 
– Święto Szkoły, na którą zapro-
szono nie tylko władze miasta i 
przedstawicieli najważniejszych 
instytucji kulturalnych i oświa-
towych, ale przede wszystkim 
byłych dyrektorów Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. A. 
i Cz. Centkiewiczów, emeryto-
wanych nauczycieli i pracowni-
ków oraz absolwentów naszej 
placówki. To także  doskonała 
okazja, aby przypomnieć o sobie 
w środowisku lokalnym, poka-
zać nasze dokonania, sukcesy i 
zapowiedzieć zmiany, jakie nas 
czekają. 

Patronami „piątki” są Alina 
i Czesław Centkiewiczowie. 
Czy w związku z tym w szkole 
poświęca się tym postaciom 
szczególną uwagę?

Nasza szkoła przeszła długą 
drogę, zanim zdecydowaliśmy, 
kto będzie jej oficjalnym patro-
nem. Cała historia zaczęła się w 
roku 1978. Po długim procesie 
szkoła otrzymała imię w maju w 
1981 roku, a rok później Państwo 
Centkiewiczowie osobiście od-
wiedzili naszą placówkę. Byliśmy 
jedyną szkołą w Polsce mającą 
żyjących patronów. Od tej pory 
rokrocznie obchodzimy 6 maja 
Święto Szkoły. W naszej szkole 
nieprzerwanie  od dnia nadania 
jej imienia Centkiewiczów funk-
cjonuje izba patrona. Na to, że 
powstała, złożyła się praca ucz-
niów, nauczycieli, wychowaw-
ców klas oraz dary przekazane 
przez patronów. Dziś to miejsce 

nie tylko zbiorów i wspomnień, 
ale miejsce lekcji geografii, przy-
rody, godzin wychowawczych,  
języka polskiego czy różnych 
konkursów nawiązujących do 
tych postaci. W bibliotece znaj-
duje się bogaty księgozbiór ksią-
żek autorstwa Centkiewiczów i 
publikacji poświęconych ich syl-
wetkom. W klasach młodszych 
czy na zajęciach na świetlicy czę-
sto wykorzystujemy literaturę 
autorstwa naszych patronów. 

Utrzymujemy też  kontakt ze 
Związkiem Literatów Polskich 
w Warszawie i w związku z tym 
wzięliśmy udział w październiku 
2019 roku w uroczystych obcho-
dach 85-lecia debiutu literackie-
go Czesława Centkiewicza oraz 
60-lecia przekazania Polsce Sta-
cji Polarnej „Oaza”, nazwanej im. 
A.B. Dobrowolskiego i pobytu na 
Antarktydzie oraz przelotu nad 
Oazą Bungera pierwszej Polki – 
Aliny Centkiewicz.

W ciągu tych 75 lat szkoła 
ewoluowała, zapisując się na 
kartach wałbrzyskiej historii 
edukacji. Teraz czeka „piątkę” 
kolejna zmiana - pojawią się 
nowe sale dla przedszkola-
ków, poszerzy się oferta edu-
kacyjna, zapewne zmieni się 
też nazwa.

To prawda, przed nami nowa 
karta historii naszej placówki. 
Uchwałą Rady Miasta z 14 kwiet-
nia tego roku od września 2022 
roku będziemy Zespołem Szkol-
no-Przedszkolnym nr 8 przy ul. 
Poznańskiej 8 w Wałbrzychu, w 
skład którego będzie wchodzić 
Publiczna Szkoła Podstawowa 
nr 5 im.Aliny i Czesława Cent-
kiewiczów i Przedszkole Samo-
rządowe nr 9. Rozpoczynamy 
nowy rozdział, mamy jednak  już 
doświadczenie w pracy z od-
działami przedszkolnymi, więc 
z pewnością je wykorzystamy 
i poradzimy sobie z nowymi wy-
zwaniami.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała OSA 

Pełen wywiad czytaj na 
stronie www.30minut.pl 

zeskanuj kod QR 

Imieniny:
Aniela, Jeremi, Asaf

Święto Pracy

MAJ

1
NIEDZIELA

12:30 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ/ 5+ - Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu 
18:00 WESELE. dramat w trzech aktach, Teatr Drama-
tyczny

Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Święto Orła Białego

Dzień Grilla

Światowy Dzień Astmy
Dzień bez Komputera

Dzień Słońca
Światowy Dzień Wolności Prasy

Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

Dzień Hutnika
Dzień Kominiarza
Dzień Garncarza
Dzień Piekarza

Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen
Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych

Dzień Europy
Dzień bez makijażu

Światowy Dzień Higieny Rąk
Światowy Dzień Hasła
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Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0225/22

W tym roku w Aglomeracji Wałbrzyskiej będzie realizowanych sześć projektów

Fundusz Toyoty rozstrzygnięty
Znamy wyniki głosowania 

lokalnej społeczności na 
najlepsze projekty Funduszu 
Toyoty 2022. Przypomina-
my, że Fundusz Toyoty stwo-
rzony przez fabrykę Toyoty 
co roku wspiera oryginalne 
i ciekawe projekty, które 
zakładają trwałą zmianę w 
otoczeniu i związane są z 
obszarami priorytetowymi 
firmy, którymi są: ekologia, 
edukacja techniczna, sport, 
bezpieczeństwo na drogach, 
poprawa mobilności czy też 
swoboda poruszania się.
W tym roku w Aglomeracji Wał-

brzyskiej będzie realizowanych 

sześć projektów zgodnie z listą 
rankingową. Na pierwszym miej-
scu uplasował się projekt PSP nr 
5 im. B. Malinowskiego w Bogu-
szowie – Gorcach pod nazwą Kol-
czasty zakątek - o jeżu nie tylko 
na papierze, 915 punktów. Drugi 
zwycięski projekt złożyła Publicz-
na Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Orła Białego w Wałbrzychu, Mia-
steczko Ruchu Drogowego, 885 
punktów, a trzeci - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Golińsku, Budowa 
boiska sportowego w Golińsku, 
880 punktów. Czwarty projekt to 
działanie PSP nr 1, Boguszów Gor-
ce, Naukowy Plac Zabaw przy PSP 
nr 1, 870 punktów, a piąty wygrała 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdni-
cy, EKOlogicznie, EKOnomicznie, 
kreatywnie i aktywnie na dwóch 
kółkach, 865 punktów. Ostatni 
zwycięski projekt należy do Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego nr 
1 w Wałbrzychu, Rusz ciało i mózg! 
- gry stolikowe "pod chmurką", 
825. Organizatorzy serdecznie 
gratulują zwycięzcom i jedno-
cześnie dziękują wszystkim orga-
nizacjom za udział w tegorocznej 
edycji konkursu grantowego.

Red.
Źródło i fot. fundusztoyoty.pl

Każdy przebyty przez uczestników kilometr będzie przemnożony przez 1 zł

Znów biją rekord
Po raz piąty świdniczanie 

podejmą próbę pobicia re-
kordów w jeździe 24-godzin-
nej na rowerze stacjonarnym, 
biegu na bieżni mechanicznej 
oraz ergometrze wioślar-
skim. Wydarzenie nosi hasło 
„Wracamy”, ponieważ jest 
ono wznawiane po okresie 
pandemii. Celem akcji jest 
promowanie i popularyzacja 
wśród mieszkańców Świdnicy 
jazdy na rowerze, biegania, 
zdrowego trybu życia i ro-
dzinnego spędzania czasu.

Warto zaznaczyć, że każdy 
może mieć w tym swój udział. 
Organizatorzy zapraszają do Ga-
lerii Świdnickiej. Start o godzinie 
9.00 w sobotę, 21 maja, a koniec 
dokładnie 24 godziny później – 
o godzinie 9.00 w niedzielę, 22 
maja. Wszystko w ramach kolejnej 
edycji akcji AKTYWNI 24.

- W ustanawianiu rekordów 
udział wezmą zaproszeni goście, 
kolarze, biegacze oraz wszystkie 
chętne osoby, które serdecznie 
zachęcam do wspólnej zabawy. 
W 2019 roku rowerzyści wykręci-
li 896,7 km, spalając 20.744 kcal. 
Biegacze wybiegali 315,33 km, a 
na ergometrze pokonano dystans 
311,243 km – dodaje Radosław 
Werner, kierownik Biura Sportu 
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w 
Świdnicy. Ustanowienie nowych 
rekordów nie jest jedynym celem 

jaki postawili sobie organizatorzy. 
Każdy przebyty przez uczestników 
kilometr będzie przemnożony 
przez 1 zł i uzbierana w ten spo-
sób kwota zostanie przeznaczona 
na wsparcie Fundacji Fizjoterapia 
Łukasza Malaczewskiego, z któ-
rą od lat współpracują świdniccy 
sportowcy. W trakcie wydarzenia 
przewidziane są atrakcje dla od-
wiedzających Galerię Świdnicką. 
Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. Organizatorami imprezy 
są: Urząd Miejski w Świdnicy, Ga-
leria Świdnicka, Well Fitness Ga-
leria Świdnicka przy współpracy 
Świdnickiej Grupy Biegowej oraz 
CrossBox74.

Warto również wspomnieć, że 
Miasto Świdnica posiada oficjalne 
rekordy Polski z jazdy na rowerze, 
biegu na bieżni mechanicznej 
oraz jeździe na ergometrze. W 
tym roku wracamy po pandemii, 
aby spróbować pobić swoje wy-
niki. Nowością będzie prowadzo-
na klasyfikacja drużynowa. Każdy 
może stworzyć swój zespół (4 
osoby) i rywalizować z innymi na 
wszystkich urządzeniach. Oczywi-
ście można zgłaszać się również 
indywidualnie. Warunkiem wzię-
cia udziału jest wysłanie zgłosze-
nia poprzez specjalny formularz 
rejestracyjny dostępny na stro-
nie: http://sport.swidnica.pl

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl

To nie ostatnie spotkanie w tej sprawie

Nadal konsultują S5
20 kwietnia w Obwodzie 

Utrzymania Drogowego 
(OUD) Bolków odbyło 
się spotkanie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad z przedstawicie-
lami komitetu społecznego 
do spraw przebiegu drogi 
ekspresowej S5 Sobótka-
-Bolków, która przebiega 
przez teren Gminy Świebo-
dzice.

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że przedstawiciele Gminy Świd-
nica, Gminy Dobromierz a także 
projektant drogi. Przedstawiciele 
Świebodzic od wielu miesięcy, 
na każdym etapie rozmów dążą 
do tego, aby budowa drogi nie 
wpływała negatywnie na jakość 
życia mieszkańców Cierni. Pod-
czas spotkania został również po-
ruszony temat przebiegu łącznika 
DK 35 do węzła „Wałbrzych”. Za-
stępca Burmistrza Miasta Tobiasz 

Wysoczański podczas spotkania 
podkreślał, że ważne jest, aby 
mieszkańcy Cierni nie borykali się 
z problemem podziału gruntów i 
bliskością przebiegu trasy, apelo-
wał o rozwagę i zaakceptowanie 
wariantu drogi zlokalizowanej w 
zbliżonej odległości zarówno od 
dzielnicy Ciernie, jak i od miej-
scowości Mokrzeszów. Warto 
wspomnieć, że zaproponowany 
wariant drogi przez fundację „PRO 
SILESIA” jest przebiegiem nieko-
rzystnym dla mieszkańców Cierni. 
W tej sprawie będą toczyły się ko-
lejne rozmowy i ustalenia. 

Red.
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Zdjęcie tygodnia

Święto Pracy – czy jeszcze je pamiętamy? 
Niemal co roku na łamach Tygodnika 30 minut przypominamy Państwu o ważności święta 

Konstytucji 3 maja. Oczywiście to jedno z dwóch najważniejszych świąt naszej demokracji i 
jest warte uwagi, ale czy pamiętamy jeszcze czym było Święto Pracy w czasach, gdy pochód z 
okazji 1-go maja jest jedynie wspomnieniem części społeczeństwa?

Trochę historii
Warto sięgnąć do źródeł, które 

odsyłają nas do genezy pocho-
dzenia Święta Pracy. Stany Zjed-
noczone Ameryki Północnej. W 
roku 1886 w Chicago, w stanie 
Illinois na fali niepokojów spo-
łecznych, spowodowanych dra-
pieżnym kapitalizmem, doszło 
do buntu robotników. Od lat byli 
oni źle opłacani za pracę ponad 
siły. Co rusz wybuchały protesty 
i strajki. Zaczęto mówić nawet o 
ogromnym buncie robotniczym, 
który miał wymusić na właścicie-
lach fabryk godne płace i ośmio-
godzinny dzień pracy. Właściciele 
fabryk zareagowali agresywnie na 
rodzący się robotniczy bunt. Pod-
czas tamtych wydarzeń na ulicach 
Chicago ustalone zostały prawa 
i oczekiwania robotników co do 
godnej pracy, wynagrodzenia i sa-
mostanowienia. Jak każda zmia-

na, tak i ta rodziła się w bólach. 
Dzięki poświęceniu dzielnych 
ludzi, dzisiaj zaczynamy pracę o 
8:00 i wracamy do domu o 16:00, 
a nie o 20:00 czy 24:00, by kolejne-
go dnia znów zrywać się bladym 
świtem. Inaczej było w Europie. 
Po raz pierwszy święto 1-go maja 
obchodzono w 1890 roku - m.in. 
w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Belgii, Francji. Organizowane w 
tym dniu demonstracje i strajki 
przyczyniły się do radykalizacji ru-
chów robotniczych. Początkowo 
nielegalne manifestacje majowe 
zostały później w wielu krajach 
oficjalnie uznane.

Początki w Polsce
W Polsce pierwszy raz obcho-

dzono święto w 1890 roku, kiedy 
państwo było pod zaborami i nie-
jednokrotnie obchody odbywały 
się wbrew woli zaborców. Warto 

wspomnieć, że to nie za czasów 
PRL, a w czasach II RP Święto 
Pracy miało swoje obchody. Po 
pierwsze, przedwojenna lewica 
warszawska miała gazetę, która 
trafiała do szerokiego grona od-
biorców – wydawanego od 1894 
roku „Robotnika”. To właśnie na 
jego kartach można było prze-
czytać najdokładniejszą relację z 
obchodów 1-go maja w stolicy. 
Warszawscy socjaliści i komuni-
ści organizowali się w większości 
dzielnic. Od Żoliborza po Anno-
pol zbierały się pochody, które 
miały utworzyć jeden główny. 
Sam przemarsz był imponujący. 
W imprezie wzięło udział blisko 30 
tysięcy osób zrzeszonych w kilku-
dziesięciu organizacjach, takich 
jak Organizacja Młodzieżowa TUR 
(Towarzystwo Uniwersytetu Ro-
botniczego), PPS, czerwone har-
cerstwo, jak również bezdomni i 

bezrobotni z baraków na Żeraniu 
czy też robotnicy z warszawskich 
fabryk Gerlacha i Lilpopa. Prze-
marszowi towarzyszyły orkiestry 
robotnicze oraz liczne sztandary. 
Co najważniejsze, cały pochód 
ochraniała milicja PPS, zazwyczaj 
wyposażona w pałki i innego ro-
dzaju sprzęty „bezpośrednich per-
traktacji” z awanturnikami próbu-
jącymi zaszkodzić wydarzeniu.

Święto w czasach PRL
1-wszy maja wszedł do tradycji 

polskiego ruchu socjalistycznego, 
ale później został zawłaszczony 
przez komunistów. W PRL został 
uznany za święto państwowe. 
W latach 80 -tych, niezależne od 
władz, pochody i manifestacje 
organizowała w tym dniu solidar-
nościowa opozycja. Były one siłą 
rozbijane przez milicję, w latach 
1982-1984 niejednokrotnie prze-
kształcały się w starcia z ZOMO. 
Uczestnicy demonstracji byli za-
trzymywani i stawiani przed kole-

gium ds. wykroczeń. 1-wszy maja 
obchodzony jako Święto Pracy 
jest także katolickim Świętem Jó-
zefa Rzemieślnika. Proklamował je 
papież Pius XII 1 maja 1955 roku. 
Nadał w ten sposób religijne zna-
czenie obchodzone od 1890 roku 
świeckiemu Świętu Pracy. W tym 
dniu Kościół w sposób szczególny 
pragnie zwrócić uwagę na pracę 
ludzką, zarówno w aspekcie war-
tości chrześcijańskich, jak i spo-
łecznych, ogólnoludzkich i naro-
dowych. 

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty
dzieje.pl

muzhp.pl
naszeszlaki.pl

szczecin.tvp.pl
fakt.p

historia.org.pl
businessinsider.com.pl
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Zostań dostawcą wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce
– bezpłatne szkolenie zorganizowała WSSE „INVEST-PARK”

We wtorek, 26 kwiet-
nia we wrocławskim 
Hotelu Haston City, 
Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „IN-
VEST-PARK” wspólnie z 
Ministerstwem Rozwoju 
i Technologii zorganizo-
wała bezpłatne szkole-
nie dla firm zaintereso-
wanych zamówieniami 
na dostawy dla wojsk 
amerykańskich w Pol-
sce. Wzięli w nim udział: 
Piotr Wojtyczka - Prezes 
Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”, Ewa 
Swędowska, radca mi-
nistra w Departamencie 
Handlu i Współpracy 
Międzynarodowej w 
Ministerstwie Rozwoju i 
Technologii oraz Adam 
Nowicki, V-ce Prezes 
Atlantic Contract.

Tematem szkolenia było 
przybliżenie zasady udzie-
lania zagranicznych za-
mówień publicznych oraz 
wprowadzania firm wraz z 
ich towarami i usługami na 

największe rynki międzyna-
rodowe.

Konferencję otworzył Pre-
zes Zarządu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK”, 
Piotr Wojtyczka, który pod-
kreślił, że możliwość udziału 
przedsiębiorców w między-
narodowych przetargach 
jest ważnym obszarem roz-
szerzenia ich działalności: 

-„Staramy się być elastycz-
ni i wychodzić naprzeciw 
potrzebom przedsiębiorców, 
stąd pomysł na dzisiejsze 
szkolenie. Jest to obszar, któ-
ry warto przybliżyć przedsię-
biorcom ze strony formalnej 
i proceduralnej, ponieważ 
może on być bardzo rozwojo-
wy zarówno dla nich jak i ca-
łego regionu. Dziękujemy za 
możliwość organizacji tego 
spotkania wspólnie z Mini-
sterstwem Rozwoju i Techno-
logii oraz firmą Atlantic Con-
tract”.

O działaniach prowadzo-
nych przez Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii opo-
wiedziała Ewa Swędowska:

-„Co roku 8 000 organizacji 
międzynarodowych zama-
wia towary i usługi o wartości 
ok. 50 mld USD. Podmioty Sy-
stemu Narodów Zjednoczo-
nych ogłaszają przetargi o 
wartości ok. 10 mld USD rocz-
nie a Grupa Banku Światowe-
go około 20 mld UDS rocznie. 
Dlatego staramy się zachęcić 
przedsiębiorców do udziału w 
przetargach organizowanych 
przez organizacje między-
narodowe oraz NATO. Dzię-
ki tym zamówieniom przed 

przedsiębiorcami mogą ot-
worzyć sięnowe rynki zbytu”.

Podkreślić należy fakt, że 
współpraca z organizacja-
mi zagranicznymi zapewnia 
bezpieczeństwo, dywersyfi-
kację zamówień, ekspansję 
na rynki odległe oraz prestiż. 
Dodatkowo uczestnicząc w 
zamówieniach organizowa-
nych przez NATO, przetargi 
są ograniczane tylko do firm 
państw członkowskich (co 
ma znaczenie np. dla firm 

informatycznych) a dostawy 
są realizowane głównie na 
terenie Europy.

W dalszej kolejności 
Adam Nowicki, V-ce Pre-
zes Atlantic Contract pod-
czas praktycznych warszta-
tów, omówił amerykańskie 
procedury przetargowe 
oraz przedstawił etapy, jakie 
należy wykonać, aby zare-
jestrować się jako dostawca 
rządu USA. Przedsiębiorcy 
dowiedzieli się również ja-
kie kryteria muszą spełnić, 
aby przystąpić do przetargu 
oraz jakich słów kluczowych 
używać do wyszukiwania in-
teresujących zamówień.

-„Zachęcam przedsiębior-
ców do udziału w takich 
przetargach ze względu na 
płynące korzyści w postaci 
zwolnienia z podatku VAT, 
gwarancji szybkiej płatności, 
otrzymania oficjalnego cer-
tyfikatu dostawcy w Departa-
mencie Obrony i USA&NATO 
oraz co ważne marże 2-3 
krotnie wyższe niż przy kon-
traktach krajowych”

W szkoleniu wzięło udział 
ponad 60 przedsiębiorców 
zainteresowanych tematyką 
zamówień dla rządu amery-
kańskiego.
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Studio Espresso gościło w restauracji, klubie muzycznym i hotelu Apropo’s

z muzykiem zespołu SILENTlive rozmawiał Paweł Szpur

 z Marcinem Świeżym

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Byłeś jednym z pierwszych 
gości Studio Espresso kilka lat 
temu, wiele się zmieniło. Ale 
zanim zaczniemy o tym rozma-
wiać, przypomnij proszę jak za-
częła się ta przygoda z muzyką.

Wywiad był chyba cztery lata 
temu. Ale jeżeli chodzi o zespół 
to wróćmy do roku 2008 kiedy za-
częliśmy jako SILENTlive i wtedy 
we trójkę się spotkaliśmy, z basi-
stą Krzyśkiem Janowskim.

Czasy studiów.
Tak, byliśmy wówczas studen-

tami PWSZ-u wałbrzyskiego i ra-
zem studiowaliśmy. Zaczęło się od 
spotkania z Krzyśkiem Janowskim, 
basistą i wokalistą oraz gitarzystą 
- Marcinem Klasikiem. To miał być 
taki jednorazowy projekt. Mieli-
śmy zagrać podczas wałbrzyskie-
go festiwalu „PeWueaSiak” - tak to 
się wtedy nazywało. Nie wiem czy 
to jeszcze funkcjonuje ale wtedy 
funkcjonowało bardzo dobrze. Po 
tym jednym jedynym występie 
zagraliśmy dwa własne kawałki 
autorskie i doszliśmy do wniosku, 
że to chyba trzeba kontynuować. 
Fajnie nam to wychodzi, razem 
dobrze się ze sobą czujemy jako 
członkowie zespołu i powstało 
SILENTlive. Po kilku występach 
doszedł do nas Piotr Kruk, drugi 

gitarzysta. Znaleźliśmy pierwsze-
go naszego perkusistę i tak się za-
częła cała historia SILENTlive.

Jak wyglądało tworzenie ze-
społu? Jak znajdowaliście no-
wych kolegów do grania?

To jest fenomenalne, że pomi-
mo tego iż to wciąż nie przynosi 
nam żadnych pieniędzy udało 
nam się utrzymać przez 14 lat na 
scenie i w zespole następowały 
zmiany tylko i wyłącznie za per-
kusją. Bo czterech członków ze-
społu: Marcin Klasik – wokalista i 
gitarzysta, Piotr Kruk – gitarzysta, 
ja grający na instrumentach klawi-
szowych oraz basista Krzysztof Ja-
nowski tak naprawdę od począt-
ku jesteśmy. Te 14 lat za perkusją 
mieliśmy czterech perkusistów. 
Od 2016 roku gra z znami Dariusz 
Starostka.

Który też był gościem Studio 
Espresso.

Tak, który był gościem Studio 
Espresso i Marcin Klasik, który też 
był gościem w jednym z progra-
mów. Tak więc jest z nami Darek 
Starostka, który w 2016 roku do-
szedł do zespołu i od tego czasu 
jesteśmy w tym samym składzie.

Dariusz, będąc gościem wy-
wiadu, opowiadał, że ciężko 
jest znaleźć perkusistę. Często 

jeden gra w dwóch, a nawet 
czterech zespołach. Faktycznie 
tak jest?

Tak to wygląda. Darek grał do-
tychczas w zespole Lolitas Mastur-
bate, gra z nami. My mamy salę 
również z innym zespołem i tam 
też perkusista gra w różnych skła-
dach. To prawda - z perkusistami 
jest bardzo ciężko, zwłaszcza tutaj 
na naszym lokalnym, wałbrzyskim 
rynku.

Masz bardzo odpowiedzial-
ną pracę. Jesteś oficerem pra-
sowym. W pewnym momencie 
życia również zajmowałeś się 
piłką nożną. Jak połączyć to 

wszystko z życiem rodzinnym i 
zawodowym?

Ja jeszcze parę lat temu - tak 
jak mówisz - zajmowałem się pił-
ką nożną, ale z czegoś trzeba było 
zrezygnować. Patrząc na to, że 
człowiek ma rodzinę i dzieci, pra-
cę, do tego zajmuje się muzyką... 
na więcej czasu nie starcza. Tak 
mi zostało, praca, dom i tą trzecią 
rzeczą nad którą się skupiam, jest 
muzyka. I to też tak naprawdę cza-
su wystarcza nam na spotkania 
jedynie raz w tygodniu. W środy 
bądź w czwartki spotykamy się 
na próbach na dwie lub trzy go-
dzinki. Niestety na więcej się nie 
da,  chyba że ktoś z nas ma czas 
w domu przysiąść do pianina czy 
gitary i coś skomponować.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada o tym ile płyt i sin-
gli już nagrali i kiedy znaleźli czas 
na pracę nad nimi. Marcin zdradza 
też to, jak udało im się sfinanso-
wać nagranie płyt i kiedy powsta-
nie kolejna. Zeskanuj kod QR i czy-
taj pełen wywiad.
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Organizatorem corocznych warsztatów jest dr n. med. Paweł Pyka, 
ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej. 

Szkolą się w onkoplastyce
3 kwietnia 2022 roku w 

Specjalistycznym Szpitalu 
im. dra Alfreda Sokołowskie-
go w Wałbrzychu odbywają 
się wyjątkowe warsztaty 
medyczne poświęcone onko-
plastyce. Dwunastu specja-
listów z całej Polski przy-
jechało do Wałbrzycha, by 
poznawać najnowocześniej-
sze techniki chirurgii piersi. 
Co ważne, nauka i wymiana 
doświadczeń mają miejsce 
nie tylko na sali wykładowej, 
ale przede wszystkim przy 
stole operacyjnym.
Organizatorem corocznych 

warsztatów jest dr n. med. Paweł 
Pyka, ordynator Oddziału Chirur-
gii Onkologicznej. Gościem spe-
cjalnym tegorocznej edycji jest 
specjalista chirurgii ogólnej i on-

kologicznej Przemysław Jasnow-
ski z Częstochowy. W ciągu dwóch 
dni uczestnicy wezmą udział w 6 
różnych zabiegach łączących za-
gadnienia chirurgii onkologicznej 
i plastycznej. Dzięki takiemu po-
dejściu lekarze nie tylko walczą z 
chorobą nowotworową, ale robią 
to w taki sposób, by pacjentka 
nie czuła się okaleczona. Specjali-
styczny Szpital im. dra Alfreda So-
kołowskiego w Wałbrzychu to jed-
na z czterech placówek w Polsce, 
która organizuje tego typu war-
sztaty masterclass. Jest również 
jednym z wiodących ośrodków w 
naszym kraju specjalizujących się 
w chirurgii piersi.

Red.
Fot.

facebook.com/szpitalsokolowski
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

koncert

Maleńczuk

8.05.2022

spektakl

Nie bój się, Dziadku!

21.05.2022

spektkal

PANI MORU

21.05.2022

koncert

Opera in Love.

13.05.2022

koncert

Dzień Europy
w Wałbrzychu

8.05.2022

koncert
Festiwal Piosenki

Przedszkolnej

14.05.2022

NOWOŚĆ W “LALKACH”
Wiosenne propozycje wałbrzyskiej 
Sceny Lalkowej to przede wszyst-
kim różnorodność w repertuarze. 
Zobaczymy zarówno klasykę lite-
ratury dziecięcej, jak i adaptacje 
tekstów współczesnych. Najwięk-
szą atrakcją będzie prapremiera 
spektaklu ”NIE BÓJ SIĘ, DZIAD-
KU!”.

Bohaterką najnowszego spektaklu 
wałbrzyskiej sceny lalkowej jest mała 
zajęczyca Stefcia, którą Mama zo-
stawia na kilka dni u Dziadków, bo 
sama musi wyjechać w bardzo waż-
nych sprawach służbowych. Mała 
Stefcia uwielbia Babcię, ale Dziadek 
zawsze wydawał jej się być trochę 
dziwny…
Podczas pobytu Stefci u Dziadków 
mają miejsce dziwne rzeczy… Mię-
dzy innymi miasteczko obiega wieść, 
że w okolicy grasuje groźny Złodziej 
Kwiatów. Dziadek, chcąc chronić 
piękne kwiaty Babci,  przygotowuje 
na niego pułapkę, a Stefcia pomaga 
Dziadkowi, zaczytując się w między-
czasie książką o dziewczynce, która 
niczego nie chciała się bać… Pew-

nego dnia Stefcia pomaga Babci w 
pieczeniu ciasta: schodzi do piwnicy, 
bierze marchewki i… nagle ogarnia 
ją ciemność. Bohaterka słyszy sapa-
nie, kroki, po chwili głośny krzyk! 

Czy ktoś jeszcze boi się tak, jak Stef-
cia?

Historia Pawła Pawlaka tylko pozor-
nie wydaje się dość błaha i spokoj-
na bowiem porusza bardzo ważny 
temat oswajania  strachu. Realiza-
torzy starają się wskazać młodemu 
widzowi w którą stronę podążać aby 
przezwyciężać uczucie strachu i to 
nie tylko przed wyimaginowanymi 
potworami. „Nie bój się, Dziadku!” 
w reżyserii Moniki Woronicz jest 
przyczynkiem do rozmowy na temat 
strachu. – Przecież każdy z nas cze-
goś się boi. Nieważne, czy jest duży, 
mały, mądry czy głupi - podkreśla 
reżyserka.  - Wraz z małą Stefcią 
uczymy się pokonywać nasz strach, 
zmierzamy się z nim i dostajemy siłę, 
by zacząć wspierać w tym temacie 
innych – podkreśla Woronicz. Dzię-
ki spektaklowi przekonujemy się, że 

najlepszym sposobem na strach jest 
szczera rozmowa z kimś bliskim i 
kawałek marchewkowego ciasta, 
które pachnie cynamonem! 

Celem przedstawienia jest oswoje-
nie ogólnie pojmowanego lęku oraz 
pozostawienie młodych widzów w 
przekonaniu, że niepewność nie jest 
powodem do wstydu. Potrzeba bli-
skości, wsparcie i zrozumienie, to 
dodatkowe tematy, które obok głów-
nego są poruszane przez realizato-
rów przedstawienia. 
W finale historii dowiadujemy się, 
jakie zmiany zaszły w poszczegól-
nych bohaterach. Zainspirowani 
postacią Stefci postanawiają zmienić 
coś w swoim życiu na lepsze, znaleźć 
nową pasję, zacząć podążać za ma-
rzeniami.

NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU!
spektakl na podstawie książki Pawła 
Pawlaka pod tym samym tytułem
adaptacja i reżyseria MONIKA WO-
RONICZ
scenografia i kostiumy ALEKSAN-
DRA MISKA
muzyka MARCIN NAGNAJEWICZ
reżyseria światła FILIP NIŻYŃSKI
inspicjent FILIP NIŻYŃSKI
obsada PAWEŁ KUŹMA, KAROLI-

NA BARTKOWIAK, RAFAŁ GOR-
CZYCA, FILIP NIŻYŃSKI 
prapremiera 21 maja 2022
wiek 3+

REPERTUAR
1.05/ niedziela/ 12:30/ Czarnoksięż-
nik z Krainy Oz/ 5+
8.05/ niedziela/ 12:30/ Frania Pio-
run/ 3+
15.05/ niedziela/ 12:30/ Dobrze, że 
jesteś/ 5+ 
15.05/ niedziela/ 16:00/ Raz, dwa, 
trzy… / 1-3 lat 
21.05/ sobota/ 17:00/ Nie bój się, 
Dziadku!/ PREMIERA
22.05/ niedziela/ 12:30/ Nie bój się, 
Dziadku!/ 3+
28.05/ sobota/ 18:00/ 13 Bajek z kró-
lestwa Lailonii/ 7+ 
29.05/ niedziela/ 12:30/ Władca 
Skarpetek/ 3+

tekst/foto: Teatr Lalki i Aktora

TEATR LALKI I AKTORA

bilety.teatrlalek.walbrzych.pl
Zeskanuj kod QR i kup bilet



TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Maj to dla Teatru Dramatycznego 
czas wzmożonych prób do pierw-
szego w historii wałbrzyskiego te-
atru musicalu: DAISY. 
Osoba i historia najsławniejszej wał-
brzyszanki zasługują na przedsta-
wienie wykraczające poza zwyczaj-
ne ramy teatru – była jednocześnie 
największą Pięknością Europy, nie-
szczęśliwą żoną i ostatnią panują-
cą arystokratką na Zamku Książ. 
Porywająca opowieść inspirowana 
życiem księżnej, niezwykle cieka-
wej rodziny Hochbergów i realiów 
zmierzchu arystokracji będzie wy-
jątkowym widowiskiem. 
Spektakl powstaje we współpracy 
z Zamkiem Książ i miastem Wał-
brzych. Przed nami wielkie święto 
teatru muzycznego i niewątpliwy 
sukces wałbrzyskiej sceny. 
W żywiołowym musicalu wystą-
pią: w roli Księżnej Daisy gościnnie 
Małgorzata Walenda, a także An-
gelika Cegielska, Dorota Furma-
niuk, Agnieszka Kwietniewska [g], 
Irena Wójcik, Kinga Zygmunt [g], 
Mateusz Flis, Michał Kosela, Rafał 
Kosowski, Wojciech Marek Kozak, 
Radosław Lis [g], Piotr Mokrzycki, 
Krzysztof Piechniczek [g]. Premiera: 
10.06.2022 na Dużej Scenie. Bilety 
już wkrótce w sprzedaży. 
Zanim jednak premiera musicalu, 
Teatr zaprasza na szereg tytułów 
mających premiery w tym lub ubie-
głym sezonie. Sprawdźcie, czy które-
goś nie ominęliście!

6-8.05. WESELE dramat w trzech 
aktach
tekst: Stanisław Wyspiański, reż.: 
Wojtek Klemm
obsada: Karolina Krawiec-Grzel-
czak, Katarzyna Janek [g], Doro-
ta Furmaniuk, Irena Sierakowska, 
Irena Wójcik, Mateusz Flis, Michał 
Kosela, Wojciech Marek Kozak, Mi-
kołaj Krzeszowiec, Piotr Mokrzycki, 
Filip Perkowski, Wojciech Świeściak
Poetycki świat Klemma zaprasza 
widza na WESELE pełne aktualno-
ści. Współczesna forma podkręca 
wszystkie znaczenia arcytekstu Wy-
spiańskiego – spektakl o rodzimych 
małostkach, przywarach i zwykłej 
głupocie. W szaloną listopadową 
noc mieszają się różne polskie toż-
samości, ale i różne interesy. Wójt, 
ksiądz i Żyd i ich niewyjaśnione 

spory są osią tej społecznej opowie-
ści, a miastowi intelektualiści traktu-
ją te napięcia z pobłażaniem. Rodzi 
się z tego pytanie: Jak łatwo sprowo-
kować nas do zrywu, którego cel jest 
nieokreślony, a powodzenie wątpli-
we? I ileż już takich zrywów przeży-
waliśmy w przeszłości?

7-8.05. RAJ ESKIMOSÓW
tekst: Bogusław Schaeffer, reż. i mu-
zyka: Weronika Krówka, obsada: 
Weronika Krówka [g], Rafał Kosow-
ski
RAJ jest spotkaniem artysty z jego 
muzą. Wesoły i bezpretensjonalny 
spektakl rozegrany między Wero-
niką Krówką, Rafałem Kosowskim i 
ich pianinem. Teatr, który korzysta 
z każdego dźwięku, każdego wes-
tchnienia i przejścia jak z muzyki, 
tworząc wielką arię o artystach i ich 
muzach.

13-15.05. NARUTOWICZ powie-
dział: kula, która mnie trafi, niech 
będzie mądra
tekst: pilgrim/majewski, reż: Paweł 
Świątek
obsada: Agnieszka Kwietniewska 
[g], Joanna Łaganowska, Mikołaj 
Krzeszowiec, Ryszard Węgrzyn
Barwny i rozrywkowy spektakl, któ-
ry opowiada o mitach zabójstw na 
tle politycznym. Gabriel Naruto-
wicz, pierwszy prezydent II RP, zo-
stał zastrzelony kilka dni po swojej 
nominacji. Spektakl w przewrotny 
sposób pyta o to, co zostaje po mor-
derstwie politycznym. Niesmak? 
Żałoba narodowa? Na pewno. Ale 
mord polityczny staje się też drogą 
do uświęcenia – zarówno mordercy 
jak i ofiary. Zapraszamy widzów do 
warszawskiej ZACHĘTY na Scenie 
Kameralnej - wspólnie poznajmy 
mądrą kulę, która trafiła już niejed-
nego.

13-15.05. ANTYGONA
tekst: Sofokles, reż: Jakub Čermák
obsada: Angelika Cegielska, Irena 
Sierakowska, Irena Wójcik, Piotr 
Czarniecki [g], Mateusz Flis, Woj-
ciech Marek Kozak, Czesław Skwa-
rek, Dariusz Skowroński, Wojciech 
Świeściak
Najbardziej znana tragedia antyczna 
odczytana przez współczesne war-
tości. Jakub Čermák młody, czeski 

reżyser, proponuje spektakl o ciele 
– o tym jednym niepogrzebanym, 
zbezczeszczonym ciele Polinejkesa, 
ale też tym ciele, które Kreon kazał 
pochować ze wszystkimi należnymi 
honorami. Jest też o ciałach, które 
pozostają żywe i przez to narażone 
na ciągły ucisk władzy. ANTYGO-
NA pełna jest niewyrażonego bólu 
i tęsknoty – nieprzepracowanej ża-
łoby.

20-21.05. PANI MORU / pożegna-
nie z tytułem!
tekst: pilgrim/majewski, reż.: Seb 
Majewski
obsada: Irena Sierakowska, Anna 
Solarek, Michał Kosela, Piotr Mok-
rzycki, Czesław Skwarek, Piotr To-
karz, Ryszard Węgrzyn
Spektakl operując groteskową for-
mułą baśni dokumentalnej oddaje 
pamięć ostatnich lat naszej rzeczy-
wistości. Wspólnie przyglądamy 
się temu, co stało się naszym zbio-
rowym doświadczeniem. Premiera 
była pierwszym oficjalnym spotka-
niem z widownią w budynku Teatru 
po długiej, pandemicznej przerwie 
– nadszedł czas, by pożegnać Panią 
Moru na zawsze. Spod płaszczyka 
komediowych scen przebija się jed-
nak niepokój i wciąż aktualne pyta-
nie: kiedy (czy) świat wróci wreszcie 
do normalności?

21-22.05. ZŁOTY POCIĄG SU-
PERSTAR
tekst: Jan Czapliński, reż.: Aneta 
Groszyńska
obsada: Dorota Furmaniuk, Joan-
na Łaganowska, Irena Sierakowska, 
Michał Kosela, Rafał Kosowski, 

Piotr Mokrzycki, Filip Perkowski
Akcja rozgrywa się pośrodku go-
rączki, która opanowała świat po 
ogłoszeniu informacji o rzekomym 
istnieniu Złotego Pociągu w Wał-
brzychu. Artyści rekonstruując 
opowieść przyglądają się wszystkim 
tym, którzy próbują ją okiełznać i 
uczynić swoją. Jednocześnie sami 
dalecy są od ukazywania tylko praw-
dy i powagi. Na miejsce przyjeżdża 
sam Steven Spielberg z Harrisonem 
Fordem – pragną jeszcze raz nakrę-
cić historię o niepokornym archeo-
logu. Całe miasto zostaje rozkopane 
do cna, ale to, co znajdą, nie będzie 
takie oczywiste.

28-29.05. RZYWOT część pierw-
sza: rozpadająca się biografia
tekst: pilgrim/majewski, reż.: Seb 
Majewski
obsada: Dorota Furmaniuk, Ag-
nieszka Kwietniewska [g], Janka 
Woźnicka [g], Wojciech Świeściak
Spektakl o wielkiej wrocławskiej 
aktorce Idze Mayr grany bez zbęd-
nych sentymentów i aury benefisu. 
Trzy siostry - postaci, w które Mayr 
wcielała się przez lata - udają się do 
Lwowa, aby uczcić pamięć matki – 
Igi Mayr właśnie. W podróży towa-
rzyszy im pilot – Igor – oraz różno-
rodne wspomnienia, które złożą się 
na obraz historii polskiego teatru. O 
pamięci i o zapomnieniu, o wolnej 
miłości i o społeczeństwie, kome-
diowo i brawurowo.
Pełny repertuar znajdziecie na stro-
nie teatru: www.teatr.walbrzych.pl

tekst: Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu

foto: Tobiasz Papuczys
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10 Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
Aleja Wyzwolenia 5  www.zsee.walbrzych.pl  tel. 74 842 60 08

Mecenas: Patronat:



1 1 Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
ul. Kłodzka 29   www.zs7.walbrzych.pl  tel. 74 842 36 18

Mecenas: Patronat:



1 2 Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 2a  www.zs5.walbrzych.pl  tel. 74 846 74 74

Mecenas: Patronat:



K      MPAS KULTURALNY
MAJ W FILHARMONII SUDECKIEJ

Trzy koncerty symfoniczne w 
maju to „Czarowna Andaluzja”, 
Koncert na dwa fortepiany i wieczór 
z muzyką Dvoraka i Mendelssohna. 
W programie jest także koncert 
charytatywny, którym muzycy Fil-
harmonii Sudeckiej włączają się w 
pomoc walczącym w Ukrainie.

Czarowna Andaluzja – program, 
którego tytuł przyjęliśmy z kompozy-
cji Joaquina Rodrigo Concierto An-
daluz na cztery gitary i orkiestrę jest 
okazją do przybliżenia twórczości au-
tora legendarnego koncertu na gita-
rę Concierto de Aranjuez. Orkiestrę 
Filharmonii Sudeckiej poprowadzi 
Bartosz Żurakowski, który do wyko-
nania Concierto de Andaluz zaprosił 
Cracow Guitar Quartet. W progra-
mie koncertu są także Alborada del 
gracioso i Bolero Maurice Ravela. 

 W trakcie wałbrzyskiego koncertu 
13 maja 2022 o godzinie 19:00 wy-
stąpi Krakowski Kwartet Gitarowy  w 
składzie: Miłosz Mączyński, Joanna 
Baran-Nosiadek, Łukasz Dobrowol-
ski, Mateusz Puter – gitary.

W programie koncertu Czarowna 
Andaluzja są także najwspanialsze 
przykłady sztuki orkiestracyjnej Ra-
vela. Alborada del gracioso to przywo-
łanie Hiszpanii z marzeń - doskonałe 
wykorzystanie wszystkich zasobów 

orkiestry, bogactwa kolorystyki, ryt-
mu oraz kontrastów i dynamiki. Bo-
lero, „marsylianka współczesnych 
koncertów” jak anonsowano utwór 
w prasie w 1932 roku powstało dla 
samego efektu orkiestrowego. Sukces 
Bolera polega na powtarzaniu jedne-
go schematu rytmicznego z jednym 
tematem i jednym kontra tematem, 
niestrudzenie sto siedemdziesiąt razy, 
bez żadnej wariacji rytmu i tempa. 
Ravel bawi się tylko barwą i rosnącą 
akumulacją instrumentów, tworząc w 
ten sposób najbardziej obsesyjne cre-
scendo, z krótką tylko modulacją na 
końcu, gwałtowną przerwą i zatrzy-
maniem. Ravel stał się sławny po wy-
konaniu Bolera w  czasie amerykań-
skiego tournée Arturo Toscaniniego 
14 listopada 1929 roku. 

-------------------------------------
Kolejny koncert, na który zapra-

szają muzycy Filharmonii Sudeckiej 
to kameralny koncert charytatywny 
15 maja 2022, w niedzielę, o 18:00. 
Wstęp na koncert jest wolny, a zbiór-
kę do puszek na rzecz Stowarzyszenia 
Ukraina-Wałbrzych prowadzić będą 
przedstawiciele Fundacji Rozwoju 
Ekonomii Społecznej z Wałbrzy-
cha. Muzycy przygotowali program 
złożony z utworów kompozytorów 
polskiech i ukraińskich. Zagrają pra-

cujące w Orkiestrze Filharmonii Su-
deckiej Olga Malyk – skrzypce i Olga 
Levchenko – skrzypce, obie z Ukrainy 
oraz Anna Osowska-Kud – skrzypce, 
Zofia Kowalczyk – altówka, Wojciech 
Kud – wiolonczela i Kamil Piotr Gra-
bowski – fortepian. Serdecznie za-
praszamy na ten koncert – bardzo 
zachęcamy do wsparcia walczących w 
Ukrainie, ale także tych, którzy swo-
je losy związali w tym niespokojnym 
czasie z Polską.

-------------------------------------
20 maja 2022 o godzinie 19:00 od-

będzie się koncert, w którym solista-
mi będą dwa fortepiany, a raczej Ksią-
żek Piano Duo. Muzycy – Agnieszka 
Zahaczewska-Książek i Krzysztof 
Książek – fortepiany są laureatami I 
nagrody w kategorii zespoły kameral-
ne II Międzynarodowego Konkursu 
Muzyki Polskiej im. Stanisława Mo-
niuszki w Rzeszowie 2021. Orkiestrę 
Filharmonii Sudeckiej poprowadzi 
Agata Zając, dyrygent, która w bieżą-
cym sezonie artystycznym jest dyry-
gentem-rezydentem w naszej Filhar-
monii. Usłyszymy Koncert na dwa 
fortepiany Es-dur Wolfganga Ama-
deusa Mozarta, Scherzo symfoniczne 
„Stańczyk” Ludomira Różyckiego i 
Poemat symfoniczny „Epizod na ma-
skaradzie” Mieczysława Karłowicza.

------------------------------------
27 maja 2022 o godzinie 19:00 w 

koncercie symfonicznym, w którym 
Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej 
poprowadzi gościnnie Paweł Kot-
la usłyszymy III Symfonię a-moll 
„Szkocką” Felixa Mendelssohna oraz 
Koncert skrzypcowy a-moll Antonína 
Dvořáka. Solistką koncertu będzie 
Roksana Kwaśnikowska – skrzypce, 
znakomicie znana wałbrzyszanom 
chociażby z występów z Lutosławski 
Quartet w czasie ostatniej odsłony 
Festiwalu Ensamble. 

O wydarzeniach w maju w Fil-
harmini Sudeckiej czytaj więcej na 
www.30minut.pl 

Bilety na koncerty do nabycia w 
kasie Filharmonii Sudeckiej przy uli-
cy Słowackiego 4 w Wałbrzychu, tel.: 
501-674-397 oraz online: www.filhar-
monia-sudecka.bilety24.pl.

Zapraszamy!
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Spotkanie autorskie z Mikołajem Sokołem 
w Wałbrzychu – a konkretnie  w Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych

Poznaj historię Formuły 1 widzianą Sokolim Okiem Mikołaja Sokoła, który z bliska ob-
serwował niemal 200 Grand Prix! Książka jednego z najpopularniejszych dziennikarzy zaj-
mujących się F1 w Polsce opowiada o najważniejszych, najciekawszych, najbardziej emo-
cjonujących, decydujących, nietypowych wydarzeniach i kluczowych postaciach w historii 
tego sportu. Nie brakuje tu także polskiego akcentu – opowieści związanych z ekscytującą 
karierą Roberta Kubicy.

  Spotkanie autorskie z Mikołajem Sokołem w Wałbrzychu – a konkretnie  w Muzeum 
Górnictwa i Sportów Motorowych. W kultowym miejscu w 28 rocznicę śmierci  Ayrtona 
Senny. Zobacz jego pomnik jedyny na świecie stworzony przy ulicy jego imienia o statusie 
miejskim oraz ekspozycję w Muzeum poswieconą wielkiemu sportowcowi, kierowcy wy-
ścigowemu a przede wszystkim człowiekowi, który pomagał najbardziej potrzebującym, 
w szczególności dzieciom

Podczas spotkania będzie można nabyć/kupić książkę wraz z możliwością uzyska-
nia autografu, dedykacji autora książki.

Wstęp wolny.

SOBOTA, 30 KWIETNIA 2022
godz. 20:00

bilety 35 zł w klubie
lub na aproposhotel.pl



Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Praca - według Słownika 
Języka Polskiego oznacza 
po pierwsze: celową działal-
ność człowieka zmierzającą 
do wytworzenia określo-
nych dóbr materialnych lub 
kulturalnych. Po drugie: to 
wytwór takiej działalności, 
zwłaszcza w dziedzinie nauki 
lub kultury, po trzecie: zaję-
cie, zatrudnienie jako źródło 
zarobku; też: instytucja, w 
której się pracuje zarobkowo 
oraz funkcjonowanie organi-
zmu, narządu lub urządzenia. 
Ponadto praca to również 
wielkość fizyczna określająca 
ilość energii potrzebnej do 
przemieszczenia ciała mate-
rialnego w przestrzeni, rów-
na iloczynowi wartości siły 
działającej na to ciało przez 
wartość przebytej przez nie 
drogi. Jednak to nie wszystko. 
Praca organiczna to praca u 
podstaw - czyli hasła pozyty-
wistów polskich po powsta-
niu styczniowym, wzywające 
do obrony bytu narodowego 
nie przez walkę zbrojną, lecz 
przez rozwój gospodarki i 
oświaty. Nie wiem, która de-
finicja najbardziej Wam się 
podoba, ale zapewne ta mó-
wiąca o instytucji, w której 
się pracuje zarobkowo. Pracę 
traktujemy jako miejsce, w 
którym możemy zaspoko-
ić potrzeby egzystencjalne 
swoje i swojej rodziny. Ale 
to nie wszystko. W momen-
cie, gdy ciąży na nas kredyt 
hipoteczny, utrata pracy jest 
jednoznaczna z rodzinnym 
dramatem. Dożyliśmy cza-
sów, w których wypalenie za-
wodowe jest wpisane oficjal-
nie na listę chorób. Możemy 
leczyć się i chorować właśnie 
na tą przypadłość. Ale czy 
faktycznie praca musi koja-
rzyć się tylko negatywnie? 
Tylko z miejscem zarabiania 
pieniędzy celem utrzymania 
siebie i rodziny? Czy w cza-
sach globalnej wioski, moż-
liwości samozatrudnienia i 
unijnych dotacji, praca musi 
być koniecznością czy może 
być przyjemnością? Warto się 
nad tym zastanowić, czyta-
jąc Temat Tygodnia o tym jak 
było kiedyś...

Redaktor Naczelny
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Piątek, 29 kwietnia 2022
Od 20 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W przedostatni piątek 
kwietnia mogliśmy obcho-
dzić Dzień Ziemi. Zazwyczaj 
jest to kolejna okazja do 
sprzątania parków, lasów. 
Oficjalnie święto pojawiło się 
w 2009 roku za sprawą ONZ 
i bywa mylone ze Sprząta-
niem Świata (ang. Clean Up 
the World), które przypada w 
trzeci weekend września.

Ostatni Dzień Ziemi, w 
mojej opinii, wyszedł jednak 
z ram zbierania odpadów 
z zielonej przestrzeni miej-
skiej, bo była to kolejna oka-
zja do poruszenia w mediach 
tematów związanych z eko-
logia, ochroną środowiska 
naturalnego czy zgubnym 
wpływem człowieka na kli-
mat i środowisko. Wszystkie 
te tematy ostatecznie trafia-
ją na punkt o spalaniu pa-
liw kopalnych, co w obliczu 
napaści Rosji (eksportującej 
ropę, gaz i uran do europej-
skich elektrowni jądrowych) 
na Ukrainę zyskuje wydźwię-
ku tej najbardziej aktualnej 
polityki międzynarodowej.

Mam dwie refleksje zwią-
zane z ostatnim Dniem Zie-
mi. Pierwsza: powinniśmy 
być na etapie transformacji 
energetycznej, wprowa-
dzać gospodarkę obiegu za-
mkniętego i zmniejszać ilość 
produkowanych odpadów 
do poziomu 0, a my nadal 
po lasach, parkach, rzekach, 
łąkach zbieramy porzucone 
lodówki, kanapy czy opony 
do samochodu. Druga myśl: 
podstawą ekologii jest idea 
równowagi. Jeśli w jakimś 
ekosystemie jakaś jego część 
zaczyna dominować, inna 
drastycznie słabnie na przy-
kład przez choroby, to cały 
ekosystem przestaje działać, 
dochodzi do punktu, kiedy 
zmiany zachodzą w galopu-
jącym tempie. Ironia obec-
nej sytuacji polega na tym, 
że ignorancja takiej funda-
mentalnej zasady działającej 
w przyrodzie, analogicznie 
przeniesiona do gospodarki 
międzynarodowej mści się 
na nas w dwójnasób – kryzy-
sem ekonomicznym i klima-
tycznym.
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Grom pokonany

Przeparkowali autobus

Trener Rafał Siczek natchnął zespół i...

Zablokowany dostęp do własnej bramki nie wystarczył

Porażka w zaległym meczu w Kłodzku w Szczawnie-Zdroju 
szybko została zapomniana. Pomimo krótkiego czasu na re-
generację, podopieczni trenera Rafała Siczka dzielnie stawili 
czoła Gromowi.

Górnik jako murowany faworyt do awansu kolejny raz zmie-
rzył się z przeciwnikiem, który zamurował dostęp do własnej 
bramki. Przysłowiowy autobus na 30 metrze okazał się wyjąt-
kowo skuteczną zaporą.

Trudne spotkania potrafią 
drużynom nadać charakte-
ru. Mineralni w rundzie wio-
sennej nie mieli do tej pory 
łatwych meczy. Zdobywane 
punkty pokazują jednak, że ze-
spół konsekwentnie realizuje 
przedsezonowe założenia, by 
jak najszybciej zapewnić sobie 
spokojne bytowanie w górnej 
części tabeli.

Od samego początku wie-
dzieliśmy, że musimy wygrać 
ten mecz, żeby zapewnić sobie 

trochę oddechu w górnej części 
tabeli. Mecz udało się wygrać, 
lecz nie należał on do tych ła-
twych. Drużyna z Witkowa po-
stawiła bardzo ciężkie warunki. 
Myślę, że nie pomogło nam to, 
że w środę rozegraliśmy zale-
gły mecz, co mogło wpłynąć na 
delikatny brak świeżości z na-
szej strony – mówił Filip Brze-
ziński.

To był ciężki mecz, drużyna z 
Gromu Witków nam wyjątkowo 
nie leży i zawsze musimy się 

mocno napracować, aby uzy-
skać pozytywny wynik. Dzięku-
ję drużynie za konsekwentne 
dążenie do celu, nasza gra nie 
była może piękna ale okazała 
się skuteczna. Bramki dla nas 
po asystach Pawła Tobiasza 
strzelali Filip Brzeziński oraz 
Maciek Zawadzki – dodał tre-
ner Rafał Siczek.

MKS Szczawno Zdrój – Grom 
Witków 2:1 (1:1)

1:0 – Filip Brzeziński 32’
1:1 – Wojciech Furmankie-

wicz 41’
2:1 – Maciej Zawadzki 75’
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Pomimo wielu sytuacji bram-
kowych na gola czekaliśmy aż 
do 39 minuty spotkania. Gol 
Adama Niedźwiedzkiego na-
tchnął kolegów z zespołu, któ-
rzy za sprawą Damiana Cha-
jewskiego już po 60 sekundach 
prowadzili 2:0. Kolejne trafie-
nia gospodarze dołożyli już w 
drugiej połowie. Wystarczyło 
to na spokojny komplet punk-
tów i rozpoczęcie przygotowań 

do kolejnego spotkania. Jak 
mecz ocenił Marcin Domagała?

Ciężko gra się kiedy druży-
na przyjezdna całym zespołem 
broni się 30 metrów od bram-
ki. Musieliśmy grać cierpliwie 
i czekać na błąd przeciwnika. 
Zapominamy już to co było w 
sobotę, teraz czekamy na Zjed-
noczonych Żarów - mówił po 
meczu trener zespołu.

Po 23 kolejkach wałbrzysza-
nie zajmują 1 miejsce w ligo-

wej tabeli. Nad drugimi Skał-
kami Stolec mają w tej chwili 4 
punkty przewagi i jeden mecz 
zaległy z Kryształem Stronie 
Śląskie. Zawody zaplanowano 
na 1 czerwca. Początek spotka-
nia o godzinie 17:00.

Górnik Wałbrzych - Karolina 
Jaworzyna Śląska 4:0 (2:0)

1:0 - Adam Niedźwiedzki 39’
2:0 - Damian Chajewski 40’
3:0 - Damian Chajewski 65’
4:0 - Michał Bartkowiak 87’

JZ 

Czesiu krytyk filmowy
Zastanawiam się nad sytu-
acją kadry przed Mistrzo-
stwami Świata w Katarze. 
Do turnieju mamy jeszcze 
kilka miesięcy i wydaje się, 
że to szmat czasu. No właś-
nie wydaje się. 

Przeglądając Internet, rzu-
ciły mi się w oczy bramki 
naszej kadry z ostatniego 
meczu z Meksykiem. No 
właściwie jedna bramka 
Pawła Brożka po uderzeniu,   
którego padło wyrównanie. 
Ówczesne 1:1 potraktowa-
no jako niedosyt. Ciekawe 
jakby dzisiaj odebrano taki 
właśnie rezultat. 

Gdy zapytano trenera Mich-
niewicza o rywala, odpo-
wiedział w swoim stylu. 
Żartobliwy styl jest pewnie 
jedynie zasłoną dymną, ale i 
tak jakiś wydźwięk pozosta-
wia. Zastanawiam się czy to 
dobra metoda. Wynik może 
być różny, zgoła odmienny 
od oczekiwań. No i właś-
nie. W zależności od tego 
wyniku będziemy różnie 
interpretować słowa selek-
cjonera o meksykańskich 
serialach. Być może po wy-
granej chętnie je obejrzymy. 
Po porażce prawdopodob-
nie zarzucimy trenerowi, że 
zbyt dobrze się bawił.

No i znowu wracamy do 
punktu wyjścia. Może warto 
obejrzeć Działa Navarony i 
nastrzelać Kartelom tyle ile 
się da. Jeśli się da, Czesiu 
zostanie nowym - dobrym - 
krytykiem filmowym.

JZ

Zeskanuj kod QR i czytaj 
sportowe teksty Jakuba

Jakub
Zima

sport na zimno

W drodze na finał, zdobyli kolejny puchar

Gotowi na finał!
Przygotowujący się do startu w turnieju finałowym Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, 

podopieczni Tomasza Botwiny zwyciężyli w turnieju o Puchar Dolnośląskiej Akademii Siatkówki.

Gospodarzom ciężko było udowodnić swoją wyższość, ale wtedy...

Paweł Sajdak został bohaterem Zdroju
Przed meczem z Górnikiem, piłkarze Zdroju byli stawiani w roli faworyta i jak na faworyta przystało, konsekwencją w dążeniu 

do celu, swój cel osiągnęli.

Zawody, w których wzię-
ły udział trzy zespoły ro-
zegrano w Legnicy. Wał-
brzyszanie zagrali bardzo 

skutecznie i bez większych 
problemów pokonali oby-
dwu rywali po 3:0. Jest to 
dobry prognostyk przed 

szybko zbliżającymi się fi-
nałami, gdzie rozstrzygną 
się losy 8 najlepszych ze-
społów w kraju. Cieszy, że 

w tym gronie jest drużyna z 
Wałbrzycha.

Rywalami Chełmca w fina-
łach będą: MOS Wola War-
szawa, Enea Energetyk Po-
znań, Chemik Bydgoszcz, 
Lechia Tomaszów Mazowie-
cki, AZS Częstochowa, AT Ja-
strzębski Węgiel, KS Metro 
Warszawa. 

JZ

Mecz okazał się jednak bar-
dzo zaciętym spotkaniem. 
Na pierwszego gola przyszło 
nam czekać przez niemal 
całą pierwszą połowę. Go-
spodarzy na prowadzenie 
wyprowadził Dariusz Dy-
drych. Niedługo po przerwie 
wynik podwyższył Konrad 
Zwolenik.

Na więcej czekaliśmy aż do 
samej końcówki spotkania. 
Przytomnością umysłu i wy-
soką skutecznością popisał 
się Paweł Sajdak, który dzię-
ki trzem trafieniom dopro-
wadził gospodarzy do oka-
załego zwycięstwa.

Pierwsza połowa pod nasze 
dyktando, choć nie przeło-
żyło się to na wynik, kilka 

niewykorzystanych okazji, 
później rzut karny i do prze-
rwy mamy 1:0, po przerwie 
szybko podwyższamy na 2:0 
i gra się uspokaja, dalej pro-
wadzimy grę, czego wyni-
kiem są kolejne bramki, ale 
nic nie może zabrać drużynie 
Gorc młody ambitny zespół 
nie jednej drużynie jeszcze 
zabierze punkty – mówił po 

meczu strzelec trzech bra-
mek.

Zdrój Jedlina Zdrój – Górnik 
Boguszów Gorce 5:0 (1:0)
1:0 – Dariusz Dydrych 43’(k)
2:0 – Konrad Zwolenik 56’
3:0 – Paweł Sajdak 76’
4:0 – Paweł Sajdak 87’
5:0 – Paweł Sajdak 89’

JZ
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Siłacze liczą na wsparcie 
Na naszych łamach często informujemy o sukcesach przedstawicieli niszowych czy nawet eg-

zotycznych dla wielu dyscyplin sportu. O armwrestlingu nie było jednak nigdy mowy. Czas zatem 
nadrobić zaległości, tym bardziej że dwóch wałbrzyszan - Marcin Struś oraz Wiesław Idziak uzyskało 
kwalifikacje do Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata we wspomnianej dyscyplinie sportu. 

Przed kilkunastoma dniami 
w Jaworznie rozegrano XXII 
Mistrzostwa Polski w Armwres-
tlingu, czyli innymi słowy – si-
łowaniu na rękę. W imprezie 
wystartowało dwóch wałbrzy-
szan. Chodzi o Wiesława Idzia-
ka (klub Złoty Tur Gdynia) oraz 
Marcina Strusia (Orawa Niedź-
wiedzie). Pierwszy z wymienio-
nych sięgnął po cztery krążki, 

dwa brązowe w Mastersach (40 
lat) oraz dwa srebra (na lewą i 
prawą rękę) w Grand Master-
sach, czyli powyżej 50 lat. O 
sporym pechu może mówić za 
to Struś, na którego drodze po 
brązowy medal stanął aktual-
ny Mistrz Świata, późniejszy 
triumfator kategorii 78 kg. 

Powyższe wyniki przełożyły 
się na życiowy sukces wałbrzy-
szan, którzy uzyskali nominacje 
do reprezentacji Polski, a za-
razem zapewnili sobie udział 
w Mistrzostwach Europy oraz 
Świata. Mistrzostwa Starego 
Kontynentu odbędą się pod 
koniec maja w Rumi i już dzi-
siaj możemy z przyjemnością 
poinformować, iż nie zabrak-
nie w nich Idziaka. Z przyczyn 

rodzinnych Struś zdecydował 
się zrezygnować z wyjazdu nad 
morze, aby przygotować się do 
wrześniowego startu we Fran-
cji. - Niestety, występ w Dieppe 
znacznie przekracza moje moż-
liwości finansowe, gdyż całko-
wity koszt może sięgnąć powy-
żej 6 tysięcy złotych. Dlatego 
zwracam się z prośbą o pomoc 
w sfinansowaniu udziału w im-
prezie -, powiedział wałbrzy-
szanin. Osoby zainteresowane 
wsparciem ambitnego zawod-
nika, proszone są o kontakt pod 
numerem telefonu 504-014-
467.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Niech żyje Michniewicz!
Kończąc na tych łamach moje 
podsumowania mundialowych 
baraży dziś jeszcze słowo o 
samym selekcjonerze. Cze-
sław Michniewicz nie był moim 
faworytem do objęcia tego 
stanowiska. Pisałem też tu kil-
kakrotnie, że kompletnie nie in-
teresowały mnie kwestie iluśet 
telefonów do „Fryzjera”, tym 
bardziej, że pracowali wtedy w 
jednym klubie - Amice Wron-
ki a poza tym Michniewiczowi 
nie przedstawiono nigdy żad-
nych zarzutów korupcyjnych. 
W tamtym czasie w korupcję w 
rodzimym futbolu w jakiś spo-
sób zamieszani byli wszyscy i 
sprowadzanie dziś całej histo-
rii do trzech nazwisk: Forbri-
cha, Wdowczyka i Michniewi-
cza jest niedorzeczne. Byłem 
przeciwko Michniewiczowi, bo 
uważałem, że jego dotychcza-
sowa kariera szkoleniowa, styl 
pracy, filozofia gry czy właś-
ciwości interpersonalne, nie 
predestynują go do prowadze-
nia najważniejszej drużyny w 
Polsce. Ponadto bałem się, że 
z powodu wymienionych oko-
liczności nie będzie miał u 
zawodników, zwłaszcza tych 
czołowych odpowiedniego au-
torytetu. Po meczu ze Szwecją 
(i to nie tylko ze względu na 
sam wynik) i po całym zgrupo-
waniu muszę przyznać, że o se-
lekcjonerze zmieniłem w dużej 
mierze zdanie. Bo widziałem 
innego człowieka niż przez całe 
lata wcześniej. Widać było jak 
pozytywnie nastawił drużynę 
na ten mecz. Wyzwolił w niej 
przekonanie (czego naszym tak 
bardzo zawsze brakuje), że są 
w stanie, jednak z faworytem 
tego starcia i z drużyną, na któ-
rej punkcie mamy kompleksy 
od lat, zagrać otwartą piłkę, nie 
bać się, grać jak równy z rów-
nym, przejmować inicjatywę. 
A takie nastawienie w jakimś 
sensie było też ryzykiem, bio-
rąc pod uwagę wcześniejszy 
mecz ze Szkocją i to, że dru-
żyna z tym trenerem przeby-
wała ze sobą dopiero tydzień. 
Ale podjęcie tego ryzyka też 
trzeba zapisać trenerowi na 
wielki plus. Ponadto Michnie-
wicz pokazał się jako człowiek 
zdecydowany, pewny siebie i 
wcale nie bufonowaty, co mu 
niektórzy zarzucali po pome-
czowych wypowiedziach. Dla-
tego zakończę ten felieton tak 
jak przed tygodniem - jestem 
optymistą!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Tenisowa majówka w Parku Sobieskiego
Od wielu korty w Parku Sobieskiego tętnią sportowym życiem. Nie da się ukryć, iż głównie za sprawą dorosłych fanów tenisa 

ziemnego. Powyższą tendencję próbuje zmienić Sebastian Stawicki, który w najbliższych dniach zaprasza dzieci i młodzież do 
udziału w darmowych lekcjach tenisa pod hasłem „ Majówka tenisowa”.

Od soboty do wtorku na 
kortach trwać będzie akcja 
naborowa do szkółki teni-
sowej spod szyldu WKT Atri 
Wałbrzych. Za powyższym 
pomysłem stoi Sebastian 

Stawicki, który próbuje za-
chęcić dzieci już od 5 roku 
życia oraz młodzież do od-
wiedzin na obiekcie w cen-
trum miasta. Na każdego 
chętnego czeka jedna, dar-

mowa lekcja z trenerem. 
Aby skorzystać z propozycji 
należy zapisać się telefo-
nicznie pod numerem 736-
051-555. 

Ruszają rozgrywki amato-
rów 
Niemal od ćwierć wieku od 
maja do końca września na 
kortach w Parku Sobieskie-
go rozgrywana jest Amator-
ska Liga Tenisa. Nie inaczej 
jest i w tym roku, bowiem 
już za kilka dni rozpocznie 
się 24 edycja ligi. Ligi, która 
od samego początku cieszy 
się sporym zainteresowa-
niem lokalnych i nie tylko 
tenisistów. Dość napisać, 
iż w zmaganiach singli-
stów i deblistów regularnie 
uczestniczy około 100 gra-
czy. Mimo iż pierwsze mecze 
już w najbliższych dniach, to 
wciąż można zgłaszać swój 
udział w rozgrywkach. Na 
chętnych czeka Ryszard Po-
lit, a numer kontaktowy do-
stępny jest na stronie atri.
walbrzych.pl 

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Marcin  
Nazwisko: Struś  
Data urodzenia: 30 marca 1987 roku        
Pseudonim sportowy: brak 
Klub: Orawa Niedźwiedzie
(armwrestling – siłowanie na rękę)
Największy dotychczasowy sukces: Obecnie 
moim największym sukcesem jest udział w nie-
dawnych Mistrzostwach Polski w siłowaniu na 
rękę w Jaworznie, w których uplasowałem się tuż 
za podium, a dzięki temu zakwalifikowałem się do reprezentacji Polski. Niestety, 
w drodze po brązowy medal przegrałem z aktualnym Mistrzem Świata – Artu-
rem Krupą z klubu Tytan Jaworzno, który później sięgnął po złoto. Tym samym 
jednak zdobyłem kwalifikację do Mistrzostw Europy, z których jednak z przyczyn 
rodzinnych muszę zrezygnować. Na przełomie września i października we fran-
cuskim Dieppe odbędą się Mistrzostwa Świata, w których bardzo chciałbym wy-
stąpić, jednak mój start uzależniony jest od spraw finansowych. 
Kto jest twoim idolem sportowym: W mojej dyscyplinie nie było lepszego za-
wodnika aniżeli John Brzenk. Mimo 57 lat Amerykanin wciąż staje do walki, a 
w czasach swej świetności przez 25 lat dominował we wszystkich kategoriach 
armwrestlingu. 
Dlaczego armwrestling: Moja przygoda z armwrestlingiem zaczęła się około 15 
lat temu, gdy wziąłem udział w zorganizowanych w Śródmieściu lokalnych zawo-
dach. Mimo że byłem najlżejszym uczestnikiem, to zająłem 4. miejsce. Moi wał-
brzyscy rywale jeździli na różne imprezy, zacząłem więc z nimi trenować i starto-
wać w zawodach. Co ciekawe, oni zakończyli już swoje starty, a ja wciąż się siłuję. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Po wspomnianym wywalczeniu kwalifikacji do Mi-
strzostw Świata chciałbym pojechać do Francji, aby pokazać się z najlepszej stro-
ny, a zarazem godnie reprezentować swój kraj i Wałbrzych.  



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

QueensEkspert

Piękne ciało na lata – nie tylko 
na lato.
Jak wiele z nas zwraca większą 
uwagę na wygląd naszego ciała 
gdy zbliżają się ciepłe, słoneczne 
dni a do szafy chowamy ciepłe 
zimowe ubrania?? Wiosna i lato 
to czas gdy przyroda pięknieje a 
my sami mamy ochotę zadbać o 
siebie i zrobić coś dla poprawy 
wyglądu. 
Co zatem należy zrobić by cie-
szyć się piękną, zadbaną skórą 
i szczupłą sylwetką tak samo 
przez cały rok? Zawsze powta-
rzam, że o piękne ciało należy 
zadbać holistycznie to znaczy 
wielowymiarowo.
Najlepszym sposobem jest regu-
larność, a także dbałość o orga-
nizm od środka.
Nowoczesne terapie modelu-
jące sylwetkę dadzą szybkie i 
wspaniałe rezultaty, jednak by 
zachować smukłe ciało i jęd-
rną skórę dobrze jest wykonać 
zabieg przypominający co 2-3 
miesiące. Dodatkowo stała ak-
tywność fizyczna podniesie 
efektywność zabiegów.
Zabiegi na twarz skutecznie 
będą radzić sobie ze zmarsz-
czkami, przebarwieniami, spad-
kiem jędrności czy trądzikiem. 
Jednak nie należy zapominać 
o pielęgnacji domowej, która 
stanowi 60-70% sukcesu tera-
pii. Dobrej jakości kosmetyki 
bogate w substancje aktywne 
będą pielęgnowały i stymulowa-
ły naszą skórę na co dzień. Za-
wsze powtarzam, że pielęgnacja 
powinna być „ uszyta na miarę” 
to znaczy dobrana ściśle do po-
trzeb naszej skóry. 
„ Jesteś tym co jesz”. Powiedze-
nie z którym trudno się nie zgo-
dzić. Obserwuję to na co dzień 
w pracy z klientami borykający-
mi się z różnymi dysfunkcjami 
skórnymi. Nieczęsto zdarza się, 
że egzema lub wysypka skórna 
pojawia się na skórze w wyniku 
nietolerancji pokarmowej. Styl 
żywieniowy odzwierciedla się 
na naszej skórze w pozytywny, 
jak również negatywny sposób. 
Dlatego by cieszyć się długo 
piękną skórą nie zapominajmy 
o piciu wody, owocach, warzy-
wach, antyoksydantach, zdro-
wych tłuszczach bogatych w 
kwasy omega 3, 6, 9.

KAROLINA TOMZA 

Wiosna w tym roku wyjąt-
kowo nie chce zagrzać u nas 
miejsca na dłużej, a jak do-
skonale wiemy, wydarzenia 
plenerowe są dość mocno 
uzależnione od pogody. Tym 
bardziej się cieszę, że mimo 
kaprysów na niebie, otwar-
cie sezonu turystycznego na 
Dolnym Śląsku cieszyło się 
powodzeniem wśród wystaw-
ców, jak i odwiedzających ich 
w miniony weekend turystów 
planujących podróże po na-
szym regionie. W Starej Kopal-
ni, w której event się odbywał, 
można było przenieść się do 
różnych miejsc, razem z Nelą 
chętnie z tego skorzystałyśmy, 
bo choć nasze życie kręci się 
wokół wielu aktywności to 
wciąż wielu nie znamy. Będę 
więc ambasadorem takich 
pomysłów do końca świata 
(i jeden dzień dłużej;), bo nie 
dość, że zżywają środowisko 
ludzi pracujących na rzecz tu-
rystyki to promują to, co mają 
najlepsze. Dzięki temu nie czu-
łam, że ktokolwiek konkuruje 
o uwagę, bo każdy miał do za-
oferowania dużo namacalnych 
namiastek atrakcji, które mam 
nadzieję będą magnesem, 
by je na żywo w przyszłości 
odwiedzić. I tak Nela poznała 
wałbrzyski projekt KidsTech, 
bawiła się z animatorkami Ka-
mayuArt, tańczyła z kangurem 
z Jump Planet, brała udział 
w warsztatach Huty Julia czy 
Muzeum Porcelany, poczuły-
śmy się też jak poszukiwaczki 
złota, opłukując je w misach 
i zabierając drobinki jako pa-
miątkę z tego wydarzenia. 
Nie zabrakło też produktów 
regionalnych, choćby stoiska 
Pierników Wrocławskich, któ-
re zdobiłyśmy. Scenę na placu 
eventowym wypełniały cieka-
we rozmowy i prezentacje, a 
także koncerty – m.in. Zespołu 
Pieśni i Tańca Wałbrzych. Mam 
nadzieję, że dzięki takim spot-
kaniom nasze podróże będą 
bardziej świadome, a chęci, by 
pogłębiać wiedzę turystycz-
ną jeszcze większe. Tego nam 
wszystkim życzę, tak samo jak 
pięknej, acz krótkiej wiosny i w 
ramach rekompensaty długie-
go, słonecznego lata, by mieć 
więcej czasu na odkrywanie 
Dolnego Śląska jeszcze w tym 
sezonie.

REKLAMA R0229/22

REKLAMA R0230/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości 
gruntowych położonych w Wałbrzychu przy ulicy Orkana, stanowiących własność Gminy Wałbrzych, oznaczonych 
jako działki nr 10/2, nr 14/2, nr 14/3 w obrębie nr 24 Poniatów o łącznej powierzchni 1,8239 ha, z przeznaczeniem 
na cele rolne. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych została ustalona na 
kwotę 742,76 zł.
Dla wskazanych nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym 
działka oznaczona numerem 10/2 obręb 24 Poniatów położona jest na terenie oznaczonym symbolem C.22 RU 
– użytki zielone. Działka oznaczona numerem 14/2 i działka numer 14/3 położone są na terenie oznaczonym 
symbolem C.22 oraz C.21 MN/MW/U – użytki zielone, teren zabudowy mieszkaniowej.
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 08.06.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 8:20.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z 
właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych 
(w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, 
ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 01.06.2022 r. wadium w wysokości 742,76 zł na 
konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 
0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg – działki nr 10/2, 14/2, 14/3 obręb nr 24 Poniatów”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z 
regulaminem przetargu.

ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni ogólnej 
0,2800 ha, położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 38, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Śródmieście 
nr 27 jako działka nr 519/2 i nr 519/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga 
wieczysta nr SW1W/00033148/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
• OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem biurowym (dawny komisariat Policji) o powierzchni 
użytkowej 606,91 m², budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 48,00 m² oraz kojcami dla psów, w 
bezpośrednim sąsiedztwie marketu „Biedronka”. W najbliższym otoczeniu obiekty użyteczności publicznej. 
Lokalizacja dobra ze względu na jej położenie w samym centrum miasta. Budynek podpiwniczony 2-kondygnacyjny 
z poddaszem użytkowym o funkcji strychu, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową 
oraz centralnego ogrzewania. Działka nr: 519/2 i 519/4 oraz usytuowane na nich budynki nie są wpisane do 
rejestru zabytków, natomiast znajdują się na obszarze historycznego układu urbanistycznego dzielnicy Stare 
Miasto, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.12.1977 roku pod numerem 712/683/WŁ. Ponadto 
budynek podlega ochronie konserwatorskiej, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi do programu rewitalizacji 
Wałbrzych – Śródmieście, opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 
1) w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 519/2 i 519/4 położone są 
na obszarze oznaczonym symbolami: 23.M3 - struktura funkcjonalno- przestrzenna: zamieszkiwania, preferowana 
forma zabudowy: śródmiejska, intensywność zabudowy: strefa zabudowy o wysokiej intensywności oraz 23.K2 – 
struktura funkcjonalno-przestrzenna: komunikacja i infrastruktura.
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny zabudowane.
CENA WYWOŁAWCZA: 460 000,00 zł 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
685 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.  
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:  
Przetarg odbędzie się w dniu  07 czerwca 2022 r. o godzinie 12.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ul. Kopernika nr 2  – sala nr 107 (sala ślubów).
WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium w pieniądzu w wysokości 45 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu nr 
93 1160 2202 0000 0004 9251 8376  w Banku Millennium, nie później niż do dnia 31 maja 2022 r.  z napisem na 
dowodzie wpłaty (przelewie) – „budynek przy  ul. Moniuszki 38”. 
Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu. 
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2 oraz opublikowane na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu (www.bip.um.walbrzych.pl). 
DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miejski w Wałbrzychu ul. Kopernika 2
Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego
pokój nr 101, tel. 74 66 55 223
e-mail: d.pajak@um.walbrzych.pl

BGN/BIN.6840.87.2020.DP  Wałbrzych, dnia 25.04.2022 r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

USŁUGI

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

Naprawa TELEWIZORÓW LCD i in-
nych, również w domu klienta. Naprawa 
FOTOGRAFICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwarancji na usługę. 
Czynne od 9 - 17 w sobotę do 13 793-10-
10-22 lub 74-660-38-43

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, ZA-
BUDOWA, 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

Usługi budowlane: malowanie, tynkowa-
nie, panele, płytkowanie, łazienki itp. Tel. 
660 201 604

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

Naprawa maszyn do szycia wszelkich ty-
pów, domowe i przemysłowe. Wałbrzych 
ul. Armii Krajowej 47, czynne w godz. 
9-16. Tel. 790 26 04 51

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników do 
opieki osób starszych w Polsce i w Niem-
czech. Kontakt 602 784 629 , e-mail: sere-
ne27@wp.pl

Sprzątanie w obiekcie hotelowo – gastro-
nomicznym. Praca w niepełnym wymia-
rze czasowym. Wymagania: umiejętność, 
rzetelność w wykonywaniu pracy. Osoby z 
Ukrainy również. Tel. 721 680 251

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. Rów-
nież osoby z niepełnosprawnością. Wał-
brzych. 734 108 163

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, medale, 
zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, za-
bawki PRL, wazony ze szkła kolorowego 
i inne. Tel: 500834769

Kupię stare motocykle i motorowery. 
Kompletne lub niekompletne, takie jak 
WSK, SIMSON, JAWA, SHL, WFM, MZ, 
ROMET, KOMAR, JUNAK i inne z okre-
su PRL-u, oraz części. Mój numer – 731 
847 430

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej Górze, 
ul. Mieszka I 34/8, 51m2, 3 pokoje z kuch-
nią. Bez pośredników. Tel. 600 851 189

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

KUPIĘ KAŻDE 

MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ

tel.

723 453 276

REKLAMA R0231/22 REKLAMA R0232/22

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453
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REKLAMA R0234/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 
2, w dniu 27.04.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 91/3 w obrębie nr 37 Rusinowa o 
powierzchni 0,0150 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na budowę stacji 
redukcyjno-pomiarowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/3 oraz 110/4 w obrębie nr 18 
Biały Kamień o powierzchni 18,50 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na 
użytkowanie istniejącego garażu.

REKLAMA R0233/22

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 
2,  w dniu 28.04.2022 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 130– obręb 15 Konradów, przeznaczona na ogródek 
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 517/3 – obręb 27 Śródmieście , przeznaczona na 
ogródek,

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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