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KIEROWAŁA SAMOCHODEM POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW
Jechała samochodem pod 

wpływem narkotyków, a dodat-
kowo nie miała uprawnień do 
kierowania pojazdami. Mowa o 
19-letniej wałbrzyszance, która 
została w minioną sobotę wieczo-
rem zatrzymana przez patrolują-
cych Głuszycę policjantów miej-
scowego komisariatu i odpowie 
teraz przed sądem.

21 maja około godziny 19:30 dziel-
nicowi z Głuszycy na ulicy Chrobrego 
w tej miejscowości zauważyli młodą 
kobietę jadącą samochodem osobo-

wym, którą postanowili zatrzymać do 
kontroli drogowej. W trakcie czynności 
kierująca dziwnie się zachowywała. 
Funkcjonariusze sprawdzili więc stan 
trzeźwości 19-latki. Okazało się, że 
wałbrzyszanka była trzeźwa, jednak 
w trakcie prowadzonych czynności 
sama przyznała się do kierowania po-
jazdem pod wpływem amfetaminy, 
którą wcześniej miała zażyć. Policjanci 
zlecili w placówce medycznej pobra-
nie krwi do badań laboratoryjnych, 
celem potwierdzenia tego faktu. Po-
nadto podczas legitymowania funk-
cjonariusze ustalili, że kierująca nigdy 

nie posiadała uprawnienia do kiero-
wania pojazdami. Pojazd prowadzony 
przez 19-latkę trafił więc na parking 
strzeżony na jej koszt. Wałbrzyszanka 
stanie teraz przed sądem. Za kratami 
więzienia może spędzić nawet 2 lata. 
Grozi jej także wieloletni zakaz kiero-
wania pojazdami, a także bardzo wy-
soka grzywna.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

CZYTAJ WIĘCEJ POLICYJNYCH RA-
PORTÓW NA STRONIE 20  DODATEK 27 MAJA 2022

K      MPAS KULTURALNY

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

spektakl

Wałbrzych: Nerwica 
natręctw
8.05.2022

spektakl

Nie bój się, Dziadku!

26.06.2022

spektkal

PANI MORU

21.05.2022

spektakl

Śpiąca Królewna.

1.06.2022

koncert

BLACK DIAMONDS 
FESTIVAL 2022

3-5.06.2022

koncert
Dni 

Wałbrzycha

27-28.05.2022

CZERWIEC W „LALKACH”
Czerwiec, czyli ostatnia prosta 
przed końcem sezonu w Teatrze 
Lalek, to wiele propozycji spek-
taklowych dla dzieci w każdym 
wieku. Dominować będzie klasyka 
literatury dziecięcej, ale nie za-
braknie również nowości. 

W pierwszą niedzielę miesiąca 
(5.06/ 12:30) zobaczymy CZARNO-
KSIĘŻNIKA Z KRAINY OZ w reży-
serii Arkadiusza Klucznika. Spektakl 
opowiada o podróży Dorotki, 
dziewczynki mieszkającej w stanie 
Kansas, która dzięki splotowi zda-
rzeń przenosi się z szarego Kansas 
do  kolorowej, sztucznej i magicznej 
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drog

TEATR LALKI I AKTORA

kompas kulturalny str. 11-14
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z Izabelą Stawicką
z Fundacji Świętego Mikołaja

1
kalendarium

MAJ

27
PIĄTEK

Imieniny:
Aniela, Kamila, Petronela

Dzień Bociana Białego

MAJ

31
WTOREK

Imieniny:
Jan, Oliwier,  Augustyn

Europejski Dzień Sąsiada

 
Imieniny:
Augustyn, Jaromir, Just 

Światowy
Dzień Hamburgera

CZERWIEC

1
ŚRODA

CZERWIEC

2
CZWARTEK

„Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło po ran
ka budzi dwo je ludzi do dnia pełne go wspólnych 

czynów i rozmów.”   Jarosław Iwaszkiewicz

MAJ

28
SOBOTA

Imieniny:
Jakub, Konrad, Pamela 

Dzień Dziecka
Czytaj więcej w Temacie Tygodnia

Imieniny:
Angelika, Ewelina, Filip

Dzień Bez Krawata

09:00 BAJTEL W GALERII - warsztaty dla najmłodszych 
– Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA
10:00 WARSZTATY z Olgą Mysłowską i Weroniką 
Krówką PRZEGRAJ LEPIEJ cz. 1.: porażka w muzyce - 
Teatr Dramatyczny
15:00 Lato #naMAXXXa - Dni Wałbrzycha - Ostrowska 
- STARA KOPALNIA - plac eventowy
18:00 RZYWOT. część pierwsza: rozpadająca się bio-
grafia - Teatr Dramatyczny
18:00 13 BAJEK Z KRÓLESTWA LAILONII | 7+ – Teatr 
Lalki i Aktora w Wałbrzychu
19:30 KSIĄDZ KAINGBA MÓJ DZIADEK - Teatr Drama-
tyczny
20:00 SISTERS IN JAZZ / koncert // A’PROPOS

17:00 Lato #naMAXXXa - Dni Wałbrzycha - Nosow-
ska - Vito Bambino - STARA KOPALNIA - plac even-
towy
19:00 Koncert Symfoniczny - Roksana Kwaśnikow-
ska – Filharmonia Sudecka
20:00 A’PROPOS jam session // wszyscy muzycy na 
Wałbrzych - A PROPOS

Imieniny:
Ferdynand, Andronik,
Anastazy

Światowy Dzień
Stwardnienia Rozsianego

MAJ

30
PONIEDZIAŁEK

15:00 Dzień Dziecka na Piaskach! ulica Broniewskie-
go 65A - PIASKOWA GÓRA
19:00 Śpiąca Królewna. Spektakl baletowy w wyko-
naniu Artystów Teatru Wielkiego - Teatr Zdrojowy im. 
Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

REKLAMA R0279/22

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
24OC 18OC 17OC 21OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Maria, Magdalena, Urszula 

Wniebowstąpienie Pańskie

MAJ

29
NIEDZIELA

10:00 WARSZTATY z Olgą Mysłowską i Weroniką 
Krówką PRZEGRAJ LEPIEJ cz. 1.: porażka w muzyce 
- Teatr Dramatyczny
12:30 WŁADCA SKARPETEK/ 3+ – Teatr Lalki i Akto-
ra w Wałbrzychu
17:30 Święto Kolorów Szczawno-Zdrój’22 – Sło-
neczna Polana Cafe
18:00 RZYWOT. część pierwsza: rozpadająca się bio-
grafia - Teatr Dramatyczny 
18:30 Wałbrzych: Nerwica natręctw - Filharmonia 
Sudecka

Światowy Dzień bez Tytoniu
Światowy Dzień Bez Majtek

Międzynarodowy Dzień Cytrynówki
Dzień Rodzeństwa

Dzień Projektanta Stron Internetowych

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Światowy dzień soku

Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt
Dzikich i Domowych

Przed nami Dzień Dziecka. To 
dzień, w którym na ustach dzie-
ci powinien zagościć uśmiech. 
Jednak dla dzieci z Ukrainy to 
trudny czas, ale Państwa funda-
cja stara się to zmienić. Jak udało 
się dotychczas Państwu pomóc 
dzieciom z Ukrainy?

Właśnie opublikowaliśmy na na-
szej stronie raport z podsumowa-
niem tego, jak pomagaliśmy dzie-
ciom z Ukrainy w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy, czyli od wybuchu 
wojny. Jest tego bardzo dużo! To 
był dla nas bardzo intensywny 
czas, bo od pierwszych chwil wie-
dzieliśmy, że zrobimy wszystko, by 
pomóc jak największej liczbie dzie-
ci. Łącznie od lutego wydaliśmy 
2,6 miliona złotych na pomoc tym 
dzieciom, co dla organizacji takiej 
jak my, jest ogromną kwotą! 

Gdy tylko pojawiły się doniesie-
nia o wielogodzinnych kolejkach 
mam z dziećmi na granicach, po-
stanowiliśmy działać natychmiast i 
kupiliśmy pierwszą partię miękkich 
i ciepłych kocyków. Rozdawaliśmy 
je na warszawskich dworcach, na 
które docierały przemęczone ma-
luchy. W mroźne noce czekał je 
nocleg w trudnych warunkach. 
Pierwszy transport kocyków bły-
skawicznie znalazł swoich właści-
cieli, a my zamówiliśmy kolejny. Do 
dziś rozdaliśmy ok. 1500 kocyków.

Nasz pierwszy program pomo-
cy gościom z Ukrainy pozwolił nam 
poznać ich lepiej i zrozumieć ich 
potrzeby. Z przerażeniem obser-
wowaliśmy, że dzieci jadące setki 
kilometrów,  podróżując dniami i 
nocami, po długich kolejkach na 
przejściach granicznych, nie mają 
ze sobą prawie nic. Tak narodził się 
pomysł, aby rozdawać dzieciom 
tzw. plecaczki powitalne. 

W naszych powitalnych ple-
caczkach dzieci mogą znaleźć 
podstawowe produkty higienicz-
ne, wodę, sok, przekąski i drobne 
upominki, które mają osłodzić ich 
doświadczenia. Liczba rozdanych 
plecaczków do dzisiaj przekroczyła 
3000 sztuk i z każdym dniem roś-
nie. Kolejna, duża partia licząca pół 
tysiąca plecaczków trafi do dzieci z 
okazji Dnia Dziecka. Nasi wolonta-
riusze właśnie je pakują.

Bardzo zależało nam też na tym, 
żeby dzieci, które schroniły się w 
naszym kraju, nie straciły kontak-
tu z językiem i literaturą ojczystą. 

Skontaktowaliśmy się z Ukraińskim 
Instytutem Książki i otrzymaliśmy 
licencję na wydruk książeczek dla 
dzieci najbardziej znanych ukra-
ińskich autorów. Do tej pory prze-
kazaliśmy maluchom sześć tysięcy 
książeczek, ale zainteresowanie 
jest tak wielkie, że właśnie domó-
wiliśmy dodruk kolejnych osiem-
nastu tysięcy egzemplarzy. Wysy-
łamy książeczki do szkół, świetlic i 
innych miejsc, do których przycho-
dzą dzieci. To zdziwienie i uśmiech 
na ich twarzach, kiedy widzą swoje 
ulubione książki w Polsce jest bez-
cenny!

Dzieci są najbardziej bezbron-
nymi ofiarami każdego konfliktu 
zbrojnego. My, jako Fundacja Świę-
tego Mikołaja, robimy wszystko, by 
im pomóc. 

Na Państwa stronie interne-
towej  w zakładce  mikolaj.org.
pl/ukraina można na bieżąco 
pomagać dzieciom z Ukrainy. Na 
czym polega to działanie i w jaki 
sposób korzystają z niego dzie-
ci?

W momencie wybuchu wojny 
w Ukrainie stanęliśmy przed wiel-
kim wyzwaniem. Choć nieśliśmy 
pomoc ukraińskim dzieciom już od 
2019 roku, kiedy to uruchomiliśmy 
w Mariupolu Świetlicę św. Mikołaja, 
to kryzys humanitarny wywołany 
rosyjską inwazją wymagał od nas 
zaangażowania dużo większych 
sił. Każdą wpłaconą kwotę zamie-
niamy od razu na pomoc dzieciom. 
Kiedy tylko zaczęły napływać do 
nas dzieci uciekające przed wojną 
błyskawicznie uruchomiliśmy pro-
gram pomocy, dostarczając arty-
kuły pierwszej potrzeby do miejsc, 
w których dzieci spędzały pierwsze 
noce po przyjeździe do Polski. Uru-
chomiliśmy też Międzynarodowe 
Centrum Logistyczne, dzięki które-
mu możemy kierować na wschód 
transporty humanitarne z całej 
Europy. Wyposażyliśmy ośrodki 
dla dzieci osieroconych, przesied-
lonych ze wschodu Ukrainy w 
okolice Iwano-Frankiwska. Wydru-
kowaliśmy tysiące książeczek dla 
dzieci w ich ojczystym języku, któ-
re każdego dnia przekazujemy do 
bibliotek i punktów pomocowych. 
Obecnie koncentrujemy się na po-
mocy edukacyjnej i otwieramy w 
całej Polsce Przystanie Świętego 
Mikołaja – punkty, w których dzieci 
z Ukrainy mogą wziąć udział w za-
jęciach dodatkowych, zintegrować 
się, uczyć się języka polskiego lub 
skorzystać z pomocy psychologicz-
nej.

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał Paweł Szpur

Czytaj pełen wywiad
na www.30 minut.pl 



WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

WSSE podczas VIII Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego

Zawodniczka Invest Park Team na Mistrzostwach Europy
Zakończyły się Mistrzo-

stwa w Europy w Cremonie. 
Na sam koniec odbyły się 
ostatnie starty w Barrel Ra-
cing zwane Wyścigiem Na-
rodów. Edyta Wojewoda 
wspierana przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną "INVEST-PARK" oraz eki-
pę Invest Park Team razem 
z Darkiem Rogalą w tej kon-
kurencji zajęli 4 miejsce jako 
TEAM POLAND.

- Dziękujemy za wsparcie i 
kibicowanie. Ogromne podzię-
kowania dla mojego Sponso-

ra Strategicznego Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK”, dzięki któremu 
mogłam uczestniczyć w tym wy-
darzeniu - czytamy w podzięko-
waniach Pani Edyty.

- Wróciliśmy wszyscy cali i zdro-
wi do domu. Podróż była bardzo 
długa, ale za to przeżyłam wspa-
niałą przygodę życia i nauczyłam 
się bardzo dużo. Miałam okazję 
startować z Hypatią wśród Wiel-
kich i Wybitnych z całej Europy. 
Poznałam niesamowitych ludzi. 
Przywiozłam mnóstwo doświad-
czenia, wiedzy i jeszcze więk-
szej pewności i chęci w dalszym 

kształceniu się w kierunku konku-
rencji szybkościowych. Coś niesa-
mowitego przeżyć taką wspaniałą 
przygodę – czytamy w relacji za-
wodniczki.

Warto podkreślić, że takie suk-
cesy nie miałyby miejsca gdyby 
nie wsparcie sponsora Strategicz-
nego Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej "INVEST-PARK" 
oraz ekipy Invest Park Team, która 
swoim programem sponsorskim 
wspiera sportowców, kluby i roz-
wój wielu dyscyplin sportowych.

Red. 
fot.facebook.com/edyta.

wojewoda

„Samorząd. Teraźniej-
szość - Przyszłość” to głów-
ne hasło zakończonego 
właśnie ósmego Dolnoślą-
skiego Kongresu Samorzą-
dowego. Wydarzenie, orga-
nizowane już tradycyjnie 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, zgro-
madziło liczne grono przed-
stawicieli samorządów, 
administracji rządowej, na-
ukowców, przedsiębiorców, 
ekspertów i dziennikarzy. 
W kongresie uczestniczył 
Prezes Zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej „INVEST-PARK” 
Piotr Wojtyczka.
Dolnośląski Kongres Samo-

rządowy cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem. Ósma 
edycja zgromadziła liczne grono 

osób zainteresowanych istotą i 
kondycją samorządności w Pol-
sce. Spotkanie było doskonałą 
okazją do wymiany myśli na te-
mat najistotniejszych wyzwań, 
przed jakimi stoją samorządy w 
Polsce. O wsparciu finansowym, 
szkoleniach oraz internetowej 
bazie ofert pracy mówił Prezes 
Zarządu Piotr Wojtyczka. War-
to podkreślić, że Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
"INVEST-PARK" pomaga obywa-
telom Ukrainy, którzy uciekli do 
Polski przed wojną.

Pięć filarów wsparcia dla 
Ukrainy dzięki „INVEST PARK”

Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
uruchomiła program pomocy 

dla Ukrainy pod nazwą 5 fila-
rów wsparcia. Piotr Wojtyczka, 
prezes zarządu podkreślił, że 
pomimo bardzo trudnej sytuacji 
za wschodnią granicą postawa 
obywateli Ukrainy i polskie-
go społeczeństwa jest godna 
podziwu. - Ukraińcy dają nam 
praktyczny, bardzo namacalny 
dowód na to czym jest miłość 
do Ojczyzny, do swojego domu. 
Jestem bardzo dumny z posta-
wy polskiego rządu i całego pol-
skiego społeczeństwa. My - jako 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” - 
również angażujemy się w po-
moc dla naszych sąsiadów za 
wschodnią granicą. Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” przygotowała 
pięć konkretnych filarów wspar-
cia. Są to: FILAR I: Bezpośrednie 
wsparcie finansowe, FILAR II: Za-
bezpieczenie bazy pobytowej 
(noclegowej), FILAR III: Zbiórka 
zaopatrzenia medycznego, FI-
LAR IV: Bezpośrednie wsparcie 
indywidualne, FILAR V: Kom-
pleksowe wsparcie i doradztwo 
biznesowe. Warto wspomnieć, 
że w ramach Filaru II Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
„INVEST-PARK” dysponuje sze-
regiem nieruchomości, które 
może udostępnić dla uchodź-

ców z Ukrainy. Są to m.in. obiekt 
w Pobierowie i nieruchomość w 
Żarowie.

Red. 
Fot. www.facebook.com/

WalbrzyskaSSE Prezes Zarządu Piotr Wojtyczka podczas rozmowy z Gazetą Wrocławską
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Zdjęcie tygodnia Plac Zabaw 
ulica Rycerska 

Dlaczego obchodzimy Dzień Dziecka?
Pierwszego czerwca każdy z nas jest dzieckiem, a właściwie - mimo wieku -  chciałby nim 

być. Marzymy o tym, by wrócić choć na jeden dzień do czasu, gdy beztrosko bawiliśmy się 
z koleżankami i kolegami, nie myśląc o troskach codziennego życia. Dzieci, oprócz Mikołaja, 
urodzin, imienin mają również okazję w środku roku otrzymać prezent. Ale dlaczego właściwie 
obchodzimy Dzień Dziecka?

REKLAMA R0280/22

100 lat historii
Według źródła oficjalna hi-

storia Dnia Dziecka sięga lat 
pięćdziesiątych XX wieku. W 
Chinach święto to zostało usta-
nowione znacznie wcześniej, 
bo już w 1926 roku. Natomiast 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 
1954 roku zaleciło wszystkim 
państwom członkowskim or-
ganizowanie obchodów Dnia 
Dziecka. Dzień ten miał być 
świętem propagowania idei 
braterstwa i zrozumienia po-
między dziećmi na całym świe-
cie. Dzień Dziecka to również 
okazja do promowania dzia-
łań na rzecz ich pomyślnego 
rozwoju. ONZ obchodzi Dzień 
Dziecka w rocznicę uchwalenia 

Deklaracji Praw Dziecka, czy-
li 20 listopada. Jednocześnie 
zasugerowano, iż Dzień Dzie-
cka w każdym kraju powinien 
być obchodzony w dniu, który 
jego władze uznają za najwłaś-
ciwszy. Dlatego też Między-
narodowy Dzień Dziecka ob-
chodzony jest w wielu krajach 
świata, nie zawsze tego same-
go dnia. W krajach słowiań-
skich, takich jak Czechy, Sło-
wacja, Ukraina i – oczywiście 
– Polska, Dzień Dziecka obcho-
dzony jest 1 czerwca. Dzieci w 
Turcji świętują 23 kwietnia, jed-
nocześnie z Narodowym Świę-
tem Niepodległości. U naszych 
zachodnich sąsiadów termin 
obchodzenia Dnia Dziecka 

jest kwestią problematyczną, 
a wynika ze skomplikowanej 
historii tego kraju: W RFN dzień 
ten świętowany był 20 wrześ-
nia, zaś w NRD – 1 czerwca. Po 
zjednoczeniu przyjęto oficjal-
nie, że Dniem Dziecka w Niem-
czech jest 20 września, jednak 
wiele osób i tak świętuje go 1 
czerwca. Ze zwyczaju święto-
wania odstają nieco Francja, 
Włochy i Japonia. We Francji 
oraz Włoszech 6 stycznia (a 
więc w święto Trzech Króli) ob-
chodzi się Dzień Rodziny. Od 
1948 roku oficjalnym Dniem 
Dziecka w Japonii jest 5 maja, 
jednak tradycja w tym kraju 
jest bardzo silna – nieoficjalnie 
5 maja Japończycy świętują 

Dzień Chłopca, z kolei 3 marca 
Dzień Dziewczynki.

Historia w Polsce 
W naszej ojczyźnie równie 

długo obchodzi się święto 
dzieci. Otóż pierwsze odnoto-
wane obchody Dnia Dziecka w 
Polsce pochodzą z roku 1929 
roku. Wówczas święto to zwią-
zane było z Kościołem Katoli-
ckim. O poranku, przed szkołą 
dzieci i rodzice spotykali się 
na mszy, a po niej wszyscy szli 
do szkół, gdzie odbywały się 
przedstawienia i luźne, raczej 
żartobliwe lekcje w obecno-
ści rodziców. Aż do roku 1952 
Dzień Dziecka w Polsce obcho-
dzono nieoficjalnie we wrześ-
niu. To właśnie od 1952 roku 
Dzień Dziecka obchodzimy w 
Polsce niezmiennie 1 czerw-
ca. To z kolei zasługa organi-
zacji The International Union 
for Protection of Childhood 
(Światowego Związku Ochrony 
Dzieciństwa). Święto to miało 
uświadomić wszystkim doro-
słym, że prawa najmłodszych 
powinny być respektowane 
na całym świecie, a dzieci nie 
powinny uczestniczyć w woj-
nach, chodzić głodne ani być 
krzywdzone. Warto również 
wspomnieć, że od 1994 roku 
w Dniu Dziecka w Polsce ob-
raduje Sejm Dzieci i Młodzieży. 
Obrady polegają na tym, że 
młodzież zasiada w sali plenar-
nej Sejmu, podejmowane są 
uchwały i rezolucje dotyczące 
spraw młodych ludzi. Za przy-
kładem Polski poszły inne kraje 
i „dziecięce” parlamenty są tak-
że w Wielkiej Brytanii, Portuga-
lii, Francji.

Ciekawostki
Dzień Dziecka w każdym z 

krajów nie jest taki sam. Oto 
kilka przykładów jak wyglą-

da Dzień Dziecka na świecie. 
We Francji oraz Włoszech za-
miast Dnia Dziecka obchodzi 
się Dzień Rodziny. Pieczone są 
ciasteczka z wróżbami, a rodzi-
ce spełniają małe zachcianki 
swoich pociech i obdarowują 
je prezentami. Maluchy przez 
cały dzień noszą także papiero-
we korony. We Włoszech pro-
pagowana jest pewna ciekawa 
tradycja: odpowiedzialną za 
przynoszenie słodyczy grzecz-
nym dzieciom jest wróżka o 
wyglądzie wiedźmy; z kolei 
niegrzeczne maluchy otrzymu-
ją węgiel. W Japonii chłopcy 
swoje święto spędzają ze swoi-
mi ojcami, z którymi wykonują 
papierowe hełmy samurajskie, 
szyte są także proporce przed-
stawiające karpie (symbol suk-
cesu w życiu i odwagi), które są 
następnie wywieszane na da-
chach domostwa. Karpie sym-
bolizują ilość członków rodziny 
– duże ryby oznaczają rodzi-
ców, mniejsze – synów. Dziew-
czynki świętują, robiąc z rodzi-
cami lalki ubrane w tradycyjne 
japońskie stroje, wybierając się 
na wystawy papierowych la-
lek czy teatrzyki. Ciekawie jest 
również w Turcji. Otóż podczas 
tureckiego Dnia Dziecka dzieci 
puszczają latawce, śpiewają i 
tańczą w strojach narodowych. 
Tego dnia mają także wstęp do 
parlamentu.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty
milyplay.pl

mamotoja.pl
wiadomosci.onet.pl

naszeszlaki.pl
dobreliski.pl
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Samorząd Województwa kieruje kolejne
fundusze na subregion wałbrzyski

Kasa dla
samorządów

Samorząd województwa 
dofinansował inwestycje w 
subregionie wałbrzyskim. 
Dzięki temu ponad dwa i pół 
miliona złotych otrzymały 
wczoraj z rąk wicemarszałka 
Grzegorza Macko dolnoślą-
skie gminy z subregionu wał-
brzyskiego.

Dotacje w postaci promes po-
chodziły z programów realizowa-
nych przez samorząd wojewódz-
twa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, 
Dolnośląski Fundusz Pomocy Roz-
wojowej oraz programu dotacji na 
bieżące utrzymanie urządzeń me-
lioracyjnych. - Bardzo się cieszę, 
że jako Samorząd Województwa 
kierujemy kolejne fundusze na 
subregion wałbrzyski. Od wielu 
lat zabiegamy o to, aby południe 
Dolnego Śląska mogło rozwijać 

się tak prężnie, jak pozostała część 
województwa. I to się właśnie te-
raz dzieje – mówi wicemarszałek 
Grzegorz Macko. Spotkanie zo-
stało zorganizowane w niedawno 
wyremontowanej świetlicy wiej-
skiej w Chocieszowie leżącej w 
gminie Szczytna. W wydarzeniu 
uczestniczyli parlamentarzyści 
oraz kilkudziesięciu przedstawi-
cieli samorządów z południa Dol-
nego Śląska.

Wejdź na www.30minut.pl i 
sprawdź jaka gmina otrzymała 
wsparcie.

Red./UMWD
Fot. UMWD

Od marca 2022 roku programem objętych zostało 52 mieszkańców

Korpus Wsparcia Seniorów
Miasto Jedlina-Zdrój po-

zyskało środki na realizację 
programu z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej 
pod nazwą „Korpus Wspar-
cia Seniorów”. Warto wspo-
mnieć, że program potrwa 
do 31 grudnia 2022 roku. Re-
alizacją będzie zajmować się 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warto podkreślić, że dwa nie-
zależne moduły programu skie-
rowane są do mieszkańców Jed-
liny-Zdrój, którzy ukończyli 65 lat. 
Program będzie realizowany w 
ramach dwóch modułów. „Moduł 
I” – to usługa wsparcia, świadczo-
na w ramach programu i powin-
na obejmować swoim zakresem 
wsparcie społeczne, wsparcie 
psychologiczne. Ponadto ułatwie-
nie dostępności do podstawowej 
oraz specjalistycznej opieki zdro-
wotnej, jak również wsparcie w 
czynnościach dnia codziennego, 
w szczególności zrobienie zaku-
pów. Z kolei „Moduł II”- ma na 

celu poprawę bezpieczeństwa 
oraz możliwości samodzielnego 
funkcjonowania w miejscu za-
mieszkania osób starszych przez 
dostęp do tak zwanej „opieki na 
odległość”. Jest to znana większo-
ści mieszkańców Jedliny -Zdroju 
zdalna opieka z wykorzystaniem 
opasek/bransoletek życia. Od 
marca 2022 roku programem ob-
jętych zostało 52 mieszkańców 
spełniających warunki uczestni-
ctwa w programie. O rekrutacji 
realizator programu informował 
zainteresowanych na stronach: 
fanpage FB Centrum Usług So-
cjalnych oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Program z pewnością 
wychodzi naprzeciw obecnym 
problemom i wyzwaniom spo-
łecznym, jakimi są: starzenie się 
społeczeństw, a w szczególności 
specjalistyczna opieka nad senio-
rami. Więcej o programie również 
na stronie jedlinazdroj.eu . 

Red./JZ
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Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalnii

z autorką sztuk teatralnych dla dzieci i pracownikiem
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury rozmawiał Paweł Szpur

z Karoliną Jefmańską

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Piszesz sztuki dla dzieci, jak 
to się zaczęło?

Zmusiła mnie do tego sytuacja, 
miałam grupę teatralną – Małe 
Frędzle w Wałbrzyskim Ośrodku 
Kultury, w którym pracuję po-
nad 10 lat. Grupa działała ponad 
sześć lat. Właśnie dla nich pisałam 
pierwsze sztuki. Na początku to 
były sztuki troszeczkę przerabia-
ne, bajki, które przerabiałam na 
swój sposób. Dzieciaki bardzo 
się z tego cieszyły, bo miały tro-
szeczkę niekonwencjonalne te 
postacie. Później zaczęłam sama 
te sztuki pisać.

Czym się różni pisanie sztuki 
od innej formy literackiej?

Nie wiem (śmiech). Próbuję pi-
sać, ale to bardziej dla siebie, takie 
swoje opowiadania, które mam 
w głowie albo w sercu. Nie wiem 
czym to się różni, ale dla mnie o 
wiele prościej jest napisać sztukę. 
To są dialogi, w dialogach łatwiej 
wykazać się poczuciem humoru, 
jest jakaś taka lekkość w tym, jak 
postacie i historie rozpisze się na 
dialogi.

Skąd czerpiesz inspiracje? 
Pewnie nie tylko bajki?

Nie... nie wiem? (śmiech)
Z życia?

Z życia, z głowy, z tego, co 
wpadnie w moją przestrzeń – bio-
rę to. Ze środka? Nie wiem? Po 
prostu pomysły pojawiają się.

Jak się pracuje z dzieciakami? 
Jak one podchodzą do tego?

Bardzo miło wspominam ten 
czas, kiedy pracowałam z Małym 
Teatrem Frędzle. To były najlepsze 
dzieciaki z jakimi pracowałam w 
życiu. U nas wyglądało to bardzo 
profesjonalnie. Dzieci były zaan-
gażowane bardzo profesjonalnie. 
Rodzice byli przede wszystkim 
bardzo zaangażowani i przykłada-
li się. Jak mieliśmy konkretny ter-
min do zrealizowania spektaklu, 
to robiliśmy to w terminie. Mało 
tego, kiedyś zrobiliśmy spektakl, 
który był częścią spektaklu reper-
tuarowego w Teatrze Dramatycz-
nym Volare. To było kilka lat temu. 
Moje dzieciaki pierwsze przygoto-
wały swój spektakl i jeszcze cze-
kaliśmy na zawodowych aktorów, 
bo ich premiera została przełożo-
na. Były bardzo zdyscyplinowane.

Czy tematyka twoich spekta-
kli posiadała jakiś morał? Uczy-
ły one czegoś?

Zwykle w tych historiach jest 
tak, że chce autor, żeby ta treść 
była niesiona przez tekst i pokazy-

wana na scenie. W Garym Rondlu 
akurat też tak jest.

I tu Ci przerwę, bo właśnie 
rozpoczęłaś temat sztuki, którą 
napisałaś. Została ona nagro-
dzona i opublikowana również 
na Węgrzech w spisie sztuk. 
Skąd pomysł i co to za spektakl?

Gary Rondel to sztuka o małym 
rondelku, który jest niepotrzebny, 
który szuka swojej ścieżki życio-
wej. Ale wykazuje się odwagą i w 
finale znajduje to, czego tak bar-
dzo potrzebował. To jest krótka 
sztuka, sztuka dla dzieci. To jest 
sztuka, która może być adaptowa-
na na scenę przez dzieci dla dzie-

ci. Jest dosyć uniwersalna i dosyć 
prosto napisana i zabawna.

Skąd wzięłaś inspirację, by 
poruszyć taki temat?

Wiedziałam, że jest konkurs w 
Centrum Sztuki Dziecka w Pozna-
niu i ten konkurs odbywał się od 
wielu, wielu lat. Ja też korzystam 
z dorobku tego konkursu. Sztu-
ki, które tam się ukazują zostają 
wydane w Nowych Sztukach dla 
Dzieci. Ja w swojej pracy z Ma-
łym Teatrem Frędzle korzystałam 
z tych zeszytów. Inspirowałam 
się historiami czy adaptowałam 
sztuki. Dużo wybierały dzieciaki. 
Wiedziałam, że taki konkurs jest 
i bardzo chciałam coś napisać i 

sprawdzić czy uda mi się przebić i 
czy mój tekst zostanie tam opubli-
kowany. I się udało.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Ka-

rolina zdradza jakie sztuki już 
napisała oraz czym zajmuje się w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Ze-
skanuj kod QR i czytaj pełen wy-
wiad.
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Od 2020 roku wałbrzyski Oddział Udarowy otrzymał już 4 platynowe statusy i 5 diamentowych

Diamentowa nagroda dla szpitalnego zespołu
Oddział Udarowy Specja-

listycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w 
Wałbrzychu otrzymał Dia-
mentowy Certyfikat przyzna-
wany przez Angels Initiative, 
najważniejszą europejską 
organizację leczenia udarów 
mózgu. 5 maja nagrodę ode-
brała na gali w Lyonie doktor 
Patrycja Marciniak. Wałbrzy-
ski oddział został nagro-
dzony za najwyższą jakość 
opieki, co jest możliwe dzięki 
doskonale funkcjonującemu, 
zgranemu zespołowi, a także 
wzorowej współpracy z inny-
mi jednostkami szpitala.

Organizacja Angels Initiative 
powstała, aby podnosić świado-
mość społeczną dotyczącą udaru 
mózgu i uczyć odpowiedniego 
reagowania w sytuacji, gdy u pa-
cjenta występują objawy świad-
czące o uszkodzeniu centralnego 
układu nerwowego. Działalność 
stowarzyszenia obejmuje nie tyl-
ko edukowanie społeczeństwa, 
ale również wsparcie dla pracow-
ników opieki zdrowotnej. W tym 
środowisku organizacja skupia się 
na promowaniu najlepszych stan-
dardów leczenia i utrzymywaniu 

jego najwyższej jakości. Jednym 
ze sposobów osiągnięcia tego 
celu jest przyznawanie nagród 
ESO Angels Award. Aby otrzymać 
nagrodę w jednym z trzech statu-
sów (złoty, platynowy lub diamen-
towy) szpital musi spełnić okre-
ślone kryteria. Liczy się przede 
wszystkim czas, w którym pacjent 
otrzymał leczenie przyczynowe, 
ale też dopasowanie dalszej te-
rapii do konkretnego przypadku, 
wykonanie odpowiedniej diag-
nostyki oraz przebieg dalszego 
leczenia w konkretnym oddziale 
udarowym. Jednak nagrody nie są 
przyznawane tylko za opiekę me-
dyczną nad pacjentem w ostrej 
fazie udaru, równie istotne są inne 
działania prowadzone na oddzia-
le takie jak diagnostyka, opieka 
pielęgniarska i jej jakość czy fi-
zjoterapia. Personel musi również 
wykonać konkretną pracę, żeby 
się danymi podzielić. Ich wpro-
wadzanie do rejestru jest czaso-
chłonne, ale należy podkreślić, 
że wszystkie dane są w pełni bez-
pieczne. Od 2020 roku wałbrzy-
ski Oddział Udarowy otrzymał 
już 4 platynowe statusy i 5 dia-
mentowych. - Warto podkreślić, 
że ta nagroda przyznawana jest 
za pracę całego zespołu – mówi 
doktor Patrycja Marciniak. – To 

suma pracy lekarzy, pielęgniarek, 
logopedów, fizjoterapeutów dzia-
łających w zgranym zespole. Nie-
zwykle istotna jest też współpraca 
z innymi oddziałami: pogotowiem 
ratunkowym, SOR-em, pracownią 
tomografii komputerowej i rezo-
nansu magnetycznego. Oddział 
Neurologiczny wałbrzyskiego 
szpitala, w którego ramach dzia-
ła Oddział Udarowy, posiada 35 
łóżek. Personel tworzy 5 lekarzy 
specjalistów, 2 lekarzy rezyden-
tów, 18 pielęgniarek zmianowych, 

5 pielęgniarek jednozmianowych 
i stażyści.

- Cały czas powiększamy i od-
mładzamy zespół, bo pracy u nas 
nie brakuje – mówi oddziałowa 
Danuta Jurczewska. – Ale mamy 
świadomość, że działamy spraw-
nie i skutecznie. Miernikiem tego 
sukcesu są pacjenci, którzy przy-
jeżdżają do szpitala w tzw. oknie 
terapeutycznym, czyli czasie, w 
którym wdrożenie leczenia daje 
najlepsze rezultaty. Dzięki temu 
wielu z nich ma szansę na normal-
ne życie bez niepełnosprawności.

Czytaj cały tekst na 
www.30minut.pl

Red./SSiS
Fot. szpital

Zeskanuj kod QR
i czytaj pełen tekst
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Tydzień Kultury Brytyjskiej w "piątce"
Za nami Tydzień Kultu-

ry Brytyjskiej w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 5 im. 
Aliny i Czesława Centkiewi-
czów. Zorganizowana już po 
raz osiemnasty impreza, w 
ramach której odbywają się 
konkursy szkolne i między-
szkolne wiedzy o Wielkiej 
Brytanii, plastyczne i litera-
ckie, cieszy się od lat powo-
dzeniem wśród dzieci i mło-
dzieży. 

Działo się!
W tym roku uczniowie musieli 

wykazać się znajomością faktów 
historycznych, kulturowych i geo-

graficznych z takich obszarów jak: 
Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia 
Północna, Stany Zjednoczone,  
Australia, Kanada. Rysowali także 
bohaterów filmowych (królował 
Harry Potter), tworzyli makiety 
londyńskich zabytków, muzeów i 
galerii sztuk (Big Ben, London Eye) 
bądź turystyczne przewodniki. 
Nie zabrakło inscenizacji teatral-
nych, występów muzycznych i 
autorskich wystaw, przygotowa-
nych przez dzieci. Wydarzenie 
miało miejsce w dniach od 16 do 
20 maja. 

Najlepsi z najlepszych 

Na 19 maja (czwartek) zaplano-
wano XVII Międzyszkolny Konkurs 
o Wielkiej Brytanii. W fazie finało-
wej, po napisaniu testu, ostatecz-
nie znalazły się trzy drużyny, re-
prezentujące następujące szkoły: 
MSP Szczawno-Zdrój, PSP nr 5 im. 
Aliny i Czesława Centkiewiczów 
oraz ZSP nr 1. Po emocjonujących 
dogrywkach miejsce pierwsze 
zdobyli uczniowie ze Szczawna-
-Zdroju, tuż za nimi uplasowała 
się "piątka" i ZSP nr 1. Przyznano 
również nagrody w kategorii in-
dywidualnej. Na podium stanęli: 
Wiktoria Popielska (PSP nr 5), Ali-
cja Przytocka (PSP nr 5), Aleksan-
der Aromiński (MSP Szczawno-

-Zdrój) i Wojciech Roszak (MSP 
Szczawno-Zdrój). Organizatorzy 
dziękują serdecznie sponsorom za 
okazane wsparcie i pomoc. Wśród 
nich znaleźli się: Bartnica, Śnieżka, 
Sanatoria Dolnośląskie (Prezes), 

Biuro Promocji UM w Wałbrzychu, 
Izabela Katarzyna Mrzygłocka.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: osa

Są powody do dumy
Informacji o sukcesach 

młodych przedstawicieli 
naszego regionu nigdy za 
wiele, dlatego z przyjem-
nością donosimy o wspa-
niałym wyczynie Malwiny 
Krawczyk. Uczennica Ze-
społu Szkół Muzycznych w 
Wałbrzychu została laure-
atką konkursu „zDolny Ślą-
zak 2021/2022” w kategorii 
język polski. 

Do uhonorowania najlep-
szych z najlepszych doszło pod-
czas uroczystej Gali Laureatów, 
którą przeprowadzono w auli 
Wrocławskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Swój medal 
oraz dyplom Malwina otrzymała 
z rąk Romana Kowalczyka, Dol-
nośląskiego Kuratora Oświaty. 

Jeśli chodzi o sam konkurs, to 
współzawodnictwo w ramach 
„zDolnego Ślązaka” podzielo-

ne jest na etapy: szkolny, po-
wiatowy oraz wojewódzki, do 
którego rokrocznie przystępuje 
około 60 tysięcy uczniów. Z tej 
grupy laureatami zostaje trzystu 
najlepszych i najzdolniejszych 
chłopców i dziewczynek, którzy 
wyróżniają się pod względem 
znajomości różnych dziedzin na-
uki. 

Malwina sięgnęła po swój 
tytuł w kategorii język polski, 

co nie może dziwić, jeśli weź-
miemy pod uwagę fakt, iż na co 
dzień pisze wiersze, które zo-
staną opublikowane w czasopi-
śmie „Polonistyka”. Jako jedna z 
najmłodszych uczestniczek kon-
kursu ma duże wsparcie w Alek-
sandrze Kowalskiej, nauczycielce 
języka polskiego, która jak mówi 
nasza bohaterka, jest prawdzi-
wym wzorem do naśladowania 
językowych pasji. Warto przy 
tej okazji również wspomnieć, 
iż jako uczennica Zespołu Szkół 
Muzycznych Malwina żywo in-
teresuje się muzyką poważną 

oraz grą na fortepianie, które są 
wspaniałym uzupełnieniem jej 
zamiłowania do ojczystego ję-
zyka. 

Bartłomiej Nowak 
fot. użyczone 
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznej kwoty czynszu za dzierżawę części nieruchomości 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 60A, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb 26 Nowe Miasto zabudowanej 
budynkiem użytkowym o powierzchni 31,60 m². 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Wałbrzych i jest przeznaczona na prowadzenie 
działalności handlowej wraz z obsługą toalet.
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 320,00 zł netto 
+ 23% VAT 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 30.06.2022r. 
Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:20. 
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 23.06.2022 r. wadium w wysokości 320,00 zł na konto Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z 
dopiskiem „Wadium na przetarg – część działki nr 103/1 obręb nr 26 Nowe Miasto”).
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.
Dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do: 
- utrzymania czystości i porządku zgodnie z wymaganiami sanitarnymi na terenie szaletu oraz na zewnątrz obiektu,
- bieżącej konserwacji i drobnych napraw,
- pisemnego powiadomienia Wydzierżawiającego o większych awariach w obiekcie niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia,
- udostępnienia szaletu do kontroli uprawnionym służbom i wypełniania zaleceń pokontrolnych, 
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za prawidłowe korzystanie i właściwą obsługę klientów,
- ponoszenia kosztów związanych z zaopatrzeniem szaletu w odpowiednie środki czystości,
- opłacania podatku od nieruchomości,
- zawarcia stosownych umów na dostawę wody i odbiór ścieków, na dostawę energii elektrycznej oraz złożenia deklaracji w 
Urzędzie Miasta na odbiór odpadów komunalnych,
Dodatkowe warunki:
- jednorazowa opłata za skorzystanie z toalety wynosić będzie 1 zł,
- każdorazową zmianę w wysokości opłaty za skorzystanie z toalety należy uzgodnić z Wydzierżawiającym,
- minimalna ilość godzin otwarcia toalet oraz godziny i dni otwarcia należy uzgodnić z Wydzierżawiającym.
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 6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  
Kopernika 2,  w dniu 25.05.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę:
- część nieruchomość oznaczonej jako działka nr 132/4 w obrębie nr 44 Glinik 
o powierzchni 1,4026 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele 
rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
- część nieruchomości oznaczonych jako działki nr 92/2 i nr 92/3 w obrębie 
nr 11 Poniatów o łącznej powierzchni 2,0000 ha, przeznaczone do oddania w 
dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.



Dzien dziecka
,

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla naszych czytelników i ich pociech 
specjalny dodatek, w którym znajdziecie m.in. propozycje spędzenia wolnego czasu 
w gronie rodzinnym, zestawienie książek dla najmłodszych i młodzieży czy edukacyjne 
porady. Tym "prezentem" pragniemy wywołać na waszych twarzach uśmiech i liczymy 
na to, że 1 czerwca ten uśmiech rozpromieni również twarze waszych pociech. Bo - jak 
mawiał Janusz Korczak - "kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Dzień Dziecka

Książka dobra na wszystko!
Z okazji zbliżającego się 

Dnia Dziecka przygotowa-
liśmy dla Was zestawienie 
najciekawszych - naszym 
redakcyjnym zdaniem - 
książek dla dzieci i mło-
dzieży.

"Potteromaniakom" pole-
camy ilustrowaną edycję czte-
rech pierwszych części przy-
gód niezwykłego czarodzieja 
i jego przyjaciół z Hogwartu 
wydawnictwa Media Rodzina. 
Jim Kay stworzył naprawdę 
fantastyczną oprawę graficz-
ną do pełnych magii powieści 
J.K.Rowling. Doskonałym uzu-
pełnieniem kolekcji dla nasto-
letnich fanów Harry'ego Potte-
ra będą też pozycje: "Quidditch 
przez wieki" oraz "Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć".

Dziewczynki zachęcamy do 
sięgnięcia po rekomendowa-
ną przez National Geographic 
serię "Nela - mała reporterka". 
Dzięki niej nauczycie się od-
czytywać mapy, odkryjecie 
nieznane lądy, poznacie różne 
gatunki zwierząt czy zwycza-
je plemion. Warto dodać, że w 
książkach umieszczono spe-
cjalne kody, za pomocą któ-
rych można oglądać np. filmi-
ki z wypraw małej bohaterki. 
Wśród proponowanych tytu-
łów znajdziecie m.in. "10 niesa-
mowitych przygód Neli", "Nela 
na 3 kontynentach", "Nela i ta-
jemnice świata", "Nela na tropie 
przygód", "Śladami Neli przez 
dżunglę, morza i oceany", "Nela 
i tajemnice oceanów", "Nela i 
skarby Karaibów".

Na naszej liście bestsellerów 
wysoko plasuje się również 

wzruszająca "Strażniczka słoń-
ca" (Wydawnictwo Literackie) 
autorstwa norweskiej pisar-
ki - Mai Lunde ze wspania-
łymi ilustracjami Lisy Aisato. 
Dodajmy, że to nie pierwszy 
"majstersztyk" tego duetu. Kto 
czytał "Śnieżną siostrę" ten wie, 
czego się spodziewać: emocji, 
mądrego przesłania, refleksji i 
iście literackiej uczty.

Ranking zamyka niewiel-
kich rozmiarów pozycja "O 
dziewczynce, która chciała 
ocalić książki". Jeśli tak jak Anna 
chcesz dowiedzieć się, co dzie-
je się z niektórymi z nich, dla-
czego znikają i czy można je 
uratować, koniecznie zapytaj 
w bibliotece lub w księgarni o 
ten tytuł. Autor: Klaus Hagerup, 
ilustracje: Lisa Aisato. 

Zebrała: osa
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Chicken Land - mamy kury nie dla jaj!
Zapraszamy serdecznie w odwiedziny do naszych zwierzaków, a także na KUROdziny oraz na biwak rodzinny przy ognisku lub grillu na 

łonie przyrody. W najbliższy weekend dla wszystkich MAM i DZIECI z okazji ich święta mamy specjalną promocję - bilet wstępu minus 5 zł.
Nasze urocze kurki i kozy uwielbiają dzieci, chętnie jedzą im z ręki, dają 

się głaskać i przytulać. Ponadto czeka Was świetna zabawa, trochę edukacji 
na temat zwierząt gospodarskich oraz nieziemski relaks na Wypasionej Po-
lanie! W międzyczasie mini bar SIELANKA zaprasza na lody, małe co nieco, 
kawę i herbatę itp.

 polecam
Magdalena Gwiazda

Borowno 46a koło
Czarnego Boru,
tel. 575860880
www.chickenland.eu  

Instagram:
chickenland_borowno 
Facebook:
@chickenlandborowno

Operacja współfinansowana ze środków 
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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UWAGA KONKURS ! 

WYGRAJ ZAPROSZENIE DO MC DONALD’S

Wystarczy wysłać maila z hasłem MC DONALD’S wraz z danymi kon-
taktowymi  na adres e-mail: sekretariat@30minut.pl  w piątek 27.05.2022 

punktualnie o godz. 13:00. Na laureatów czekają zaproszenia

Eksperymentuj z dzieckiem!

Z okazji Dnia Dziecka za-
praszamy do pełnego barw, 
zapachów i różnych faktur, 
świata nauki. Jesteśmy prze-
konani, że rodzinne ekspery-
mentowanie przyniesie wam 
mnóstwo zabawy i frajdy! 
Doświadczenia, o których 
przypominamy i które opi-
sujemy, nie wymagają wielu 
przygotowań i wiedzy Ein-
steina, są w pełni bezpieczne 
i z powodzeniem można je 
wykonać w domu.

Eksperyment „Skaczące kro-
ple”

Do jego przeprowadzenia będą 
nam potrzebne: soda, ocet, olej, 
barwnik (najlepiej naturalny – np. 
sok z buraka albo bibuła), szklany 
dzbanek, pipetka bądź strzykaw-
ka.

Krok pierwszy. Do dzbanka 
wsypujemy sodę, a następnie 
uzupełniamy jego zawartość o 
olej (powoli, tak, żeby ciecz spły-
wała po ściankach szklanego na-

czynia). Krok drugi. Do osobnej 
szklanki wlewamy ocet z barwni-
kami. Krok trzeci. Powstały płyn 
nabieramy za pomocą pipetki lub 
strzykawki (w małych ilościach) i 
stopniowo, kropla po kropli, do-
dajemy go do dzbanka. Efekt: co 
widzimy? Skoczną wędrówkę bar-
wnych kropelek!

Malowanie na mleku
Do tej aktywności niezbędne 

są: mleko, patyczki do czyszcze-
nia uszu lub plastikowe słomki, 
barwniki, płyn do mycia naczyń, 
talerz (jednorazowy srebrny lub 
zwykły), zakraplacz bądź łyżeczki.

Krok pierwszy. Nalanie mleka 
do talerza. Krok drugi. Dodanie 
naturalnych barwników, ewen-
tualnie wody zabarwionej bibułą 
lub farbkami. Krok trzeci z efek-
tem „wow”. Gdy na mleku „osią-
dzie” już paleta barw, za pomocą 
patyczka namoczonego w płynie 
do naczyń, delikatnie możemy 
dotknąć płynnej powierzchni i ob-
serwować niesamowite zjawisko 
łączenia ze sobą kolorów. Wyko-
rzystać warto też rurki – poprzez 
podmuchy na mleku wytworzą się 
niezwykłe wzory! 

Produkcja piasku kinetycz-
nego

Do jej wykonania potrzebu-
jemy: piasku (około 5 szklanek), 

mąki ziemniaczanej lub kukury-
dzianej (bądź skrobii – 2,5 szklan-
ki), wody (1 szklanka), barwników 
spożywczych. Składniki razem 
mieszamy (najlepiej w wiaderku, 
ewentualnie w misce), kolor zaś 
uzyskamy poprzez dodanie do 
wody odpowiedniego produktu 
spożywczego. Całość ponownie 
ze sobą łączymy i przechowujemy 
w specjalnym pojemniku. Pole-
camy zabawę na balkonie, a jeśli 
takowego nie posiadamy, radzimy 
przed rozpoczęciem eksperymen-
tu rozłożyć gazetę albo folię pod-
łogową w jednym, konkretnym 
miejscu (dzięki temu być może 
nasz dom nie zamieni się w jedną 
wielką plażę albo piaskownicę).

Domowa wersja piasku księ-
życowego (do budowania babek, 
zamków i robienia mini rzeźb). Po-
trzebujemy: 8 szklanek dowolnej 
mąki, 2 szklanki oleju lub zamien-
nie oliwki, oliwy z oliwek, balsamu 
do ciała oraz kredy do zabarwie-
nia (startej na tarce). Mieszamy 
i…gotowe!

Piankolina made by home. 
Uzyskamy ją z 1 kg mąki ziem-
niaczanej, jednego opakowa-
nia pianki do golenia i odrobiny 
płynu do mycia naczyń. A jeśli 
wolimy wersję kolorową zamiast 
białej, wystarczy, że użyjemy bro-
katu lub barwnika. Do czego się 

przyda? Można z niej budować, 
odciskać w niej dłonie, pisać po jej 
powierzchni palcami.

Słodka tęcza. Kolorowe cukie-
reczki (najlepiej Skittles) układa-
my na talerzyku tak, by utworzyły 
okrąg. Następnie polewamy je 
wodą i czekamy na barwny efekt!

Brokatowe gniotki. Do butel-
ki wypełnionej do połowy wodą 
dodajemy odrobinę płynnego 
kleju, a następnie dorzucamy 
brokat i wszystko razem miesza-
my. Potem, bardzo ostrożnie,  „na 
dziubek” nakładamy balon i prze-
lewamy do niego ciecz. Na koniec 
wiążemy go i gotowe! Mamy mi-
gocącego gnieciuszka!

Kolorowa sól. Zabarwimy ją za 
pomocą kredy poprzez delikatne 
wałkowanie /wcieranie/ rolowa-
nie. Świetne ćwiczenie dla małych 
rączek!

Mandale z natury. Do ich zro-
bienia wystarczą: ciasto zabarwio-
ne spożywczymi barwnikami oraz 
produkty typu: fasola, groch, ryż, 
wiórki kokosowe oraz ziarna, któ-
re pomogą stworzyć nam unika-
towy wzór. Gwarantujemy świet-
ną zabawę i cudowne doznania 
sensoryczne!

Zebrała: osa

WYGRAJ BILET DO PAPUGARNI
Wystarczy wysłać maila z hasłem PAPUGARNIA wraz z danymi kontaktowymi  na adres e-mail: sekretariat@30minut.pl  w piątek 27.05.2022 punktualnie o godz. 12:00.

Na laureatów czekają zaproszenia



 DODATEK 27 MAJA 2022

K      MPAS KULTURALNY

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

spektakl

Wałbrzych: Nerwica 
natręctw

29.05.2022

spektakl

Nie bój się, Dziadku!

26.06.2022

spektkal

DAISY

11.06 2022

spektakl

Śpiąca Królewna.

1.06.2022

koncert

BLACK DIAMONDS 
FESTIVAL 2022

3-5.06.2022

koncert
Dni 

Wałbrzycha

27-28.05.2022

CZERWIEC W „LALKACH”
Czerwiec, czyli ostatnia prosta 
przed końcem sezonu w Teatrze 
Lalek, to wiele propozycji spek-
taklowych dla dzieci w każdym 
wieku. Dominować będzie klasy-
ka literatury dziecięcej, ale nie za-
braknie również nowości. 

W pierwszą niedzielę miesiąca 
(5.06/ 12:30) zobaczymy CZARNO-
KSIĘŻNIKA Z KRAINY OZ w re-
żyserii Arkadiusza Klucznika. Spek-
takl opowiada o podróży Dorotki, 
dziewczynki mieszkającej w stanie 
Kansas, która dzięki splotowi zda-
rzeń przenosi się z szarego Kansas 
do  kolorowej, sztucznej i magicznej 
Krainy Oz. Chcąc odnaleźć drogę 
powrotną do domu, Dorota spotyka 
zarówno dobre, jak i złe postaci. Jej 
przyjaciółmi stają się surrealistyczni 
bohaterowie: Strach na Wróble, Bla-
szany Drwal i Lew. Każdy z nich po-
szukuje fragmentu swojej osobowo-
ści i wspólnie z Dorotką przeżywają 
barwne przygody.

AKADEMIA PANA KLEKSA na 
podstawie znanego tekstu Jana Brze-
chwy w reżyserii Karoliny Macie-
jaszek, to druga z repertuarowych 
propozycji czerwca (12.06/ 12:30). 
AKADEMIA… to przestrzeń nie 
tylko dla nieograniczonej wyobraź-
ni, ale także wolności. To azyl dla 
wszystkich wykluczonych, słabeuszy 
i dziwaków, którzy nie potrafią od-
naleźć się we własnym środowisku. 
To miejsce, gdzie każdy czuje się 
jak u siebie: dobrze i bezpiecznie. 
To przede wszystkim szkoła, gdzie 
najważniejsze są potrzeby dziecka i 
rozwój jego osobowości, a nie rygo-

rystyczna nauka. Spektakl dedyko-
wany jest dzieciom w wieku 7+. 

Tego samego dnia (12.06 i 26.06/ 
16:00) na Małej Scenie Teatru zo-
stanie zaprezentowany spektakl dla 
najnajów – RAZ, DWA, TRZY… w 
reżyserii Seweryna Mrożkiewicza. 
Nie jest to typowe przedstawienie 
lecz muzyczno-ruchowa zabawa dla 
rodziców z dziećmi. - To wyliczanki, 
które uruchomią każde ciało, zarów-
no to małe, jak i to duże – mówi Ka-
rolina Sobolewska z TLiA. - To prze-
de wszystkim spełnienie nieodpartej 
potrzeby ruchu, rytmu i dźwięku, 
jakie nosi w sobie każde dziecko – 
dodaje.
SZEWCZYK DRATEWKA to kolej-
na spektaklowa propozycja (19.06 / 
12:30), opowiadająca o sile pomocy 

i serdeczności, o tym że często nie 
trzeba nic posiadać, aby komuś po-
móc i o tym, że pomaganie nie za-
wsze jest łatwe – ale zawsze jest warte 
wysiłku. Przedstawienie adresowane 
jest do dzieci w wieku 3+.

W ostatnią niedzielę sezonu za-
praszamy na najnowszą produkcję 
wałbrzyskiej sceny lalkowej. Będzie 
to spektakl NIE BÓJ SIĘ, DZIAD-
KU! w reżyserii Moniki Woronicz 
(26.06/12:30).  Przedstawienie jest 
przyczynkiem do rozmowy na temat 
strachu. Każdy z nas czegoś się boi – 
nieważne, czy jest duży, mały, mądry 
czy głupi. Wraz z bohaterką spekta-
klu - małą zajęczycą Stefcią - uczymy 
się pokonywać strach, zmierzamy 
się z nim i dostajemy siłę, by zacząć 
wspierać w tym temacie innych.

BILETY 21 zł

KASA BILETOWA czynna w soboty 
i niedziele godzinę przed rozpoczę-
ciem spektaklu/ tel: 74 666 73 41.
KUP BILET ON-LINE bilety.teatrla-
lek.walbrzych.pl
TEATR LALKI I AKTORA W WAŁ-
BRZYCHU ul. Jana Brzechwy 16, 
58-300 Wałbrzych

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

Osoba i historia najsławniej-
szej wałbrzyszanki zasługują 
na przedstawienie wykraczają-
ce poza zwyczajne ramy teatru 
– była jednocześnie największą 
Pięknością Europy, nieszczęśli-
wą żoną i ostatnią panującą ary-
stokratką na Zamku Książ. 

Porywająca opowieść inspi-
rowana życiem księżnej, nie-
zwykle ciekawej rodziny Ho-
chbergów i realiów zmierzchu 
arystokracji będzie wyjątkowym 
widowiskiem. Spektakl powstaje 
we współpracy z Zamkiem Książ 
i miastem Wałbrzych.
Przed nami wielkie święto teatru 
muzycznego i niewątpliwy sukces 
wałbrzyskiej sceny. W żywioło-
wym musicalu wystąpią: w roli 
Księżnej Daisy gościnnie Małgo-
rzata Walenda, a także Angelika 
Cegielska, Dorota Furmaniuk, 
Agnieszka Kwietniewska [g], Ire-
na Wójcik, Kinga Zygmunt [g], 
Mateusz Flis, Michał Kosela, Ra-
fał Kosowski, Wojciech Marek 
Kozak, Radosław Lis [g], Piotr 
Mokrzycki, Krzysztof Piechni-
czek [g]. W spektaklu będzie tak-
że muzyka na żywo. Premiera: 
10.06.2022 na Dużej Scenie. Bile-
ty w cenach 45-65 zł w sprzedaży 
w Kasie Teatru i na www.bilety.
teatr.walbrzych.pl.

Tekst i reżyseria: Konrad Imiela
Muzyka: Grzegorz Rdzak
Scenografia: Anna Haudek
Kostiumy: Agata Bartos
Choreografia: Jacek Gębura
Światło: Jakub Frączek
Przygotowanie wokalne: Magda-
lena Śniadecka
Inspicjentka: Iwona Skiba
Obsada: Angelika Cegielska, 
Dorota Furmaniuk, Agnieszka 

Kwietniewska [g], Małgorzata 
Walenda [g], Irena Wójcik, Kin-
ga Zygmunt [g], Mateusz Flis, 
Michał Kosela, Rafał Kosowski, 
Wojciech Marek Kozak, Rado-
sław Lis [g], Piotr Mokrzycki, 
Krzysztof Piechniczek [g]
Muzyka na żywo: Dominika 
Czausz – flet, Malwina Maławy 
– wiolonczela, Łukasz Piotrowicz 
– fagot

Gramy na Dużej Scenie:
10.06 o 19:00 PREMIERA
11.06 o 19:00
12.06 o 18:00
24.06 o 19:00
25.06 o 19:30
26.06 o 19:30

tekst: Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu

foto: Dawid Stube

DAISY - WAŁBRZYSKI MUSICAL – NARESZCIE PREMIERA!

K      MPAS KULTURALNY



K      MPAS KULTURALNY
CZERWIEC, TO JUŻ PRAWIE WAKACJE!

Zapraszamy na koncerty czerwco-
we do Filharmonii Sudeckiej im. Józe-
fa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu. W 
sali koncertowej przy ul. Słowackiego 
4, w samym centrum wałbrzyskiej sta-
rówki, w pobliżu przestronnego par-
kingu przy ulicy Rycerskiej – darmo-
wego od godziny 17-tej już 2 czerwca 
o godzinie 19:00 odbędzie się Koncert 
Nadzwyczajny Orkiestry Symfonicz-
nej Filharmonii Chmelnytskiej. Bę-
dzie to pierwszy z serii koncertów, 
które Chmelnytska Orkiestra z Ukra-
iny zagra na zachodzie Europy. 

W programie zatytułowanym „Mu-
zyczna podróż po Ukrainie” usły-
szymy szeroką panoramę narodowej 
muzyki naszego wschodniego sąsia-
da. Na początek usłyszymy Uwerturę 
do opery „Alcid” Dmitrija Bortnian-
skiego (1778), a następnie I Symfonię 
Maxima Berezovskiego (1770-2), Poe-
mat Żanny Kolodub na flet i orkiestrę 
kameralną (1986) i na zakończenie 
pierwszej części koncertu Rapsodię 
Karpacką Myroslawa Skoryka (2004). 
Po przerwie goście zaprezentują ukra-
ińską muzykę wokalną, arie operowe 
i popularne pieśni. Solistami koncertu 
będą artyści z Ukrainy Mariia Datsko-
wa – sopran, Stepan Drobit – baryton, 
Olga Malyk – skrzypce i Taras Malyk – 
flet. Wstęp na koncert jest wolny, a ar-
tyści będą kwestować na rzecz walczą-
cej Ukrainy. Zapraszamy we czwartek 

2 czerwca 2022 na godzinę 19:00!
--------------------------------------
Już kolejnego dnia, tj. w piątek 3 

czerwca 2022 o godzinie 19:00 w Fil-
harmonii Sudeckiej w koncercie zaty-
tułowanym „Młodzi na start” wystąpi 
pianista Markiian Ivashkevich (Ukra-
ina), który wykona z towarzyszeniem 
Orkiestry Filharmonii Sudeckiej V 
Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 
Ludwiga van Beethovena. 

Po przerwie usłyszymy Symfonię d-
-moll Cesara Francka. Orkiestrę tego 
wieczoru poprowadzi Jan Bielak, ab-
solwent w klasie dyrygentury prof. 
Marka Pijarowskiego w Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu. 

--------------------------------------
W piątkowy wieczór 10 czerwca 

2022 o godzinie 19:00 usłyszymy wy-
bitnego skrzypka Piotra Pławnera, 
który z towarzyszeniem Orkiestry Fil-
harmonii Sudeckiej wykona Koncert 
skrzypcowy D-dur nr 4 KV 218 Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta. Skrzypek 
wystąpi w podwójnej roli: wirtuoza in-
strumentu i dyrygenta. W programie 
zatytułowanym „Z wizytą u barbera… 
w Sewilli” znajdą się także Uwertura 
do opery „Cyrulik sewilski” Gioacchi-
no Rossiniego oraz VI Symfonia F-dur 
op. 68 „Pastoralna” Ludwiga van Beet-
hovena.  

--------------------------------------

24 czerwca 2022 koncertem za-
tytułowanym „West Side Story z 
Gershwin’em” Filharmonia Sudecka 
zaprasza na zakończenie 44 sezonu 
artystycznego. Bartosz Żurakowski, 
który tego dnia poprowadzi Filharmo-
ników Sudeckich przygotował niezwy-
kle efektowny program. W pierwszej 
części koncertu usłyszymy przebojo-
wy Koncert fortepianowy F-dur oraz 
Obrazy symfoniczne z opery „Porgy 
and Bess” George Gerhwina. Solistą 
koncertu będzie czeski pianista Mar-
tin Kasik. 

Po przerwie zabrzmią Tańce sym-
foniczne z musicalu „West Side Story” 
Leonarda Bernsteina. Korzystając z 
przypomnienia tego wspaniałego mu-

sicalu, którego dokonał w 2021 Steven 
Spielberg ponowną ekranizacją krwa-
wej historii Jets’ów i Shark’ów – nowo-
jorskich gangów walczących o teren 
wpływów na Manhattanie lat 50-tych 
zatrzymujemy słuchaczy przypomina-
jąc muzykę towarzyszącą najbardziej 
efektownym scenom zbiorowym tego 
muzycznego dramatu. Trudno wyob-
razić sobie bardziej żywiołowe zakoń-
czenie sezonu!

Bilety na koncerty do nabycia w 
kasie Filharmonii Sudeckiej przy 
ulicy Słowackiego 4, w godzinach 
od 10 do 15:30 (telefon w godzinach 
pracy kasy: 501-674-397) lub online 
poprzez bileterię www.filharmonia-
-sudecka.bilety24.pl.

Piotr Pławner 
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WYGRAJ WEJŚCIÓWKĘ DO MINIEUROLANDU
Wystarczy wysłać maila z hasłem MINIEUROLAND wraz z danymi kontaktowymi na adres e-mail: sekretariat@30minut.pl  w piątek 27.05.2022 punktualnie o godz. 11:00. 

Na laureatów czekają zaproszenia
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Dziecko - według Słow-
nika Języka Polskiego lek-
sem ten może mieć różne 
znaczenie. Po pierwsze jest 
to człowiek od urodzenia do 
wieku młodzieńczego, po 
drugie syn lub córka, nieza-
leżnie od wieku. Ale to nie 
wszystko. Jak podaje słow-
nik jest to również poufały, 
serdeczny zwrot do osoby 
dorosłej, czy wytwór czyjejś 
pracy. Warto przy okazji te-
matu dziecka wspomnieć 
o Konwencji o prawach 
dziecka. Otóż Konwencja 
gwarantuje prawa dziecka, 
niezależnie od koloru skóry, 
wyznania czy pochodzenia. 
Przyjęta została przez Zgro-
madzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych w 1989 roku. 
Polska jest inicjatorem jej 
uchwalenia. Konwencja we-
szła w życie w 1990 roku, 
a stronami konwencji jest 
około 195 państw. Polska 
ratyfikowała konwencję w 
1991 roku. Warto również 
zaznaczyć, że postanowienia 
Konwencji o prawach dzie-
cka są podstawą działalno-
ści UNICEF, który podejmuje 
starania, aby stanowiły one 
kanon zasad etycznych i 
standardów międzynarodo-
wych postępowania wobec 
dzieci. Konwencja nakazuje 
gwarantowanie zapisanych 
w niej praw bez jakiejkol-
wiek dyskryminacji. Ponad-
to, zakazuje jakiejkolwiek 
dyskryminacji lub karania 
dziecka ze względu na sta-
tus prawny, działalność, po-
glądy, przekonania religijne 
rodziców, członków rodziny 
lub opiekunów. Nakazuje 
ona, by we wszelkich dzia-
łaniach dotyczących dziecka 
kierować się jego najwyż-
szym dobrem. Więcej o kon-
wencji możecie przeczytać 
na stronie www.gov.pl/web/
rodzina/konwencja-o-pra-
wach-dziecka . Natomiast w 
naszym wydaniu poświęca-
my uwagę dzieciom, w Roz-
mowie Tygodnia, Temacie 
Tygodnia, Studio Espresso i 
specjalnym dodatku z okazji 
Dnia Dziecka. Miłej lektury. 

 
Redaktor Naczelny

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 miejskiej, 
bo była to kolejna okazja 
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 trafiają 
na punkt o spalaniu paliw ko-
palnych, co w obliczu napaści 
Rosji (eksportującej ropę, gaz 
i uran do europejskich elek-
trowni jądrowych) na Ukra-
inę zyskuje wydźwięku 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.

Defibrylację wykonuje się w wypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Użycie specjalistycznego sprzętu 
zwiększa szanse przeżycia do 70%.

Defibrylatory w pociągach!

Okazuje się, że tegoroczne Dni Wałbrzycha to nie tylko koncerty

Adoptuj roślinkę!

Wszystkie pociągi Kolei 
Dolnośląskich zostaną wypo-
sażone w defibrylatory, czyli 
specjalistyczny sprzęt me-
dyczny służący do przywró-
cenia akcji serca. Przewoźnik 
zakupił 44 urządzenia, które 
do połowy czerwca zostaną 
zamontowane w pojazdach.
Pierwszych dziewięć defibry-

latorów trafi do pojazdów spali-
nowych, które nie były fabrycznie 
wyposażone w taki sprzęt. Pocią-
gi zakupione w ostatnich latach 
są zaopatrzone w defibrylatory 
przez producentów. Teraz po in-

stalacji urządzeń w kolejnych po-
jazdach, wszystkie pociągi Kolei 
Dolnośląskich będą wyposażone 
w nowoczesny sprzęt do ratowa-
nia życia.

– Bezpieczeństwo pasażerów 
jest najwyższą wartością, dlatego 
postanowiliśmy doposażyć pocią-
gi, aby w każdym z nich znajdował 
się nowoczesny defibrylator mo-
gący uratować życie – podkreśla 
Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei 
Dolnośląskich. – Nasze drużyny 
konduktorskie są przeszkolone z 
zakresu używania tych urządzeń. 
Na szczęście jednak jeszcze nigdy 

nie musiały korzystać z tej wiedzy 
w praktyce na pokładzie pociągu 
Kolei Dolnośląskich.

Po zakończeniu montażu de-
fibrylatory będą dostępne we 
wszystkich 88 pociągach Kolei 
Dolnośląskich. Wartość całego 
zamówienia przekroczy 200 tys. 
złotych. Montaż nowych urządzeń 
już trwa, a wszystkie defibrylatory 
zostaną oddane do użytku do po-
łowy czerwca.

Red./KD

Tego jeszcze nie było! Punkt 
Adopcji Roślin po raz pierwszy bę-
dzie miał miejsce na Dniach Wał-
brzycha. Podczas święta miasta  
pracownicy Wałbrzyskiego Ośrod-
ka Kultury zapraszają wszystkich 
miłośników roślin do specjalnie 
przygotowanego stoiska, w któ-
rym będzie można wymienić się 
sadzonkami, podzielić nadwyż-
ką szczepek czy adoptować swój 
ulubiony gatunek, pod warun-
kiem, że takowy będzie dostępny 
w punkcie.

Okazuje się, że tegoroczne Dni 
Wałbrzycha to nie tylko koncerty. 
To także długa lista wydarzeń to-
warzyszących, w tym okazja do 
wymiany roślin! Punkt Adopcji 
Roślin Domowych powstał dzięki 
projektowi „Zielony Korytarz” fi-
nansowanemu z Fundacji Banku 
Santander i działa w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury od blisko roku. W 
sobotę 28 maja, od godziny 15.oo, 
miłośnicy wszelkiej zieleni domo-
wej będą mogli spotkać się przy 
specjalnie przygotowanym stoi-
sku, by porozmawiać, odpocząć 

na leżaku, napić się pysznej wody 
z owocami i co najważniejsze, po-
dzielić się, wymienić lub oddać ro-
ślinę! Wałbrzyski Ośrodek Kultury 
dla tych, którzy tego dnia pojawią 
się w punkcie przygotował nie-
spodziankę. Do osób, które po-
dzielą się roślinami trafią bezpłat-
ne wejściówki na wybrane zajęcia 
grupowe i wydarzenia przyszłego 
sezonu kulturalnego w WOK. Je-
żeli Wasze parapety uginają się 
od doniczek i nie macie miejsca 
na kolejną roślinę, to jadąc na 
koncert Małgorzaty Ostrowskiej 
czy finał konkursu „Wałbrzych ma 
Talent” zabierzcie ze sobą kilka 
szczepek! Będziemy od godziny 
15.00 do 20.00.

Red./WOK
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Zdrój ma bardzo ostre kły
Przed meczem większość kibiców zastanawiała się nad wysokością wygranej. Okazały wynik upewnił zaś wszystkich o wysokiej 

formie gospodarzy. Zdrój pewnie zmierza ku promocji do Ligi Okręgowej.

Dzięki wygranej wicelider 
Wałbrzyskiej Serie A wywiera 
mocną presję na zespół Górni-
ka Nowe Miasto, który od po-

czątku rundy wiosennej odpie-
ra ataki podopiecznych trenera 
Kamila Jasińskiego.

-Kolejna okazała wygrana 
Zdroju stała się faktem. Tym ra-
zem przed własną publicznoś-
cią pokonujemy zespół Iskry 
Witków Śląski. Po dwie bramki 
dla Zdroju zdobyli Dariusz Dy-
drych i Rafał Lipiński, a po jed-
nej dołożyli Bartosz Rzeszót, 
Dominik Woźniak, Adrian Ma-
liszewski i Piotr Kmera. Przed 
meczem minutą ciszy uczcili-
śmy pamięć zmarłego przed kil-
koma dniami byłego zawodnika 
Zdroju, Krystiana Koszewskie-
go-Pląska – mówią w Jedlinie.

-Wysoko przegrywamy w 
wyjazdowym meczu przeciwko 
wiceliderowi naszej ligi, który 

był zdecydowanie lepszy. Sku-
piamy się na kolejnym spot-
kaniu, w którym na własnej 
murawie podejmiemy Sudety 
Dziećmorowice – piszą przed-
stawiciele klubu z WItkowa.

Zdrój Jedlina Zdrój – Iskra 
Witków Śląski 8:0 (4:0)

1:0 – Bartosz Rzeszót 16′
2:0 – Dariusz Dydrych 26′ (k)
3:0 – Rafał Lipiński 37′
4:0 – Dominik Woźniak 41′
5:0 – Adrian Maliszewski 47′
6:0 – Dariusz Dydrych 53′ (k)
7:0 – Piotr Kmera 69′
8:0 – Rafał Lipiński 76′ (k)

JZ 

A miało być tak pięknie
Do ekstraklasy jeden krok. 
Jeden krok. Nic więcej… 
heh. To miał być weekend 
wielkiej radości. Miało być 
pięknie i kolorowo, ale… 
marzenia o ekstraklasie 
musimy wszyscy odłożyć o 
kolejny rok. Sokół w Aqua 
Zdroju wygrał dwukrotnie i 
zakończył batalię o Energę 
Basket Ligę.
Gdy w niedzielnym spotka-
niu zawyła syrena kończą-
ca mecz, stało się jasne, że 
nie uda się spełnić przed-
sezonowych celów. Górnik 
grał o awans i przegrał go 
na ostatniej prostej. Teraz 
trudno będzie osłodzić nam 
gorzki smak wicemistrzo-
stwa 1 ligi. Niewątpliwie 
jest to wynik bardzo dobry. 
Niejedna drużyna marzy o 
takim osiągnięciu, ale ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia. 
Biało-niebiescy o ekstra-
klasę bili się już trzeci rok z 
rzędu i ponownie będą mu-
sieli obejść się smakiem.

Długo po meczu zastana-
wiałem się, co właściwie 
powiedzieć. Co napisać. Z 
jednej strony czułem złość 
i duże rozgoryczenie. Z dru-
giej śmieszył mnie pękający, 
nadymany do granic moż-
liwości balonik. Tyle, że był 
to śmiech przez łzy. Nie mo-
głem się pogodzić z tym co 
się stało. Pomimo tego, że 
nie do końca wierzyłem w 
awans, kiedy nadeszła pora 
meczu, bardzo tego chcia-
łem. Zależało mi. Genialnie 
byłoby zobaczyć zespół z 
Wałbrzycha w elicie. Nie-
stety jeszcze nie tym razem. 
Boli jeszcze bardziej, kiedy 
do głowy dochodzą myśli, z 
których jasno wynika, że na-
stępna szansa dopiero za 12 
miesięcy.

Na ocenę sezonu, pracy 
trenerów, gry zawodników 
przyjdzie jeszcze czas. Za-
wsze lepiej zrobić to na 
chłodno. Zapewne Zarząd 
wyciągnie odpowiednie 
wnioski i dokona korekt w 
drużynie. Coś na pewno bę-
dzie trzeba zmienić. Rok mi-
nie szybko. Warto nie zmar-
nować tego czasu.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Victoria z brązowym medalem Mistrzostw Polski
Dla piłkarek ręcznych Victorii Świebodzice to był magiczny sezon. Bardzo dobre występy seniorek okraszone zostały świetny-

mi startami grup młodzieżowych.

Zagłębie z kompletem punktów
Walka o utrzymanie w Wałbrzyskiej Serie A trwa w najlepsze. Zespoły z dołu tabeli starają się gromadzić możliwie najwięcej 

punktów. Część z nich czeka jednak trudniejsze zadanie. Wszystko zależne jest od terminarza. Zagłębie finisz rozpoczęło od wygra-
nej z Błękitnymi Owiesno.

Wisienką na torcie był ma-
giczny sezon, prowadzony 
przez Dominikę Daszkie-
wicz-Kwadrans, juniorek 
młodszych. Po serii zwy-
cięstw w 1/16, ćwierćfina-
le i półfinałach, przyszedł 
pierwszy mecz finałowego 
turnieju Final Four. Pojedy-
nek z KS Zgodą Ruda Śląska 
okazał się jednym z trud-
niejszych i niestety zakoń-
czony porażką. Kapitalnie 
ułożyło się za to spotkanie 
o 3 miejsce w kraju. Victo-
rianki ponownie w krótkim 
odstępie czasu ograły Po-
goń II 1945 Zabrze, zgar-
niając brązowe medale Mi-
strzostw Polski.

Dodatkowym wyróżnie-
niem nagrodzona została 

Martyna Szczepanik (naj-
więcej bramek w turnieju), 
którą wybrano również do 
najlepszej 7 zawodów. W 
gronie najlepszych zawod-
niczek Mistrzostw Polski 
znalazła się również Justy-
na Adamczewska.

Klasyfikacja drużynowa:
1 miejsce - MKS PR Gniezno
2 miejsce - KS Zgoda Ruda 
Śląska
3 miejsce - MKS Victoria 
Świebodzice 
4 miejsce - SPR Pogoń II 
1945 Zabrze

Skład MKS Victoria Świe-
bodzice: Adamczewska Ju-
styna, Barna Patrycja, Beliak 
Valeria, Borowiec Natalia, 
Chlebowska Elżbieta, Fun-

dakowska Wiktoria, Gredes 
Maja, Kalafut Lena, Leśniań-
ska Gabiela, Łasińska Nata-
lia, Nadrowska Wiktoria, No-
wak Natalia, Szulc Marika, 
Szczepanik Martyna, Wąs 

Natalia, Wlazło Julia. Sztab 
szkoleniowy zespołu: Do-
minika Daszkiewicz – Kwa-
drans, Martyna Wołoch, 
Agata Kalafut.

JZ

Spotkanie zaczęło się świet-
nie dla gospodarzy. Szybko 
strzelony gol dał Zagłębiu 
więcej spokoju w grze, co z 
kolei pomogło uporządko-

wać postawę w ofensywie. 
Problemem były ciągłe na-
ciski rywala, który stosun-
kowo szybko otrząsnął się z 
zaskoczenia i starał się na-

rzucić swój styl gry. W środ-
ku pola dużo pracował Bąk. 
Na skrzydłach szalał Sob-
czyński. Gola zdobyli jednak 
wałbrzyszanie.

Chwilę po trafieniu Michala-
ka, sędzia zauważył zagranie 
ręką w polu karnym Zagłę-
bia. Jedenastkę na bramkę 
zamienił Krzysztof Bąk, któ-
ry kilka minut po zmianie 
stron, w podobnej sytuacji, 
doprowadza do wyrówna-
nia. Od tego momentu mecz 
stał się bardziej otwarty. 
Ostatecznie po kilku zmar-
nowanych sytuacjach, przy-

tomnością umysłu w polu 
karnym wykazał się Jakub 
Fijałkowski. Jego trafienie z 
80 minuty dało jednak go-
spodarzom komplet punk-
tów.

Zagłębie Wałbrzych – Błę-
kitni Owiesno 3:2 (2:1)
1:0 – Wiktor Smoczyk 2′
2:0 – Oliwier Michalak 23′
2:1 – Krzysztof Bąk 25′ (k)
2:2 – Krzysztof Bąk 51′ (k)
3:2 – Jakub Fijałkowski 80′

JZ
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Porażka bez konsekwencji
Po szesnastu spotkaniach bez porażki piłkarze Górnika zanotowali niewielką wpadkę przegrywając na wyjeździe ze Skałkami Stolec 1:2. 

Na szczęście porażka nie miała żadnego wpływu na losy biało-niebieskich, którzy już wcześniej zapewnili sobie zasłużony awans do IV ligi. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Nie piętnujmy Rybusa
Selekcjoner Czesław Michnie-
wicz ogłosił powołania na ko-
lejne zgrupowanie reprezenta-
cji Polski. Głównie pod kątem 
najbliższych meczów w Lidze 
Narodów ale oczywistym jest, 
że już rozpoczęła się wstępna 
selekcja przed mistrzostwami 
świata w Katarze. Lista zawod-
ników jest dość długa (Jan To-
maszewski skrytykował, że zbyt 
długa) ale generalnie powoła-
nia nie wzbudzają kontrower-
sji. Jedyne o czym się mówi w 
ich kontekście to brak Macieja 
Rybusa. I tu jako powód jego 
absencji media podają fakt, 
że nie rozwiązał on kontraktu 
z Lokomotivem Moskwa i nie 
ma informacji, że zamierza to 
zrobić. Oficjalnie ani selekcjo-
ner ani nikt z PZPN tego nie 
potwierdza ale jest to w jakiś 
sposób dorozumiane a poja-
wiły się też nieoficjalne głosy, 
że selekcjoner nie powołał Ry-
busa bo nie chce w ten sposób 
wzbudzać kontrowersji i robić 
niezdrowej atmosfery wokół 
kadry w tak ważnym czasie. Z 
punktu widzenia zarządzania 
jest to być może decyzja słusz-
na ale ja będę stał na stanowi-
sku, że o powołaniach w tym 
przypadku powinny decydować 
wyłącznie względy sportowe. 
A piszę to w kontekście tych 
wszystkich komentarzy pseu-
domoralistów, którzy zza lap-
topa kategorycznie krytykują 
takich sportowców jak Rybus 
czy Malwina Smarzek i innych, 
za to, że już 25 lutego nie opuś-
cili Rosji. Oczywiście atak Rosji 
na Ukrainę jest bezprecedenso-
wy i wydawał się w dzisiejszych 
czasach wręcz niewyobrażalny. 
Sankcje nakładane na ten kraj 
muszą siłą rzeczy objąć też 
sport. Ale nie każmy też wszyst-
kim umierać za Ukrainę. Łatwo 
zza wspomnianego, symbolicz-
nego monitora oceniać innych i 
pisać co powinni zrobić. A nale-
ży pamiętać (i wykazać wstrze-
mięźliwość w ocenach), że z 
każdą osobą wiąże się osobna 
historia. To nie jest choćby tak, 
że każdy sportowiec ma na kon-
cie miliony, a nawet jak ma, to 
często prowadzi różne biznesy, 
w które inwestuje i takie zerwa-
nie kontraktu, wbrew temu co 
większość myśli mogłoby go 
wprowadzić w kłopoty finan-
sowe. Są też względy rodzinne 
- żona Macieja Rybusa jest Ro-
sjanką. Dla sportowców (pew-
nie nie dla wszystkich ale dla 
wielu) to też są bardzo trudne 
decyzje i ich zerojedynkowa 
ocena może być krzywdząca.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Ambitne plany siatkarzy
Mimo że do rozpoczęcia kolejnego sezonu II ligi siatkarzy pozostało niemal pół roku, to skład 

KPS-u Chełmca Wałbrzych jest już gotowy. Jak zapowiada trener Fabian Kurzawiński, do zespołu 
dołączy dwóch doświadczonych graczy, choć ich personalia poznamy dopiero za kilka dni.

Według naszych informacji 
wspomniani gracze wystę-
pują na pozycji środkowego 
oraz rozgrywającego. - Na 
razie wstrzymamy się jesz-
cze z oficjalną prezenta-
cją, choć muszę przyznać, 
że to naprawdę konkretne 

wzmocnienia - zapowie-
dział trener Kurzawiński. 

W porównaniu do minio-
nego roku z wałbrzyskim 
zespołem pożegnało się 
dwóch zawodników. Mowa 
o Arturze Sławnikowskim 

oraz niestety, Sebastianie 
Zielińskim, który ze względu 
na zdrowie oraz pracę zde-
cydował się zakończyć przy-
godę z siatkówką, choć nie-
wykluczone, iż podobnie jak 
w przypadku Jarosława Pi-
zuńskiego, w ważniejszych 
chwilach wesprze jeszcze 
swoim doświadczeniem na-
szą ekipę. Jak przyznał Ku-
rzawiński, który wraz z Janu-
szem Ignaczakiem stanowi 
sztab szkoleniowy Chełmca, 
skład ekipy w większości op-
arty jest na wychowankach. 
- A mamy, z czego wybierać, 
gdyż nasze młodzieżowe 
drużyny należą do czołówki 
krajowej - powiedział trener 
wałbrzyszan. Tylko czterech 
zawodników pochodzi spo-

za naszego miasta, spośród 
których dwóch mieszka tutaj 
na stałe. 

Początek zajęć zaplanowa-
no na 15 sierpnia, a w ra-
mach przygotowań Karol 
Szczygielski i spółka roze-
grają sporo spotkań sparin-
gowych, a także będą go-
spodarzami wrześniowego 
turnieju. - Plany mamy am-
bitne, ponieważ w kolejnym 
sezonie chcemy się włączyć 
nawet w walkę o I ligę, choć 
wszystko zweryfikuje boi-
sko oraz zdrowie -, tłuma-
czył Kurzawiński. Jak dodał, 
klub szykuje kilka nowych 
niespodzianek dla kibiców, 
tak aby wzbogacić otoczkę 
wokół meczów Chełmca, a 
zarazem zachęcić większą 
liczbę fanów siatkówki do 
wizyty w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów.  

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Dariusz  
Nazwisko: Popiel 
Data urodzenia: 9 czerwca 1972 roku                 
Pseudonim sportowy: Gerard
Klub: Radex Energy Saving, wcześniej Gór-
nik Wałbrzych, Legia Warszawa, Victoria 
Rybnik (kolarstwo szosowe) 
Największy dotychczasowy sukces: W 1992 
roku w barwach Górnika Wałbrzych wywal-
czyłem złoty medal Drużynowych Mistrzostw 
Polski. Rok wcześniej zaś w składzie z Darkiem 
Baranowskim, Grzegorzem Rosolińskim oraz Tomaszem Kaszubą sięgnęli-
śmy po brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski. 
Kto jest twoim idolem sportowym: W przeszłości inspiracją był Lech Piase-
cki, mistrz świata amatorów i zawodowców, który wygrywał zarówno Wy-
ścig Pokoju jak i etapy Giro d’Italia oraz Tour de France. Obecnie rolę idola 
przejęła trójka moich dzieci, które również uprawiają sport, dzięki czemu 
mam wciąż „kopa” do dalszego rozwoju i działania. 
Dlaczego kolarstwo szosowe: Gdy miałem 12 lat znajomy ojca namówił 
mnie do spróbowania swych sił w kolarstwie. Zacząłem od startów w wy-
ścigach międzyszkolnych, w których rywalizowali rówieśnicy z całego daw-
nego województwa wałbrzyskiego. Dobrze mi szło, bo plasowałem się w 
czubie zawodów i w rezultacie w 1984 roku trafiłem do Górnika Wałbrzych, 
gdzie trenowałem pod okiem Marka Henczki oraz Jarosława Nowickiego. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Moim celem sportowym jest wywalczenie indy-
widualnego medalu Mistrzostw Polski kategorii Masters, który mam nadzie-
ję, uda mi się zdobyć w czerwcowych mistrzostwach w Psarach. Przy tym 
rozwoju sytuacji oraz obecnych wynikach, jakie osiągam,  myślę, że medal 
jest jak najbardziej w moim zasięgu. 

Pojedynek na szczycie „okrę-
gówki” toczył się pod znakiem 
przewagi lidera rozgrywek, który 
jednak niezbyt dobrze sobie radził 
na małym boisku rywala. Miejsco-
wi nastawili się na stałe fragmen-
ty gry, co okazało się kluczem do 
końcowego zwycięstwa. W ostat-
niej akcji pierwszej połowy do 
dośrodkowania z rzutu rożnego 
wyskoczył Piotr Satanowski i celną 
główka pokonał Szymona Steca.

Druga odsłona rozpoczęła się 
od szybkiego wyrównania gości. 
W 55 minucie po ładnej akcji Adam 

Niedźwiedzki „nawinął” obrońcę 
Skałek i technicznych strzałem 
po długim rogu doprowadził do 
remisu. W kolejnych fragmentach 
wałbrzyszanie próbowali prze-
chylić szalę zwycięstwa na swoją 
stroną. Przed doskonałą szansą 
zdobycia drugiego gola stanął 
między innymi Piotr Krawczyk, 
ponadto po jednym ze strzałów 
piłka trafiła w poprzeczkę bramki 
gospodarzy. Wydawało się, iż po-
jedynek zakończy się podziałem 
punktów, gdy w samej końcówce 
Skałki zdołały po raz drugi trafić 
do naszej bramki. Po serii czterech 

rzutów rożnych, w piątym Kacper 
Dominik precyzyjnie przymierzył 
z narożnika boiska, a niesiona 
wiatrem futbolówka zaskoczyła 
Sebastiana Kubiaka, który w prze-
rwie zastąpił między słupkami 
Steca. - Z porażki nikt jednak nie 
robił dramatu, bo jedna w rundzie 
może się nam zdarzyć - przyznał 
trener Marcin Domagała. 

Nadchodzące dni zapowiada-
ją się dość pracowicie dla lidera 
klasyfikacji. Już jutro bowiem Gór-
nicy zmierzą się z przedostatnią 
drużyną tabeli – ATS-em Wojbórz. 
Niestety, z racji trwającej renowa-
cji obiektów przy ulicy Ratuszowej 
pojedynek odbędzie się w Świe-
bodzicach, początek o godzinie 
17. W najbliższą zaś środę Mateu-

sza Sobiesierskiego i spółkę czeka 
wyjazdowy, zaległy mecz z Krysz-
tałem Stronie Śląskie, do którego 
dojdzie w Kłodzku. 

Klasa okręgowa
XXVII kolejka
Skałki Stolec – Górnik Wał-

brzych 2:1 (1:0)
Bramki: 1:0 Piotr Satanowski 

(44), 1:1 Adam Niedźwiedzki (55), 
2:1 Kacper Dominik (83)

Górnik: Stec (46 Kubiak), D. Mi-
chalak, Smoczyk, Orzech, Koby-
lański, Grudziński (86 Rosicki), Ko-
pernicki, Korba (46 Sobiesierski), 
Krawczyk (75 Rzeszotko), Niedź-
wiedzki, Chajewski. Trener: Marcin 
Domagała

Bartłomiej Nowak
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Mężczyzna ukrywał w mieszkaniu amfetaminę, metamfetaminę oraz marihuanę

ODPOWIE PRZED SĄDEM ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
Znaczne ilości amfeta-

miny, metamfetaminy oraz 
marihuany ujawnili w jed-
nym z mieszkań na Sobięci-
nie policjanci Komisariatu 
Policji w Boguszowie-Gor-
cach. Łącznie zabezpieczo-
nych zostało blisko 6 tysię-
cy porcji handlowych tych 
narkotyków. Funkcjonariu-
sze zatrzymali do sprawy 
25-letniego mężczyznę, 
któremu postawili zarzut 
posiadania znacznej ilości 
środków psychotropowych 
oraz odurzających.

W wyniku pracy operacyjnej 
policjanci z Boguszowa-Gorc w 
poprzedni czwartek przed połu-
dniem odwiedzili jedno z miesz-
kań przy ul. Karkonoskiej w Wał-
brzychu. Podczas przeszukania 
pomieszczeń mundurowi znaleź-
li pojemnik, w którym były cztery 
woreczki ze sporą zawartością 
białego proszku i kryształków 
oraz mniejsze ilości zielonego su-
szu. Zabezpieczyli dwie podręcz-
ne wagi do porcjowania narkoty-
ków, a także telefon komórkowy 
oraz gotówkę. Po przebadaniu 

substancji u technika krymina-
listyki policjanci potwierdzili, że 
mężczyzna ukrywał w mieszka-
niu amfetaminę, metamfetami-
nę oraz marihuanę, a łącznie z 
zabezpieczonych narkotyków 
można było wykonać blisko 6 
tysięcy porcji czarnorynkowych 
środków psychotropowych i 
odurzających. 25-latek został 
zatrzymany i stanie teraz przed 
sądem. Za posiadanie znaczniej 
ilości narkotyków wg Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii 
grozi mu kara pozbawienia wol-
ności do lat 10. Mężczyzna de-

cyzją prokuratury został objęty 
dozorem policyjnym.

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Dokładnie 3 tysiące złotych zniknęło z konta 55-letniej boguszowianki

SMSOWE OSZUSTWA – UWAŻAJ!
Policjanci z Wałbrzycha i 

powiatu wałbrzyskiego tylko 
w piątek przyjęli kolejne dwa 
zgłoszenia o oszustwach 
związanym z wykorzysta-
niem linków do spreparowa-
nych stron internetowych. 
44-letni wałbrzyszanin chciał 
sprzedać wystawione przez 
siebie na aukcji spodnie dre-
sowe, a poprzez kliknięcie 
w otrzymany od „kupujące-
go” link i zalogowanie się 
do fałszywej strony banku 
stracił 2,8 tysięcy złotych. 
Dokładnie 3 tysiące złotych 
zniknęło natomiast z konta 
55-letniej boguszowianki, 
która myślała, że otrzymała 
zawiadomienie o nieopła-
conym rachunku za energię 
elektryczną. Kobieta również 
kliknęła w link i zalogowała 
się do strony przygotowanej 
przez oszustów.
W związku z tymi zgłoszeniami 

po raz kolejny więc apelujemy o 
przekazywanie sobie wzajemnie 
informacji jak działają przestępcy 
w internecie, a przy tym o roz-
wagę i ostrożność, bo oszuści od 
dłuższego już czasu w celu wy-
łudzenia danych z naszych kart 
płatniczych wykorzystują popu-
larne portale sprzedażowe, telefo-
niczne komunikatory internetowe 
oraz korespondencję mailową, 
czy smsy. Uwaga! Oszustwa nie 

dotyczą tylko seniorów, ale tak-
że osób młodych. Dlatego też 
ponownie przypominamy na co 
zwrócić uwagę, aby uniknąć utra-
ty swoich oszczędności.

JAK DZIAŁAJĄ OSZUŚCI KIE-
DY CHCESZ COŚ SPRZEDAĆ 
PRZEZ INTERNET?

Wystawiasz coś w sieci, np. na 
portalu olx, bądź vinted. Znajduje 
się kupiec, który komunikuje się 
z tobą najczęściej za pośredni-
ctwem aplikacji whatsapp (ale nie 
tylko). Twierdzi, że kupił przed-
miot i za niego zapłacił, a pienią-
dze możesz odebrać po wejściu w 
link.

Teraz oszust wysyła do ciebie 
linka. Klikasz i trafiasz na stronę 
łudząco podobną do strony na 
portalu np. olx. Na stronie jest 
formularz z prośbą o podanie da-

nych twojej karty i stan twojego 
konta. Wypełniasz formularz.

Kolejno przychodzi do ciebie 
sms z banku, z kodem do auto-
ryzacji. Ty nie czytasz go uważnie 
i wpisujesz kod do formularza. 
W SMS-ie jest jasno napisane, że 
autoryzujesz dodanie Twojej kar-
ty do Google Pay lub Apple Pay. 
Oszust Cię okrada. Płaci Twoją 
kartą za pomocą aplikacji płatni-
czej lub wypłaca nią gotówkę w 
bankomacie. Koniec. Twoje konto 
po chwili jest puste.

JAK UNIKNĄĆ OSZUSTWA? CO 
ROBIĆ, GDY ZOSTANIESZ OSZU-
KANY? Czytaj więcej na portalu 
walbrzych-naszemiasto.pl

Red.
Źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Kierującemu podczas kontroli mundurowi zatrzymali prawo jazdy

W środku nocy po pijaku 
Dbając o bezpieczeństwo 

mieszkańców powiatu wał-
brzyskiego policjanci Ko-
misariatu Policji w Głuszycy 
wyeliminowali z ruchu ko-
lejnego kierującego, który 
w nocy z 23 na 24 maja pro-
wadził swój pojazd w stanie 
nietrzeźwości, mając blisko 
promil alkoholu w organi-
zmie. Funkcjonariusze kolej-
ny raz przypominają. Nie ma 
przyzwolenia na jazdę „na 
podwójnym gazie”!
24 maja około godziny trze-

ciej w nocy głuszyccy policjanci 
prewencji zatrzymali na gorącym 
uczynku przestępstwa 29-letnie-
go mieszkańca powiatu wałbrzy-
skiego, który kierował w Głuszycy 
na ul. Sienkiewicza samochodem 
osobowym w stanie nietrzeźwo-
ści. Badanie wykazało 0,97 pro-

mila alkoholu w organizmie dro-
gowego przestępcy. Kierującemu 
podczas kontroli mundurowi za-
trzymali prawo jazdy.

POLICJA APELUJE
Na tym przykładzie warto po 

raz kolejny wrócić do przepisów, 
aby uniknąć podczas kontroli dro-
gowej rozczarowania. Pamiętaj-
my, że za jazdę pojazdem w stanie 
nietrzeźwości grożą wysokie kary. 
Poza dotkliwą karą finansową sąd 
na podstawie Kodeksu karnego 
może orzec długotrwały zakaz 
kierowania pojazdami, a nawet 
zastosować karę pozbawienia 
wolności do lat 2. Dlatego kolejny 
raz przypominamy najważniejszą 
zasadę, która cechuje rozsądnego 
kierowcę: Piłem, nie jadę!

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.

gov.pl

Policjanci podczas przeszukania miejsca zamieszkania sprawcy ujawnili dokumenty oraz skradzione kar-
ty bankomatowe

ODPOWIE ZA KRADZIEŻ PORTFELA
34-letni mieszkaniec po-

wiatu wałbrzyskiego odpo-
wie przed sądem za kradzież z 
mieszkania w dzielnicy Podgó-
rze portfela z zawartością do-
kumentów i kart płatniczych. 
Mężczyzna dodatkowo, znając 
PIN jednej z kart, trzykrotnie z 
niej skorzystał, wypłacając go-
tówkę w kwocie 1600 złotych. 
Pokrzywdzoną jest jego była 
partnerka – 26-latka. Policjanci 
prewencji drugiego komisaria-
tu, realizując zebrane w sprawie 

informacje, zatrzymali mężczy-
znę jeszcze w dniu zgłoszenia 
w Dziećmorowicach oraz odzy-
skali skradzione mienie.

Czynności wykonane przez 
policjantów drugiego komisaria-
tu doprowadziły do zatrzymania 
34-latka w minioną sobotę bezpo-
średnio po zgłoszeniu na terenie 
powiatu wałbrzyskiego. Z ustaleń 
funkcjonariuszy wynika, że męż-
czyzna dzień wcześniej odwiedził 
swoją byłą partnerkę i pod jej nie-
uwagę zabrał z mieszkania portfel 

i wszystko co się w nim znajdowa-
ło. Później przy użyciu zdobytej 
karty płatniczej trzy razy wypłacił 
jeszcze pieniądze w różnych ban-
komatach, powodując kolejne 
straty w kwocie tysiąc sześćset 
złotych. Policjanci podczas prze-
szukania miejsca zamieszkania 
sprawcy ujawnili dokumenty oraz 
skradzione karty bankomatowe. 
Zabezpieczyli także na poczet 
przyszłej karty równowartość 
utraconej przez pokrzywdzoną 
gotówki. Podejrzany przyznał się 

do popełnionych czynów i złożył 
wyjaśnienia. 34-latek stanie teraz 
przed sądem. Za kradzież oraz 
włamania na konto bankowe gro-

zi mu kara pozbawienia wolności 
do lat 10.

Red.
Źródło i fot.

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

QueensEkspert

Skóra trądzikową latem.
Zakończył się okres mocniej-
szych zabiegów z większa kon-
centracją kwasów oraz peelin-
gów chemicznych mających na 
celu w szybkim tempie popra-
wić stan skóry trądzikowej. 
Zawsze powtarzam, że trądzik 
to choroba o zazwyczaj złożo-
nej przyczynie, dlatego skórę 
trądzikową nieustannie należy 
trzymać w ryzach i nawet je-
żeli nastąpił stan reemisji nie 
należy stosowania zabiegów 
oraz odpowiedniej pielęgnacji 
domowej. 
Co zatem wybieramy w okresie 
letnim? 
W terapiach domowych zale-
cam pacjentom by w ich pie-
lęgnacji domowej nie zabrakło 
enzymów, kwasów o mniej-
szym stężeniu np. azelainowy, 
migdałowy. Retinol zamienia-
my zazwyczaj na retinal, który 
również działa seboregulują-
co bez efektu podrażnienia. 
Bardzo istotne jest by nie za-
pominać o nawilżaniu skóry, 
stosowaniu składników prze-
ciwzapalnych np. niacynamidu 
oraz aby codziennie aplikować 
fotoprotekcyjny krem z tlen-
kiem cynku, który działa anty-
bakteryjnie i przeciwzapalnie.
W gabinecie kosmetologicz-
nym wykonujemy procedury 
złożone między innymi na ba-
zie kwasu migdałowego, azela-
inowego, miąższu z dyni zawie-
rającego beta karoten, który z 
kolei w skórze ulega przemia-
nie do kwasu retinowego o 
działaniu seboregulującym.
W gabinecie w którym pracuję 
posiadamy szereg zabiegów na 
lato dla skór w przebiegu trą-
dziku rożnego rodzaju. Należy 
pamiętać, że pielęgnację oraz 
zabiegi terapeutyczne powi-
nien dobrać kosmetolog po 
wykonaniu wcześniejszej kon-
sultacji kosmetologicznej.

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy 

i ich opiekunów w pary. Nie gwa-
rantujemy pełnego sukcesu, wszak 
miłość jest ślepa, ale zawsze to do-
bry początek. 

Kim jest chudzina Joko? Kogo szu-
ka? Dlaczego jej nikt nie szukał? Nie 
wiemy. Nigdy nie wiadomo co działo 
się wcześniej. Jak boi się ręki, tylko 
domyślamy się, że dyscyplina sportu 
się komuś pomyliła. Jeśli kogoś po-
gryzł mogło być tak samo, a to tylko 
ten z tych, co nie dają sobie w ka-
szę dmuchać. Przecież nie ma złych 
psów, są tylko źli właściciele.

Tak samo nie jesteśmy pewni ist-
nienia psich dusz. Domyślamy się, 
błądzimy, uczłowieczamy za bardzo 
zwierzęce postacie, do granicy komi-
zmu, ale jak inaczej. 

Tylko kiedy patrzy się w te rozu-
miejące oczy. Kiedy patrzy się w te 
oczy...  

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schroni-
sko dla zwierząt, Łokietka 7, Wał-
brzych-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko / PeeL

Eko i uroda

Dary natury - kosmetyczne Feng Shui

Kupując akcesoria zwią-
zane z kosmetyką i higieną 
zwracajmy uwagę na to z cze-
go są wykonane. W ten spo-
sób pomożemy środowisku.

Przede wszystkim unikajmy 
jak ognia plastiku. Polecamy np. 
szczotkę do masażu ciała z buko-
wego drewna, z bawełny (uchwyt) 
i z włókien agawy (włosie).

Płatki kosmetyczne wcale nie 
muszą być jednorazowe. Wystar-
czą te szyte ręcznie z froty bam-
busowej. Po użyciu, pierzemy je 
oczywiście w ciepłej wodzie z 
mydłem.

Jeśli szampon - to w kostce w 
papierowym opakowaniu bądź w 

metalowym pudełeczku, do któ-
rego dokupuje się tylko wkład.

Gąbki. Tu sprawdzi się albo na-
turalna, morska Hhuumm lub pe-
elingująca konjac.

Warto zaopatrzyć się też w rę-
kawicę z lnu do kąpieli. Produkcja 
tej tkaniny pochłania mniej ener-
gii.

Zebrała: osa

O tym, że natura jest przyja-
cielem człowieka wiedziano już 
od dawna. Skarby, jakie skrywa 
ziemia bądź woda, doceniane są 
także w branży beauty.

Węgiel
Ten składnik kosmetyków 

działa jak odkurzacz - pochłania 
wszelkie toksyny i sebum. Idealnie 
sprawdzi się zatem w produktach 
oczyszczających, rozjaśniających i 
maseczkach (np. Optimals Purify-
ing Face Mask Oriflame, cena re-
gularna 39,99 zł).

Na morza dnie - algi i sól
Czy wiesz, że wodny wyciąg z 

alg ma prawie taki sam skład co 
ludzkie osocze? Wspaniale nawil-
ża i regeneruje naskórek, odmła-
dza. Z kolei sól morska w formie 
peelingu dostarczy cennych mi-
nerałów, a jej orzeźwiający aromat 
sprzyja lepszemu samopoczuciu 
(np. Ziaja, cena około 23 zł).

Bursztyn
Marka Soraya oferuje bur-

sztynowe serum przeciwzmarsz-
czkowe (cena około 20 zł). Tom 
Ford sygnuje swoim nazwiskiem 
żywiczne perfumy Costa Azzura 
(cena około 560 zł). W salonach SPA 

możemy poddać się zabiegom, w 
których prym wiedzie sproszko-
wany bursztyn (np."Dotyk Bałty-
ku"). The Inkey List (dostępny w 
sieci Sephora) przygotowało dla 
nas kurację z kwasem bursztyno-
wym (cena około 40 zł).

Woda - źródło życia i piękna
"Do celów kosmetycznych sto-

suje się głównie wody oligoceń-
skie oraz termalne. Woda oligo-
ceńska stanowi część hydrosfery 
i zlokalizowana jest głównie w 
wolnych przestrzeniach między 
skałami, do głębokości kilku kilo-
metrów. Ma około 15-30 tysięcy 
lat i dzięki temu, że nie miała kon-
taktu ze współczesną cywilizacją, 
charakteryzuje się wyjątkową 
czystością i naturalnym składem. 
Uwagę zwraca obecność krze-
mionki, magnezu, wapnia, fluoru, 
żelaza, miedzi i selenu. Wody mi-
neralne, w tym woda oligoceńska 
i wody z okresu jurajskiego wyko-
rzystywane są do produkcji pre-
paratów tj. kremy, balsamy, ma-
seczki. Wody termalne stanowią 
bijące z głębi ziemi gorące źródła 
o właściwościach leczniczych, 
czyste mikrobiologicznie i bogate 
w mikroelementy. Poza tym, na 
skutek wysokich temperatur w 
wodzie zachodzą reakcje prowa-
dzące do powstawania nowych, 
cennych substancji. Czystość wód 
termalnych to ich główna zaleta. 
Dzięki niej stanowią bazę hipo-
alergiczną dla kosmetyków. Balsa-
my i kremy na bazie wód termal-
nych należy stosować na czystą 
skórę. Twarz spryskaną wodą w 
sprayu można po kilku minutach 

wytrzeć chusteczką higieniczną 
lub pozostawić do wyschnięcia" 
- dowiadujemy się z artykułu Wio-
lety Cieplik opublikowanym na 
biotechnologia.pl.

Polecamy szczególnie Avène, 
Vichy, La Roche Posay,  Rèotier). 
Nawilżają, regenerują, odżywiają - 
także cery problematyczne.

Pył wulkaniczny
Nadaje się do pielęgnacji skó-

ry trądzikowej, przetłuszczającej 
się. Pokochają go również osoby 
ze zmęczoną, pozbawioną bla-
sku, szarą cerą. W jego składzie 
znajdziemy krzem, wapń, potas, 
żelazo, mangan, magnez. Grecy 
już dawno odkryli cudowne właś-
ciwości pyłu wulkanicznego, wy-
rabiając z niego.m.in. mydło. "Pył 
jest składnikiem popiołów wulka-
nicznych. Powstaje z zawartych w 
lawie i wyrzuconych podczas wy-
buchu kryształków mineralnych. 
To, co znajduje się w ich wnętrzu 
to największe bogactwo pocho-
dzące z najgłębszych warstw 
Ziemi. Pył jest bardzo drobny i 
lekki. Średnica jego ziarenka to 
zaledwie 0.05 mm (...). Najpopu-
larniejsze kosmetyki z pyłem wul-
kanicznym to maski i peelingi do 
ciała i twarzy. Pył można również 
kupić w postaci proszku, który 
można dodawać do produkcji do-
mowych kosmetyków" - czytamy 
na www.orphica.pl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: orphica.pl, 

glamour.pl, biotechnologia.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

sekund
Zadbaj o stopy
Zbliża się lato - czas, kie-
dy chodzimy w sandałach, 
klapkach, odkrytych butach. 
Warto zatem zadbać o stopy 
i płytkę paznokcia - także u 
specjalisty, jeśli zaistnieje 
taka konieczność.
Podolog zajmie się zdiagno-
zowaniem,  leczeniem zmian 
skórnych oraz płytki paznok-
ciowej na stopach. Pomoże 
ci pozbyć się brodawek wi-
rusowych, zrogowaceń (od-
ciski, modzele, nagniotki), 
infekcji bakteryjnych i grzy-
biczych. Poradzi też sobie 
z nadmierną potliwością i 
pęknięciami pięt,
wrastającymi paznokciami, 
odklejaniem się płytki pa-
znokciowej, paznokciami 
pogrubionymi i rurkowaty-
mi, rekonstrukcją płytki pa-
znokciowej.

Moda w stylu MET gali
MET gala to wydarzenie, 
podczas którego łamane 
są zasady dress code’u, a o 
kreacjach gwiazd krążą le-
gendy. Przypomnijmy o tych 
najbardziej spektakularnych.
Rok 2010 bez wątpienia na-
leżał do Katy Perry. Artystka 
przyodziała się wówczas w 
sukienkę z trzema tysiącami 
ledowych diod.
Dwa lata później, w 2012 
roku, Marc Jacobs pojawił się 
w koronkowym stroju marki 
Comme des Garçons.
Warto zwrócić też uwagę na 
stylizacje Gwyneth Paltrow 
(Valentino Haute Couture), 
Emmy Watson (Burberry), 
Jennifer Lawrence (Christian 
Dior) , Victorii Beckham (Gior-
gio Armani), Lindy Evangeli-
sty (Marchesa), Katie Holmes 
(Calvin Klein), Ashley Olsen 
(vintage Christian Dior), Bla-
ke Lively (Gucci), Rihanny 
(Stella McCartney), Beyoncé 
(Givenchy), Kim Kardashian 
(Roberto Cavalli), Dakoty 
Johnson (Gucci).

Zebrała: osa
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Moniuszki, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 517/3 obręb 27 Śródmieście o powierzchni 120 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 180,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
180,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Krynickiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 254 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 433 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 649,50 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
649,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Krynickiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 254 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 142 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 213,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
213,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada , stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 502 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 188 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 282,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
282,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Sztygarskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 5/7 obręb 31Sobięcin o powierzchni 320 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 480,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
480,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Królewieckiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 148/9 obręb 32 Gaj o powierzchni 180 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 270,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
270,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Sztygarskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 5/7 obręb 31Sobięcin o powierzchni 240 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 360,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
360,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju , stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 181/29 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 90 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 135,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.06.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 23.06.2022 r. wadium w wysokości 
135,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
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 
6488507, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 23.05.2022 r.
 do : 29.06.2022 r. 
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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, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czynne od 9 - 

17 w sobotę do 13 793-10-10-22 lub 
74-660-38-43

SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY, 
ZABUDOWA, MEBLE KUCHENNE 
I INNE STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

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

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

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

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, meda-
le, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki 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, JU-
NAK i inne z okresu PRL-u, oraz czę-
ści. Mój numer – 731 847 430

PRACA

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

NIERUCHOMŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piaskowej 
Górze, 51m2, 3 pokoje z kuchnią, ul. 
Mieszka I 34/8. 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 

Profesjonalne 
pranie, czyszczenie, 

impregnacja 
dywanów, 

wykładzin, tapicerki 
meblowej, tapicerki 

samochodowej,  
tapicerki skórzanej. 

Polerowanie lamp 
667-951-785

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0299/22

REKLAMA R0300/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 
2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Świerkowej, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  351/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 19.05.2022 r.

REKLAMA R0301/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 
2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej, 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  350/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 19.05.2022 r.


