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Przed Radą Miasta głosowanie 
nad budżetem na 2022 rok. Czyta-
jąc projekt dokumentu, na którym 
opiera się funkcjonowanie gminy 
można wywnioskować, że będzie 
to ciężki rok dla lokalnego samo-
rządu, gdyż deficyt będzie kształ-
tował się na poziomie około 69 mi-
lionów złotych. 

Przychody Wałbrzycha według 
zapisów w budżecie prognozowane 
są na poziomie około 783 milionów 
złotych, a wydatki to już kwota rzędu 
około 852 milionów złotych. Najważ-
niejsze pytanie przeważnie pada w 
przypadku inwestycji miejskich. Co 
będzie wyremontowane, a co zbudo-
wane? Czy środków finansowych wy-
starczy na zaplanowane inwestycje? 
Otóż miasto do spraw inwestycyjnych 
jak zwykle podchodzi ambitnie, nie 
tylko mają zostać wyremontowane 
kolejne drogi, ale również budynki 

mieszkalne, a także użyteczności pub-
licznej. Ale to nie wszystko. Jak podaje 
projekt budżetu, część środków inwe-
stycyjnych ma zostać spożytkowana 
do przygotowania dokumentów i za-
łączników do wniosku aplikacyjnego 
na zakup 20 autobusów zasilanych 
wodorowymi ogniwami paliwowymi. 
Wśród remontów dróg możemy spo-
dziewać się rozpoczęcia przebudowy 
Placu Grunwaldzkiego z przyległymi 
do niego ulicami. Dokończony zosta-
nie kolejny etap ulicy Wałbrzyskiej. W 
wielu przypadkach zadań drogowych 
w budżecie na 2022 rok przewiduje 
się sporządzenie dokumentacji pro-
jektowej oraz wyłanianie wykonaw-
ców robót. Wśród nowych inwestycji 
można spodziewać się niedokończo-
nych projektów, które wygrały głoso-
wania w Budżetach Obywatelskich 
czy też Partycypacyjnych w latach 
ubiegłych. Część z nich sięga nawet 

2017 roku, jak Podzamczański Skwer, 
Plac Zabaw Fun&Fit czy chodnik 
przy ulicy Chałubińskiego. W 2022 
roku powinna rozpocząć się budo-
wa schroniska dla zwierząt, którego 
kompletna dokumentacja już powin-
na znajdować się w Urzędzie Miasta. 
Termomodernizacji powinien docze-
kać się obiekt Teatru Lalki i Aktora. 
Rozpisanych zadań inwestycyjnych 
możemy znaleźć w przyszłorocznym 
budżecie bardzo dużo, część z nich 
powinna być współfinansowana ze 
środków zewnętrznych czy Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego. Czy 
uda się zrealizować je wszystkie? Czas 
pokaże, bo w przypadku uszczuplo-
nych wpływów do budżetu, a zara-
zem rosnących kosztów chociażby 
takich jak ceny prądu możemy spo-
dziewać się wielu rozczarowań. 

PAS

Budżet 2022 z dużym deficytem 
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z Damianem Kamińskim,
 z trenerem postaw żywieniowych i autorem książki 
„Nieoczywista Kuchnia” oraz absolwentem Zespołu 
Szkół  nr 7 w Wałbrzychu
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kalendarium

GRUDZIEŃ

10
PIĄTEK

Imieniny:
Alfred, Izydor

Dzień Małpy

GRUDZIEŃ

14
WTOREK

Imieniny:
Julia, Daniel, Maria

Światowy Dzień Futbolu

 Imieniny:
Stefan, Waldemar

Międzynarodowy
Dzień Tanga

GRUDZIEŃ

15
ŚRODA

GRUDZIEŃ

16
CZWARTEK

„Są tacy ludzie, którzy wiedzą, kiedy przyjść.
Przekraczają próg twojego domu i sprawiają, że dzień 

staje się cieplejszy, choć za oknem jest tak zimno, że 
czasami tracisz nadzieję na powrót lata.”

Gabriela Gargaś – Magia grudniowej nocy

GRUDZIEŃ

11
SOBOTA

Imieniny:
Celina, Iga, Ignacy

Dzień Herbaty

Imieniny:
Alina, Zdzisława

Dzień Pokrywania
Wszystkiego Czekoladą

Imieniny:
Aleksander, Dagmara

Dzień Guzika

GRUDZIEŃ

12
NIEDZIELA

9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja (Stara Ko-
palnia).
11:00 – 16:00 Rozświetlona parowozownia (Muze-
um Kolejnictwa Jaworzyna Śląska).
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).
17:00-18:00 Wystawa Wiesławy Standzoń  (WOK 
Stara Kopalnia).
18:00 koncert Michał Bajor „Kolor Cafe” (Teatr 
Zdrojowy Szczawno-Zdrój).
19:30 RZYWOT część pierwsza: rozpadająca się 
biografia (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).
19:30 Świąteczny Jam Session w APROPOS Wie-
niawskiego 82 Wałbrzych

9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja (Stara Ko-
palnia).
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).
17:00  FOTOGENICZNE SZLAKI WAŁBRZYCHA. W 
Galerii na Piętrze w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury 
na terenie Starej Kopalni - Centrum Nauki i Sztuki. 
Projekt realizowany przez Fundację Via Salutis.
19:00 RZYWOT część pierwsza: rozpadająca się 
biografia (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja ( Stara Ko-
palnia).
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).

9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja (Stara Ko-
palnia).
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Palmiar-
nia).

9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja (Stara Ko-
palnia).
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).

9:00-16:00 Ukryta Fabryka św. Mikołaja (.Stara Kopal-
nia).
10:00 - 12:00 Warsztaty zakładania ogrodu w szkle „W 
świątecznym klimacie” (WOK  Stara Kopalnia).
10:00 – 18:00 IX Turniej Szachowy Flampark (WOK Sta-
ra Kopalnia).
16:00 Spektakl „Kiedy Aniołowie schodzą na ziemię” 
(Plac przed kościołem ul. Jana Pawła II).
19:30 RZYWOT część pierwsza: rozpadająca się bio-
grafia (Teatr Dramatyczny Wałbrzych).

Imieniny:
Lucja, Łucja, Otylia

Dzień Księgarza

GRUDZIEŃ

13
PONIEDZIAŁEK
18:00 Pokaz magii i iluzji (WOK Stara Kopalnia).MA-
GIC SHOW

REKLAMA R0609/21

Przed nami Święta Bożego 
Narodzenia. Według tradycji 
na stole wigilijnym powin-
no znaleźć się 12 potraw. Ale 
czy możemy przyrządzić je 
tak, aby były lekkie i strawne, 
a zarazem nawiązywały do 
zwyczaju?

Oczywiście, że tak - święta 
to czas szczególny i ważny dla 
każdego, to czas regeneracji, 
odpoczynku psychicznego i fi-
zycznego, dlaczego więc mają 
być tłuste i ciężkostrawne? 
Okazuje się, że wystarczy odro-
binę zmienić swoje nastawie-
nie, nawyki żywieniowe i zwró-
cić uwagę na kilka prostych 
kwestii podczas świątecznych 
uczt. Zmień obróbkę termicz-
ną przygotowywanych potraw, 
zamiast smażyć na głębokim 
oleju piecz i duś - ograniczysz w 
ten sposób znaczne ilości tłusz-
czy a co za tym idzie kalorycz-
ność i ciężkostrawność przy-
gotowanych dań wigilijnych. 
Zamień standardowe produkty 
spożywcze z tłustych na chude, 
niech na Twoim stole pojawią 
się różnorodne, kolorowe sałat-
ki warzywno - owocowe, które 
uzupełnią tradycyjne dania. 
Nie głodź się w dzień wigilij-
ny, dania spożyte w ciągu dnia 
mogą być lżejsze i mniejsze niż 
zazwyczaj ale nie zasiadaj do 
stołu wygłodzony, w krótkim 
czasie zjemy znacznie więcej 
niż zazwyczaj, nie zważając na 
porcję i ilości.

Święta to nie tylko wigilij-
na kolacja, to również świą-
teczne obiady. Co można 
przygotować z tej okazji?

Przygotowując taki obiad 
zadbaj o to, aby na stole poja-
wiły się warzywa i owoce, ma-
rynaty na bazie oleju zamień na 
jogurt naturalny z dodatkiem 
ziół. Ryby, nawet te tłuste, za-
pewniają bogactwo niezbęd-
nych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych (NNKT) z rodziny 
omega3. Kasze gruboziarniste, 
które zapewnią bogactwo mi-
nerałów i błonnika pokarmo-
wego. Różnego rodzaju pie-
czenie w sosie własnym - tutaj 
jednak zwracajmy uwagę na 
mięsa o mniejszej zawartości 

tłuszczu, zrezygnuj z karczku 
czy boczku. Dobrym rozwiąza-
niem będą pieczenie drobiowe 
np. filet z indyka czy kurczaka.

Tradycyjnym punktem 
świąt są słodkie wypieki, w 
tym pierniki, a także ulubio-
ny "serniczek". Czy w temacie 
przygotowania "świątecz-
nych łakoci" również możemy 
zmienić nawyki żywieniowe 
na bardziej zdrowe?

Nawet powinniśmy, wybierz 
ser twarogowy chudy, nie do-
dawaj do masy bakalii, które 
są smaczne ale i bardzo kalo-
ryczne, spód do ulubionego 
ciasta przygotuj z otrębów czy 
płatków owsianych, zamień 
standardowy cukier na ksylitol 
lub erytrytol a jeśli to możliwe 
- użyj mąki pełnoziarnistej. Im 
wyższy typ, tym więcej sub-
stancji mineralnych, błonnika 
pokarmowego.

Jak przyrządzić wigilijne 
potrawy w sposób "lżejszy - 
zdrowszy", by osoby będące 
na diecie redukcyjnej mogły 
cieszyć się smakiem świąt? 

Wystarczy, że odpowied-
nio zmodyfikujesz świąteczne 
przepisy i podczas przygotowy-
wania tradycyjnych potraw wi-
gilijnych zastąpisz niektóre wy-
sokokaloryczne składniki tymi 
mniej tuczącymi. Zwróć uwagę 
na obróbkę termiczną, zamień 
smażenie na pieczenie lub du-
szenie, wzbogać potrawy o do-
datek świeżych ziół - to świetny 
sposób na zdrowy i smaczny 
posiłek. Podpowiadamy, jak 
przyrządzić "lżejsze - zdrowsze" 
dania wigilijne.

Czy możemy prosić spe-
cjalnie dla naszych czytel-
ników o propozycję dwóch 
przepisów nieoczywistej 
kuchni na święta?

Oczywiście – proponuję 
rybę po grecku w nieoczywi-
stym wydaniu oraz karp pie-
czony w jogurcie naturalnym. 
Przepisy będą dostępne na 
www.30minut.pl

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Paweł Szpur

--------------------------------------
Zeskanuj kod QR 
i przeczytaj przepisy 

KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501
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Od 20 lat razem z Wami...

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Czasami muszę zmienić 
wcześniej zaplanowany temat, 
bo okoliczności wymuszają nie-
jako zabranie głosu w aktual-
nych sprawach.

Myślę, że myśliwy spacerujący 
z flintą w poniedziałkowe połu-
dnie po Podzamczu jest właśnie 
taką aktualnością. Tekst piszę 
już po tym, jak prezydent Szełe-
mej odwołał zgodę na odstrzał, 
jednak najpierw ją wydał… I 
mimo szczerych chęci nie jest w 
stanie sobie wyobrazić innego 
sposobu odstrzału dzików na 
zaludnionym osiedlu niż prze-
prowadzenie całej akcji na tym 
osiedlu…

Oczywiście, że uważam, że ta-
kie rozwiązania to ostateczność, 
ale przypadkiem może komuś 
zaświta w głowie czym są polo-
wania, jak to wygląda….

A może warto zastanowić się, 
dlaczego dziki upatrzyły sobie 
najbardziej zaludnione osiedla 
w Wałbrzychu? I w ten sposób 
szukać rozwiązania? Pierwsza 
sprawa to liczebność populacji 
- nie ma naturalnego drapież-
nika, który mógłby tę populację 
regulować - mogłyby wilki, ale 
- mimo, że chronione - myśliwi 
i kłusownicy „troszczą” się, aby 
ich nie przybyło. Dr hab. Michał 
Żmihorski z Instytutu Biologii 
Ssaków PAN w Białowieży mówi, 
że według wyliczeń badaczy co 
roku w Polsce nielegalnie od-
strzeliwanych jest co najmniej 
147 wilków, a prawdopodobnie 
znacznie więcej. Zabijane są 
także szczenięta wilków, co tyl-
ko świadczy o determinacji w 
pozbywaniu się tego gatunku 
zwierząt w lasach.

Druga sprawa - dokarmianie 
dzików (oficjalnie zabronione), 
znane jako nęcenie powoduje, 
że rodzi się ich więcej niż jest 
w stanie „wyżywić” las. Gdzie 
zatem mogą nasycić się bez wy-
siłku? Tam, gdzie jest najwięcej 
ludzi, którzy wyrzucają tony (to 
nie przesada) jedzenia... Zamiast 
odstrzału, który poza pozba-
wieniem dzików życia nic nie 
zmieni na dłuższą metę, może 
warto zadbać, aby podwórka 
na Podzamczu i Piaskowej prze-
stały być fastfoodem dla dzikich 
zwierząt? Przy okazji zniknie 
problem szczurów...

Odstrzał to ostateczność, a 
zorganizowany w tak urągający 
sposób jest niewytłumaczalny 
i oby jeszcze nie podnoszono 
argumentu odnośnie ASF, bo ze 
zdjęć wynika, że i o tym myśliwy 
zapomniał...

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Bezpieczeństwo - według 
Słownika Języka Polskiego 
jest to stan niezagrożenia. 
Ale to nie wszystko: leksem 
ten definiowany jest rów-
nież potocznie - jako organa 
władzy mającej pieczę nad 
sprawami bezpieczeństwa 
publicznego. Znamy również 
pojęcie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy jako przepisów 
regulujących warunki pra-
cy w zakładach pracy. Dla 
obywateli najważniejsze jest 
bezpieczeństwo publiczne - 
czyli ogół warunków i insty-
tucji chroniących państwo i 
obywateli przed zjawiskami 
groźnymi dla ładu prawnego, 
a także ochrona ustroju przed 
zamachami na podstawowe 
instytucje polityczne pań-
stwa. W dzisiejszych czasach, 
gdzie niemal każdy używa 
internetu, ważne jest bezpie-
czeństwo teleinformatyczne. 
To właśnie zbiór zagadnień 
z dziedziny telekomunikacji 
i informatyki związany z sza-
cowaniem i kontrolą ryzyka 
wynikającego z korzystania 
z komputerów, sieci kompu-
terowych i przesyłania da-
nych do zdalnych lokalizacji, 
rozpatrywany z perspektywy 
poufności, integralności i 
dostępności. Przed świętami 
coraz więcej osób korzysta 
z zakupów internetowych, 
poszukując w ten sposób 
wymarzonych prezentów. 
Sprzedaż wysyłkowa nabiera 
tempa, a kurierzy uwijają się 
w ukropie. Robiąc tego typu 
zakupy pragniemy czuć się 
w sieci bezpiecznie, ale czy 
zawsze możemy? Ilu z nas 
natknęło się na nieuczciwe 
sklepy internetowe bądź 
nieuczciwych sprzedawców 
w sieci? Najgorsza w tym 
wszystkim jest utrata środ-
ków finansowych na koncie. 
Takich przypadków z pew-
nością nie brakuje. Dlatego 
warto czasem podszkolić się 
z tego jak robić bezpiecznie 
zakupy w internecie. My pi-
szemy o tym w Temacie Tygo-
dnia. Udanej lektury, a jeszcze 
bardziej udanego polowania 
na wymarzone prezenty dla 
bliskich.  

Redaktor Naczelny
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Bezpieczne zakupy w sieci
Być może właśnie zastanawiamy się jaki prezent kupić dla bliskiej osoby na święta. 

Za oknem zimno, śnieg i szybko ciemno. Po co chodzić po sklepach w poszukiwaniu na-
tchnienia jak wystarczy poszukać prezentu w internecie? Okazuje się, że do internetowe-
go shoppingu przekonują się już starsze grupy Polaków, w tym osoby 50 plus. Niestety 
wraz ze wzrostem popularności handlu online zwiększa się aktywność cyberprzestępców 
i nieuczciwych sprzedawców. Dlatego powinniśmy wiedzieć, jak się przed nimi bronić.

REKLAMA R0611/21

E- zakupy popularne
Warto zwrócić uwagę, że 

sklepy internetowe powstają 
jak grzyby po deszczu. Dzi-
siaj sprzedaż przez internet 
bardzo się opłaca, jest popu-
larna i przedsiębiorcy chęt-
nie otwierają nowe e-sklepy. 
Rozwój zakupów w sieci 
wzrósł z powodu panującej 
epidemii koronawirusa. Choć 
jeszcze kilka lat temu darzy-
liśmy je znacznie mniejszym 
zaufaniem, obecnie e-zakupy 
stały się dla nas codziennoś-
cią. Sklepów z różnych branż 
przybywa każdego dnia. Za-
nim jednak zdecydujesz się 
na zakup w miejscu, którego 
nie znasz, warto sprawdzić jak 
możesz kupować bezpiecznie 
przez internet. Wiele firm i 
portali opracowało „kodeks 
dobrej praktyki bezpiecznych 
zakupów”. Niektóre z nich za-
wierają się w zaledwie pięciu 
punktach, inne rozbudowane 
są do co najmniej dziesięciu.

Bezpiecznie - czyli jak?
Zatem czy zakupy online są 

bezpieczne? Powiemy - oczy-
wiście, że tak. Warto zauwa-
żyć, że tak jest z dwóch powo-
dów: po pierwsze, procedury 
bezpieczeństwa znacząco 
rozwinęły same sklepy inter-
netowe, po drugie, powsta-
ło wiele nowych narzędzi 
ułatwiających dokonywanie 
zakupów online, które dbają 
jednocześnie o interesy obu 

stron transakcji. Na wstępie 
zanim zamówisz cokolwiek 
przez internet i skorzystasz 
z płatności online, sprawdź, 
czy masz do czynienia z le-
galnie działającym sklepem. 
Wystarczy, że przejdziesz do 
zakładki "Kontakt" lub "O fir-
mie". Znajdź tam numery NIP 
i KRS, a następnie wyszukaj 
je odpowiednio w wyszuki-
warkach CEIDG oraz KRS. Jeśli 
okazałoby się, że wyszuki-
warki nie pokazują żadnych 
wyników lub sprawdzane 
numery odpowiadają innym 
działalnościom gospodar-
czym, zrezygnuj z zakupów, 
bo to może być sygnał świad-
czący o oszustwie.

Co można jeszcze?
Pamiętaj, zawsze czytaj re-

gulamin sklepu – ponieważ 
zawarte są w nim zasady za-
kupu, zwrotu produktów lub 
ewentualnych reklamacji, 
które są bardzo istotne. Regu-
lamin sklepu to najważniejsze 
informacje, w których sprze-
dawca zawarł twoje prawa, 
dlatego zapoznaj się z nimi, 
aby uniknąć nieporozumień. 
Zwróć uwagę, czy firma sto-
suje zasadę drobnego drucz-
ku, który jest niemożliwy do 
odczytania nawet po powięk-
szeniu. Ważne jest także to, 
aby zwrócić uwagę na certy-
fikaty, czyli odznaczenia, jaki-
mi szczyci się dany sklep lub 
sprzedawca - one nie tylko 

wzbudzają zaufanie klientów, 
lecz także są potwierdzeniem 
wysokiego standardu usług. 
Gdzie ich szukać? Najczęściej 
znajdują się na dole strony. 
Upewnij się, czy certyfikaty 

są podlinkowane. Do najpo-
pularniejszych odznaczeń 
należą: Dobra Marka, certyfi-
kat serwisu money.pl, Trusted 
Shops, Euro Label, Rzetelna 
Firma, Słucham Swoich Klien-
tów, Laur Konsumenta. Po-
znaj procedurę Chargeback. 
Oznacza to, że jeśli płacisz 
w internecie kartą kredyto-
wą lub debetową, to w razie 
problemów możesz złożyć 
reklamację transakcji karto-
wej i skorzystać z procedury 
Chargeback, która umożliwi 
odzyskanie środków z tytułu 
reklamowanej transakcji. Pro-
cedura ta będzie pomocna, 
jeśli twoje próby dochodzenia 
swoich praw bezpośrednio u 
sprzedawcy będą nieskutecz-
ne. Warto również korzystać z 
systemu płatności mobilnych. 
BLIK nie tylko umożliwia płat-
ność za zakupy w internecie, 
lecz także dba o nasze bezpie-
czeństwo. Podczas zakupów 
nigdy nie bazuj na samych 
zdjęciach i nazwach towa-
rów. Zawsze dokładnie czytaj 
opisy wszystkich produktów, 
bo to właśnie w tych opisach 
zawarte są szczegóły, które 
mogą mieć istotne znaczenie. 
W każdym przypadku poznaj 

detale: wymiary, wagę, stan, 
funkcje, ew. datę przydatno-
ści do użycia czy materiał wy-
konania produktów

Bardzo ważne
Zakupy w internecie mo-

żesz zwykle robić zarówno 
jako zarejestrowany użytkow-
nik, jak i z poziomu gościa, 
ale w większości przypadków 
opłaca się mieć konto, dlate-
go że daje ono wiele korzy-
ści, np. rabaty lub możliwość 
zbierania punktów lojalnoś-
ciowych. Podczas zakładania 
konta pamiętaj o użyciu sil-
nego hasła i dodatkowo też 
za każdym razem twórz inne 
hasło. Nie korzystaj z takiego 
samego loginu i hasła w kilku 
sklepach.

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

Źródła i cytaty
paypo.pl/blog

zbp.pl
orange.pl/poradnik

payback.pl
ekomercyjnie.pl

ose.gov.pl
geekweek.interia.pl



Promocja 5
www.30minut.pl

Piątek, 10 grudnia 2021
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0612/21



6 Rozmowa /studio.espresso.officialoglądaj wywiady na www.30minut.pl

Piątek, 10 grudnia 2021

Studio Espresso gościło w Restauracji A’propos w Wałbrzychu

z lokalnym specjalistą rynku nieruchomości, który przeszedł bardzo poważnie zakażenie koronawi-
rusem rozmawiał Paweł Szpur

z Mateuszem Rambacher

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0613/21

POSIADA DO WYNAJĘCIA
wolne powierzchnie handlowe z węzłem sanitarnym o przeznaczeniu  

handlowo-usługowo-magazynowym w centrum Wałbrzycha. 

Dostępne powierzchnie handlowe (91,8 m2, 68 m2 + 18,5 m2, 93 m2, 
85,3 m2) wraz z placem parkingowym oferujemy w atrakcyjnej cenie

i dogodnej lokalizacji tuż przy Pl. Grunwaldzkim

Ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych

Tel. +48 74 843 93 93,
Mobile: 602 608 318,
Mail: biuro@wrh.pl

wrh@wrh.pl
http://wrh.pl/

Równo rok temu przeszed-
łeś poważnie zakażenie koro-
nawirusem. Trafiłeś do szpita-
la. Pamiętasz jakie były Twoje 
dalsze losy?

Od początku zaczęło się to 
bardzo ostro – od pierwszego 
momentu – ponieważ od razu 
miałem bardzo wysoką gorącz-
kę, bóle w klatce piersiowej, bóle 
mięśni. Zaczęło się bardzo ostro 
od pierwszego dnia. Dwa dni od 
pierwszych objawów miałem 
zrobiony test, który okazał się ne-
gatywny. Mój następny test oka-
zał się także negatywny. Gdy za-
brano mnie do szpitala wówczas 
zrobiono mi profesjonalny test i 
dopiero on okazał się pozytywny.

Jak wspominasz ten okres? 
Czy pamiętasz jak trafiłeś do 
szpitala i jaką diagnozę Ci po-
stawiono?

Ja byłem pewien, że mam ko-
ronawirusa ze względu na to ja-
kie miałem objawy.Mimo iż test 
wyszedł negatywny, zostałem 
w domu - w sumie dlatego, że 
nie byłem w stanie już chodzić, 
ale również dlatego, że miałem 
Covid-19 i nie chciałem nikogo 
zarazić. Pamiętam ten okres do-
skonale, pamiętam ten moment 
zabrania do szpitala, choć tego 
dnia straciłem kilka razy przy-
tomność. Wtedy, gdy przyjechało 
pogotowie też byłem nieprzy-
tomny, ale doskonale pamiętam 
moment, gdy poszedłem do ka-
retki i trafiłem do szpitala.

Nie trafiłeś do naszego szpi-
tala, tylko zawieziono cię do 
Dzierżoniowa. Pamiętasz to 
miejsce?

Najpierw trafiłem do szpitala 
w Wałbrzychu, gdzie postawiono 
mi diagnozę, zrobiono wszystkie 
podstawowe badania lekarskie. 
Niestety był to szczyt II fali koro-
nawirusa, było kilkanaście tysię-
cy zachorowań dziennie, więc 
szpitale były bardzo obłożone 
i w szpitalu w Wałbrzychu nie 
było miejsca. Dlatego następ-
nego dnia trafiłem do szpitala w 
Dzierżoniowie. Jak pamiętam to 
miejsce? Lepiej chyba żebym nie 
mówił, bo wspominam je bardzo, 
bardzo źle. Ze względu na opie-
kę, jaką tam miałem.

Dzięki własnej determinacji 
wróciłeś do szpitala do Wał-
brzycha. Co się z Tobą działo po 
powrocie?

Jeżeli chodzi o Dzierżoniów, 
to miałem opiekę tam taką, że 
gdy miałem zapalenie płuc i 
dużą zajętość płuc – były zajęte 
w 80 procentach, póżniej nawet 
w ponad 90 procentach – prze-
niesiono mnie z budynku do bu-
dynku, gdy było minus 6 stopni, 
padał śnieg, byłem wówczas 
przykryty delikatnym kocykiem 
bez koca termicznego. Wtedy 
mój stan się dużo pogorszył.Kilka 
dni później, pamiętam jak dziś, 
moja mama przywiozła mi obiad. 
Pani pielęgniarka musiała mi go 
przynieść, ponieważ nie było 
odwiedzin. Przyniosła mi obiad 
wraz ze zgrzewką wody mineral-
nej. Ja już wówczas nie ruszałem 
się, nie byłem w stanie usiąść, a 
pani pielęgniarka, będąc na tyle 
niemiła, położyła mi to na klatkę 
piersiową. Ja niestety straciłem 
wtedy przytomność. Od wtedy 
było dużo, dużo gorzej. A później, 

wiedząc o tym, że będę podłą-
czony pod respirator, walczyłem 
o to, by zdarzyło się to w szpitalu 
wałbrzyskim, ponieważ miałem 
wówczas duże zaufanie do na-
szego szpitala i chciałem być tu-
taj leczony.

Kiedy przyjechałeś do szpi-
tala do Wałbrzycha, postano-
wiono wprowadzić cię w stan 
śpiączki farmakologicznej. Jak 
to odebrałeś?

Ja już wiedziałem o tym wcześ-
niej, będąc w Dzierżoniowie, tyl-
ko nie chciałem, aby to zadziało 
się w tamtejszym szpitalu, tylko 
w Wałbrzychu. Jak to odebrałem? 

Co druga osoba, osoba podda-
na respiratoterapii nie przeżywa, 
więc wiedziałem, że może być 
różnie. Ale z drugiej strony trzeba 
walczyć więc na pewno ze świa-
tem się nie żegnałem. Ale bałem 
się na pewno, od lekarza usłysza-
łem, że góra dwa, trzy dni i powi-
nienem być wybudzony z tego. 
Liczyłem na to, że święta spędzę 
w domu.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Ma-

teusz opowiada o tym, ile fak-
tycznie miesięcy leżał w śpiączce 
farmakologicznej, jakim cudem 
udało mu się uniknąć przeszcze-

pu płuc, a także jak wygląda jego 
rekonwalescencja po przebytym 
Covidzie. Z wywiadu dowiecie 
się również jak wygląda obecnie 
wałbrzyski rynek nieruchomości. 
Zeskanuj kod QR i oglądaj pełen 
wywiad.
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WSSE „INVEST-PARK” – INVEST IN POLAND
WSSE “INVEST-PARK” 

to jedna z największych 
i najprężniej działają-
cych specjalnych stref 
ekonomicznych  w Pol-
sce. Od 25 lat z sukcesem 
wspomaga przedsiębior-
ców, oferując wsparcie 
w realizacji inwestycji 
oraz szeroką gamę usług 
dla biznesu regionalne-
go oraz międzynarodo-
wego. 

Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna jest operato-
rem programu pomocowe-
go pod nazwą Polska Strefa 
Inwestycji obejmującego 
południowo-zachodnią Pol-
skę. Zajmuje się doradztwem 
inwestycyjnym i wspiera 
działalność ponad 260 lokal-
nych i międzynarodowych 
przedsiębiorców zrzeszonych 
w Strefie. 

WSSE, dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu w lokowa-
niu inwestycji, wypracowała 
ofertę inwestycyjną właści-
wie dla każdego inwestora. 
Przygotowane nieruchomo-
ści przemysłowe, hale pro-
dukcyjne oraz powierzchnie 
biurowe to tylko część tych 
możliwości. Stały kontakt ze 
wszystkim instytucjami odpo-
wiedzialnymi za współpracę 
z przedsiębiorcami sprawia, 
że oferta dla przedsiębiorców 
jest kompleksowa i zawiera 
nie tylko informacje o terenie 
inwestycyjnym, ale również 
o pomocy publicznej, do-
stępności kadry pracowniczej 
oraz dodatkowych atutach 
danej lokalizacji. Wśród firm 
działających w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekono-
micznej można znaleźć świa-

towe marki takie jak m. in. 
Toyota, Mercedes Benz, 3M, 
Volkswagen, Umicore, B/S/H, 
Electrolux, FlexFilms, które 
reprezentują branżę moto-
ryzacyjną, chemiczną i AGD. 
Inwestorzy WSSE dostarczają 
na rynki międzynarodowe 
części do samochodów oso-
bowych i ciężarowych oraz 
zaopatrują producentów ba-
terii samochodowych. Sprzęt 
AGD produkowany na terenie 
INVEST-PARK znaleźć można 
w większości domów w Euro-
pie. Produkty spożywcze do-
starczane przez inwestorów 
strefowych można rozpoznać 
nie tylko w sklepach w Polsce, 
ale także w większości krajów 
świata. To, że światowi liderzy 
postanowili ulokować swój 
kapitał na terenach WSSE 
oznacza, że jest to bezpieczne 
miejsce dla rozwoju biznesu 
w Europie. 

CAPEX wszystkich inwe-
storów zrzeszonych w WSSE 
przekroczył 8 mld Euro, a za-
trudnienie w tych firmach 
znalazło ponad 65 tysięcy 
pracowników.

WSSE to nie tylko świato-
we marki. Ponad połowa firm, 
które zainwestowały w Strefie 
reprezentuje polski kapitał. To 
ogromny potencjał eksporto-
wy m.in. w produktach, które 
znajdują swoich odbiorców 
w większości branż przemy-
słowych na świecie. Polscy 
przedsiębiorcy z sukcesem 
eksportują wyroby produ-
kowane na terenie WSSE na 
każdy z kontynentów. Produ-
kowane w Wałbrzychu rowe-
ry cargo i riksze transportowe 
dostarczane są do kilkudzie-
sięciu krajów, włączając ZEA 
i Australię. Innowacyjny sy-

stem płyt grzewczych produ-
kowanych w Świdnicy znalazł 
swoich zwolenników w wielu 
krajach Europy. Katamarany 
i łodzie tender projektowa-
ne i produkowane na terenie 
WSSE zawijają do najważniej-
szych marin świata. Biżuteria 
z Opola doceniana jest przez 
społeczności międzynarodo-
we, a systemy oczyszczania 
powietrza i wody, dostar-
czane przez wałbrzyskiego 
przedsiębiorcę można odna-
leźć w obiektach przemysło-
wych na całym świecie.

WSSE dysponuje ponad 
170 lokalizacjami, w których 
inwestorzy mogą budować 
swoje zakłady, a także ponad 
600 ha własnych terenów 
inwestycyjnych, które są se-
lekcjonowane oraz przygoto-
wywane do indywidualnych 
potrzeb inwestora. WSSE re-
alizuje także własny program 
budowy hal produkcyjno-
-magazynowych, które sta-
ją się inkubatorami przed-
siębiorczości, co znacznie 
ułatwia lokowanie biznesu 
w Polsce. 

Poprzez lokowanie swo-
ich kapitałów w Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej inwestorzy mogą otrzy-
mać wsparcie na realizację 
swoich projektów w formie 
zwolnienia z podatku do-
chodowego. Ulga w podatku 
dochodowym może sięgać 
aż 55% wartości zainwesto-
wanych środków i może być 
przyznana nawet na okres 15 
lat. Program pod nazwą Pol-
ska Strefa Inwestycji oraz ulga 
w podatku dochodowym jest 
oferowany tylko przez stre-
fy ekonomiczne działające 
w Polsce.
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Mioduski, ręce precz
od Papszuna!
oczywiście o opiekuna Ra-
kowa Częstochowa - Marka 
Papszuna, który w powszech-
nej świadomości kibiców 
funkcjonuje maksymalnie od 
trzech lat, kiedy swój klub 
wprowadził do Ekstraklasy 
(w dwa sezony, od 2 ligi). Ten 
47-letni szkoleniowiec nie ma 
za sobą profesjonalnej kariery 
piłkarskiej, choć w niższych li-
gach grał do czterdziestki. Co 
ciekawe, z wykształcenia jest 
historykiem a wychowanie 
fizyczne ukończył jako stu-
dia podyplomowe. Przez lata 
pracy w szkole uczył obu tych 
przedmiotów, co już pokazuje, 
że jest to postać niebanalna. 
Od 2016 jest szkoleniowcem 
Rakowa i praca jaką wykonał z 
tym klubem słusznie sprawiła, 
że na ławce trenerskiej u sie-
bie chciałby go mieć praktycz-
nie każdy klub w Polsce. Ja 
sam uważam, że jest to przy-
szłość polskiej piłki, nie tylko 
klubowej ale być może też re-
prezentacyjnej! Na selekcjo-
nera kreują go też niektórzy 
dziennikarze i inne osoby ze 
środowiska piłkarskiego. Ale 
tu dotykamy największego 
problemu polskiego futbolu - 
braku kompetencji większości 
osób nim zarządzających. Bo 
z tych wszystkich okrzyków 
wyłania sie jedno hasło - Pap-
szun zbawicielem polskiej pił-
ki, Papszun lekiem na całe zło 
itd... Czyli typowe działanie 
na hura!, brak znajomości (i 
chęci poznania) realiów funk-
cjonowania profesjonalnego 
futbolu. Ślepa i naiwna wiara, 
że doskonały trener załatwi 
wszystko. A trener to tylko 
element całej układanki jaką 
jest klub piłkarski czy szerzej 
ujmując  - w kontekście repre-
zentacji - system szkolenia. 
Przykładem takiego dyletan-
ctwa jest Legia ze swoim pre-
zesem/właścicielem, który już 
ogłosił, że Papszuna bierze 
choćby w przerwie zimowej i 
zapłaci mu każde pieniądze. 
Tylko problem w tym, że Legii 
zarządzanej tak jak przez Mio-
duskiego nie pomoże i trzech 
Papszunów. A nieudana przy-
goda ze stołecznym klubem 
może jego karierę w jakimś 
stopniu wyhamować. Mam 
jednak nadzieję, że Marek 
Papszun wie jak swoją karierę 
prowadzić bo to inteligentny 
człowiek i na pewno polskiej 
piłce da bardzo wiele!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Przełom listopada i grudnia przyniósł kilka świetnych 
występów lokalnych tenisistów. Mowa nie tylko o Filipie 
Kosińskim z KT Szczawno-Zdrój, ale również rodzeństwie 
Antonim i Lenie Nowikach z Uczniowskiego Klubu Teniso-
wego Wałbrzych Szczawienko. 

Wieści z kortów

Ostatni weekend listopada 
okazał się nad wyraz udany 
dla Filipa Kosińskiego, przed-
stawiciela klubu z uzdrowi-
ska, który występując przed 
własną publicznością wziął 
udział w ogólnopolskich zma-

ganiach kadetów U-16. Trzeba 
przyznać, iż to był niemal per-
fekcyjny start Kosińskiego ju-
niora, który dotarł do ścisłego 
finału szczawieńskiej impre-
zy. W pojedynku o końcowy 
triumf nasz zawodnik trafił na 

Przemysława Nikołajuka z klu-
bu Tenis Kozerki Grodzisk Ma-
zowiecki. I choć Filip w drugim 
secie miał dwie piłki meczo-
we, to ostateczne lepszy oka-
zał się rywal, który zwyciężył 
5:7, 7:6, 10:6. 

„Wejście smoka” Nowików
Po raz kolejny w ostatnich 

tygodniach mamy dobre wie-
ści dla fanów prężnie rozwi-
jającego się Uczniowskiego 
Klubu Tenisowego Wałbrzych 
Szczawienko, który od kilku 
lat działa przy ulicy Ogrodo-
wej 6. Tym razem za sprawą 
rodzeństwa Antka i Leny No-
wików, którzy stanęli na po-
dium II edycji turnieju z cyklu 
Toyota Nowakowski WTA Kids 
Cup we Wrocławiu. W katego-
rii czerwonej, czyli 8 lat, Antek 
zajął 2. miejsce, podczas gdy 
w kategorii pomarańczowej 
(9 lat) nie miał sobie równych. 
Ponadto w kategorii żółtej – 
13 lat – Lena uplasowała się 
na 2. pozycji. - Po raz drugi w 

tym cyklu Lena przegrała z tą 
samą dziewczynką, ale muszę 
przyznać, iż zagrała naprawdę 
piękny mecz. Jeśli chodzi o 
Antka, to w obu finałach zmie-
rzył się z Patrykiem Żurkiem 
z klubu Sportoteka Puszczy-
kowo. To niezwykle utalento-
wany zawodnik, który mimo 
młodego wieku rozegrał w 
tym roku 156 meczów, z któ-
rych aż 141 wygrał. A mimo 
to w kategorii pomarańczowej 
Antek zdołał go pokonać po 
3-setowej walce, aby w finale 
kategorii czerwonej przegrać 
po dwóch setach. Warto jed-
nak podkreślić, iż w obu ka-
tegoriach Antek znajduje się 
na prowadzeniu w klasyfikacji 
generalnej -, z zadowoleniem 
przyznał Łukasz Nowik, ojciec 
wspomnianej dwójki rodzeń-
stwa, a zarazem trener i zało-
życiel klubu z Ogrodowej.

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Siatkarze zapunktowali w Legnicy
Trzynasta kolejka II ligi okazała się szczęśliwa dla siatkarzy Chełmca Wałbrzych. Choć początek środowego spotkania w 

Legnicy należał do miejscowego Ikara, to jednak w ostatecznym rozrachunku powody do radości mieli jedynie podopieczni 
trenerów Fabiana Kurzawińskiego oraz Janusza Ignaczaka, którzy na zakończenie I rundy wygrali 3:1. 

Wałbrzyszanie źle weszli 
w środowy mecz na wy-
jeździe, gdyż miejscowym 
wystarczyły zaledwie 22 
minuty, aby wygrać 25:18, 
a tym samym wyjść na pro-
wadzenie 1:0. Przełomowa 
dla pojedynku okazała się 
druga partia, która przez 
dłuższy czas stała pod 
znakiem zaciętej rywaliza-
cji. Co prawda nasi byli o 
krok przed gospodarzami, 
jednak w samej końcówce 
Ikar zdołał doprowadzić 

do remisu po 22, a następ-
nie 24:24. Na szczęście tę 
wojnę nerwów lepiej wy-
trzymali goście, którzy wy-
grywając 27:25 wyrównali 
stan rywalizacji. 

Podbudowani ważnym zwy-
cięstwem w drugiej odsło-
nie, w trzeciej Karol Szczy-
gielski i spółka dosłownie 
zmietli Ikara. Ten set trwał 
niewiele ponad kwadrans i 
przyniósł wygraną Chełm-
ca do 13 (!). Czwarta, jak 

się później okazało, ostat-
nia partia miała ponow-
nie wyrównany przebieg. 
Końcówka należała jednak 
do pewnie spisujących się 
podopiecznych trenerów 
Kurzawińskiego oraz Igna-
czaka – od stanu 20:19 roz-
pędzeni przyjezdni zdobyli 
6 „oczek” przy zaledwie 1 
punkcie legniczan i w re-
zultacie zasłużenie odpra-
wili gospodarzy do 20, a w 
całym meczu 3:1. 

- Wygrana cieszy, styl 
troszkę mniej, ale myśla-
my jesteśmy już przy ko-
lejnym rywalu, czyli ekipie 
z Jelcza-Laskowic, z którą 
zagramy na wyjeździe i to 
w piątek. Nie ukrywam, iż 
chcemy powtórzyć wynik z 
I rundy, gdy gładko wygra-
liśmy u siebie 3:0 - powie-
dział trener Fabian Kurza-
wiński.  

XIII kolejka II ligi siatkarzy
Science MKS Ikar Legnica 
– KPS Chełmiec Wałbrzych 
1:3 (25:18, 25:27, 13:25, 
20:25)
KPS Chełmiec: Michalski, 
Sypko, Nackowski, Dereń, 
Szczygielski, Sławnikowski, 
Stawiany (l) oraz Laskow-
ski, Trzeciak, Płużka, Sula-
nowski. Trenerzy: Fabian 
Kurzawiński oraz Janusz 
Ignaczak

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:  Jakub  
Nazwisko: Raciniewski 
Data urodzenia: 24 lipca 2005 roku    
Pseudonim sportowy: Casi
Reprezentuje: KS Lechia Gdańsk (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces: Myślę, 
że mój największy dotychczasowy sukces to możliwość trenowania z 
pierwszym zespołem Lechii Gdańsk oraz występ w grze wewnętrznej 
Lechii, czyli ekstraklasowego zespołu. Ponadto z czasów gry w Górniku 
Nowe Miasto byłem powoływany do kadry Dolnego sląska. 

Kto jest twoim idolem sportowym: Ze starszych zawodników na pewno 
Iker Casillas, stąd moje ksywka „Casi”. Z młodszej generacji wzoruję się 
na bramkarzach typu Ter Stegen oraz Edersonie. Ponieważ imponują 
mi swoją grą nogami na klasowym, światowym poziomie oraz świetną 
grą na linii.  

Dlaczego piłka nożna: Zaczęło się oczywiście przez tatę, który od ma-
łego wprowadzał mnie w piłkę nożną, a następnie wciągnął mnie do 
Górnika Nowe Miasto. 

Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Z najbliższych celów chciałbym zadebiuto-
wać w Ekstraklasie. Z dalszych planów chciałbym wystąpić w top pięciu 
ligach świata. To spore wyzwanie, podobnie jak wygranie Ligi Mistrzów 
czy zdobycie Złotej Piłki, o czym również marzę.  
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Postrzelał sobie
Dzik jest dziki. Dzik jest 
zły. Dzik ma bardzo ostre 
kły. Ustrzelimy dzika. 
Problem w tym, że strze-
lectwo uprawiane jest w 
środowisku kontrolowa-
nym. Strzelnica, rygory-
styczne zasady, których 
łamanie grozi bezwzględ-
ną dyskwalifikacją w za-
wodach. Ostatnie zdarze-
nia z Podzamcza pokazują 
jednak, że komuś pomyli-
ła się arena gier kompute-
rowych z realnym życiem.

Sceny jakie mogliśmy za-
obserwować były niemal 
żywcem wyjęte z filmu, 
gry. Nie dziwi, że zrobiło 
się wokół tego zdarzenia 
głośno. Oglądając zawody 
online w potyczkach Co-
unter-Strike, komentato-
rzy zwracali uwagę na ko-
nieczność odpowiedniego 
postępowania by zwycię-
żyć przeciwnika. Mówiono 
o metodach walki, o spo-
sobach wykorzystywania 
broni. Chwilami zachęcano 
do ataków, które dwojako 
można zrozumieć.
 
Młody gracz często traktu-
je takie potyczki jakby żyw-
cem wyjęte z równoległej 
rzeczywistości, gdzie takie 
zachowanie jest naturalną 
koleją rzeczy. Wypaczenie 
mózgu. Wartością samą w 
sobie jest liczba zabójstw 
na koncie. Dochodzi do za-
niku instynktu samozacho-
wawczego. Przecież w grze 
można zginąć i odrodzić 
się X razy.
 
Z drugiej strony gry sta-
ły się też poligonem dla 
szkolenia żołnierzy. Po-
czątkowo nikt nie mówił 
o tym głośno, ale dzieje 
się tak od momentu, gdy 
uznano, że wirtualny świat 
jest genialnym sposobem 
na wpajanie wojskowym 
pewnych metod postę-
powania na polu walki. 
Głupie? Możliwe. Zastana-
wiam się tylko czy na Pod-
zamczu mieliśmy amatora 
takich tytułów jak Call of 
Duty czy bardziej Postal 
lub GTA.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Za nami 1 kolejka Uzdrowiskowej Ligi Halowej
Po długich przygotowaniach, w końcu przyszedł ten dzień i 1 kolejka przeszła do historii. Do rywalizacji przystąpiło 

12 zespołów, które zmierzą się w systemie każdy z każdym. Daje nam to 11 serii gier. Wczoraj mieliśmy okazję zobaczyć 
pierwsze 6 spotkań.
W ciągu czterech godzin ry-
walizacji w hali sportowej 
w Szczawnie Zdroju pad-
ło aż 58 bramek, co daje 
średnią ponad 9 bramek na 
mecz. Najwięcej zobaczyli-
śmy w meczach T-Best z FC 
Gaj (17:0) i Nowego Miasta 
z Szybką Wygraną (15:1).
 
Sporo się działo w poje-
dynku Invenio QD z Ale 
Jazz (3:1), które przez wielu 
uznane zostało jako najlep-
sze spośród wszystkich ro-
zegranych spotkań. Takim 
samym wynikiem zakoń-
czyły się mecze Transway 
& GKA Auto Luks vs. Zagłę-
bie Wałbrzych (1:3), Zrze-
szeni Wałbrzych vs. Czarni 
Lwów Retroliga (1:3).
 
Efektownym zwycięstwem 
popisał się Olimpijczyk 
Wałbrzych, który pokonał 
Szczyt Boguszów Gorce 

11:2. Warto jednak dodać, 
że drużyna Szczytu nie 
wykorzystała wielu dogod-
nych sytuacji do zdobycia 
bramki. Sam Rafał Lipiński 
zmarnował 4 stuprocen-
towe okazje. Gdyby więc 
celowniki boguszowskich 
zawodników były lepiej 
ustawione, wynik meczu 
mógłby być zupełnie inny.
Wszystkie mecze transmi-
towane były na kanale yo-
utube Sportowy Wałbrzych 
TV.
 
1 kolejka – wyniki
Szczyt Boguszów Gorce 
– Olimpijczyk Wałbrzych 
2:11
Transway & GKA Auto Luks 
– Zagłębie Wałbrzych 1:3
T– Best – FC Gaj 17:0
Invenio QD – Ale Jazz 3:1
Górnik Nowe Miasto – FC 
Szybka Wygrana 15:1

Zrzeszeni Wałbrzych – 
Czarni Lwów Retroliga 1:3
 
Druga kolejka zaplanowa-
na została na 12 grudnia. 
Początek o godzinie 12:00
FC Gaj – Górnik Nowe Mia-
sto
Transway & GKA Auto Luks 
– Szczyt Boguszów Gorce

Zagłębie Wałbrzych – Inve-
nio QD
Czarni Lwów Retroliga – 
Olimpijczyk Wałbrzych
Ale Jazz – T-Best
FC Szybka Wygrana – Zrze-
szeni Wałbrzych

JZ

Liderki idą w bój
Po wygranej w Żorach, podopieczne trenera Marka Olczyka są w uprzywilejowanej sytu-

acji. Trzy punkty przewagi nad drugą w tabeli Energą dają pewien komfort psychologiczny i 
więcej spokoju w kolejnych spotkaniach.

Walka o awans do II eta-
pu rozgrywek zaczyna się 
wchodzić w finalną fazę. Po 
pierwszej rundzie rozgrywek 
wałbrzyszanki zajmowały 1 
miejsce i do meczu z Sari Żory 
przystępowały z pozycji lide-

ra. Pewna wygrana pozwoliła 
umocnić lokatę i w spokoju 
przygotowywać się do meczu z 
AZS AWF Hummel Wrocław.

W pierwszym starciu obu 
drużyn, które 9 października 
zostało rozegrane we Wrocła-

wiu, komplet punktów wywal-
czyła nasza drużyna. Zwycię-
stwo 3:1 pozwoliło zachować 
miano niepokonanej drużyny 
w lidze. Po 10 kolejkach AZS 
zajmuje przedostatnie miejsce. 
Pozycji w tabeli nie poprawiła 
również wygrana w ostatniej 
kolejce z KS Volley Light Sy-
stem Chrząstowice.

Najbliższy mecz Chełmiec 
Wodociągi Wałbrzych z AZS-
-AWF Hummel Wrocław za-
planowano na 11 grudnia. Po-
czątek spotkania o godzinie 
19:00. Wszystkich, którzy ze-
chcą zobaczyć derby na żywo, 
zapraszamy do Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów. Dla fanów siat-
kówki, którzy nie będą mogli 
zjawić się na miejscu, przygo-
towaliśmy transmisję LIVE, na 
którą również serdecznie za-
praszamy.

Nieco wcześniej, tego same-
go dnia, w Hali Wałbrzyskich 
Mistrzów zagrają juniorki młod-
sze. Będzie to mecz drugiego 
etapu rozgrywek Dolnośląskiej 
Ligi Siatkówki. Podopieczne 
trenera Kacpra Jesiołowskie-
go zmierzą się z MKS Rokita 
Brzeg Dolny. Obie drużyny tę 
fazę rywalizacji rozpoczynają 
od zerowego dorobku punkto-
wego. Będzie to zatem okazja 
do zbudowania nieco lepszej 
pozycji w półfinałowej grupie 
zawodów. Początek meczu o 
godzinie 11:00.

11 grudnia 2021 – Hala Wał-
brzyskich Mistrzów

Dolnośląska Liga Siatkówki – 
półfinały g. 11:00

Transmisja LIVE – Sportowy 
Wałbrzych 

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – MKS Rokita Brzeg Dol-
ny

II Liga Siatkówki grupa 3 - g. 
19:00

Transmisja LIVE – Sportowy 
Wałbrzych 

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - AZS-AWF Hummel 
Wrocław

JZ 
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W chwili przejścia na emeryturę rozpoczął się u mnie bardzo trud-
ny okres w życiu - etap bycia seniorem. Coraz więcej przyjaźni i zna-
jomości popadało w zapomnienie (co jest naturalną koleją losu) bo 
kiedy ja przeszłam na zasłużoną emeryturę, rodzina i znajomi w dal-
szym ciągu byli zajęci obowiązkami związanymi z ich życiowymi ro-
lami. I ta codzienna samotność przyczyniała się do tego, że stawałam 
się coraz bardziej nieaktywna aż do chwili, kiedy dowiedziałam się w 
kościele z ogłoszeń, że przy naszej parafii od czerwca br, rozpoczęły 
się spotkania dla seniorów w ramach projektu "Akademia bezpiecz-
nego seniora!", który jest dofinansowany ze środków otrzymanych 
od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków programu wie-
loletniego na rzecz osób starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Od tego czasu znalazłam zajęcia, na które z entuzjazmem chodzę i 
przez które aktywnie organizuję sobie czas na emeryturze. Zawarłam 
wiele nowych znajomości, bez trudu poznałam ciekawych i podob-
nie myślących ludzi. Dzięki temu kształtuję nowe relacje społecz-
ne. Spotkania z seniorami poprawiają moje samopoczucie, chętnie 
wspólnie uczymy się nowych rzeczy. To moje życie „staruszki” na 
emeryturze stało się bardziej wesołe. Na zajęciach seniorów ćwiczy-
my „szare komórki” poprzez treningi pamięci a więc rozwiązywanie 
otrzymanych od P. Marty – prowadzącej zajęcia (bardzo interesująco) 
zestawów zadań usprawniających pamięć, myślenie oraz orientację. 

Nasze spotkania seniorów odbywają się kilka razy w tygodniu;  po-
magają szybko poznać pozostałe osoby w grupie. Dzięki rozmaitym 
aktywnościom buduję przyjacielską relację z rówieśnikami. Zajęcia 
prowadzone w ramach projektu pt. "Akademia bezpiecznego senio-
ra!" pobudzają w nas aktywność twórczą (plastyka ), uczą różnych 
sposobów spędzania czasu wolnego, edukują w zakresie możliwości 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrabiają w nas poczu-
cie przydatności społecznej osób 60+.  Jestem bardzo zadowolona z 
tych zajęć. Oderwałam się od obowiązków dnia codziennego. Bar-
dzo fajne jest to, że te spotkania mają różnorodne tematy. Są spotka-
nia, które nas bawią i uczą czegoś nowego. Zapoznaliśmy się między 
innymi z możliwością wykorzystania w praktyce obsługi telefonów 
komórkowych. Poznajemy wielokulturowość Wałbrzycha i regionu. 
Wracam do domu bardzo zadowolona i bardzo chętnie uczęszczam 
na wszystkie zajęcia.

W tym miejscu bardzo chciałam podziękować Ks. Zbigniewowi 
Chromemu – proboszczowi parafii pw. św. Jerzego i Matki Bożej Ró-
żańcowej w Wałbrzychu za troskę o nas.  Gratuluję pomysłu, jest to 
bardzo potrzebne nam - seniorom. Serdecznie dziękuję Ministerstwu 
Rodziny i Polityki Społecznej za przyznanie nam środków z progra-
mu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na realizację 
naszych spotkań.

Wasza
Zosia

/Tygodnik30minut



Wydarzenie 11
www.30minut.pl

Piątek, 10 grudnia 2021
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0615/21



12 Ogłoszenia
www.30minut.pl

Piątek, 10 grudnia 2021

REKLAMA R0616/21

REKLAMA R0618/21

REKLAMA R0617/21

REKLAMA R0619/21

 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 Bardowskiego, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 14/6 obręb 19 Stary Zdrój o powierzchni 40 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  40,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
40,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Drzymały, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 114/24 obręb 35 Rusinowa o powierzchni 95 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.
Nieruchomość zabudowana jest starymi obiektami budowlanymi. 

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na  kwotę  95,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
95,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Chodkiewicza, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 280/6 obręb 20 Stary Zdrój o powierzchni 172 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  172,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
172,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Lubiechowskiej, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 75/2 obręb  1 Szczawienko o powierzchni 500 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  500,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
500,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 103/18 obręb  4 Szczawienko o powierzchni 100 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na    100,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
100,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Giserskiej, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 61/6 obręb 13 Piaskowa Góra o powierzchni 36 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   36,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
36,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Cmentarnej, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 155/3 obręb  29 Sobięcin o powierzchni 54 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  54,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
54,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Polnej, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka  nr 
559 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 375 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  375,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
375,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 
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REKLAMA R0624/21

REKLAMA R0626/21

REKLAMA R0625/21

REKLAMA R0627/21

 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 Obrońców Pokoju, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka  nr 181/29 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 40 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na  kwotę  40,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2  sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:20
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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
40,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka  nr 240 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 110 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na  110,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2  sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:40
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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
110,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka  nr 245 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 175 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  175,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2  sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:30
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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
175,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części  nieruchomości położonej                            
w Wałbrzychu przy ulicy Łukowej, stanowiącej  własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka  
nr 17/6 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 193 m²,  z przeznaczeniem  na ogródek.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.10.2021 r. 

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego  nieruchomości gruntowej  została 
ustalona na   kwotę  193,00  zł + 23% VAT

Czas trwania umowy  -  nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2  sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:50
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 10.01.2022 r. wadium  w wysokości  
193,00  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 :  29.11.2021 r.
                                        do :  13.01.2022 r. 
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REKLAMA R0628/21

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 01.12.2021 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę:
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 121/1 w obrębie nr 47 Podzamcze o powierzchni     0,1300 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na parking, na czas nieokreślony.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie nr 32 Gaj o powierzchni   0,00135 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie części istniejącego budynku gospodarczego, na 3 lata.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 749 w obrębie nr 27 Śródmieście o powierzchni 0,0250 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na miejsca postojowe, na czas nieokreślony.   

sekund
Wałbrzych
W inicjatywie PPCA
W Starej Kopalni 8 grudnia odbyła się uroczystość podpisania 
aktu wstąpienia Wałbrzycha do światowej Inicjatywy PPCA, czyli 
organizacji, która wspiera odejście od produkcji energii węglowej 
i przyspieszać ma czysty wzrost. PPCA jest otwarte dla rządów kra-
jowych, które są w trakcie opracowywania i wdrażania ambitnych 
działań w zakresie odchodzenia od węgla, a także m.in. zaprzesta-
nia budowy nowych elektrowni węglowych w kraju, zaprzestania 
międzynarodowego finansowania węgla, czy wyznaczenia daty 
wycofania węgla, dostosowania polityki do celu Porozumienia Pa-
ryskiego polegającego na ograniczeniu globalnego wzrostu tem-
peratury.

Walim
Śmieci na nowo
Z dniem 1 stycznia wchodzą nowe zasady odbierania odpadów 
komunalnych na terenie gminy Walim. Mieszkańcy Gminy Walim 
będą zobowiązani zbierać odpady wszystkich 5 frakcji na swojej 
nieruchomości. Każda nieruchomość zostanie wyposażona w po-
jemnik na odpady zmieszane i pojemnik na odpady bio. Mieszkań-
cy nieruchomości jednorodzinnych i budynków wielolokalowych, 
w których znajduje się do trzech wydzielonych lokali mieszkal-
nych, pozostałe frakcje odpadów, czyli plastik/metale, papier i 
szkło, będą zbierać do kolorowych worków. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod nr 74 8494359 lub chmiel@walim.pl.

Świdnica
Start Jarmarku
Już 16 grudnia rozpocznie się Świdnicki Jarmark Bożonarodzenio-
wy. Do 22 grudnia na czterdziestu stoiskach, w drewnianych stra-
ganach wystawienniczych, świdniczanie będą mieli okazję kupić 
między innymi: ekologiczne przetwory, miody, wędliny, drewniane 
rękodzieło, kołacze, ceramikę użytkową i artystyczną czy też ozdo-
by i dekoracje świąteczne. Atrakcją dla dzieci będzie w tym roku 
zagroda peruwiańskich alpak. Zwierzęta będą w Rynku w sobotę, 
18 grudnia od godz. 12.00 do 15.00. A dzień później najmłodszych 
odwiedzi Mikołaj z Laponii. Bożonarodzeniowe warsztaty, konkur-
sy, animacje i koncerty przygotowały instytucje kultury.

Kompletnie pijani kierowcy

Kultura górnicza trwa!

Wałbrzyscy policjanci ru-
chu drogowego podczas mi-
nionego weekendu prowa-
dzili działania „Trzeźwość” i 
zatrzymali dwóch komplet-
nie pijanych mężczyzn, któ-
rzy w wyniku upojenia alko-
holowego doprowadzili do 
poważnie wyglądających, 
ale na szczęście niegroźnych 
w skutkach, zdarzeń drogo-
wych. Jeden ze sprawców 
oddalił się nawet z miejsca 
kolizji. 
Pierwszy z kierujących to 

30-letni mieszkaniec Wałbrzy-
cha, który został zatrzymany 
w sobotnią noc. Mężczyzna po 
godzinie 1:00 na skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej z Wiśniową 
podczas skręcania w prawo 

stracił panowanie nad kierowa-
nym przez siebie samochodem 
osobowym i uderzył przodem 
pojazdu w znak drogowy oraz 
stalowe ogrodzenie. Na miejscu 
policjanci ustalili, że podejrzany 
był kompletnie pijany. Wałbrzy-
szanin wydmuchał ponad 1,5 
promila alkoholu. Funkcjonariu-
sze ustalili, że 30-latek miał już 
wcześniej zatrzymane prawo 
jazdy za tego typu czyn.

Z kolei w niedzielny pora-
nek funkcjonariusze „drogówki” 
udali się na ulicę Wańkowicza w 
Wałbrzychu, gdzie inny kierują-
cy miał wjechać w latarnię ulicz-
ną, po czym odjechać z miejsca 
zdarzenia. W toku wykonanych 
czynności funkcjonariusze nie-
opodal zatrzymali nietrzeźwego 

kierującego, a przy ulicy Osied-
le Robotnicze znaleźli zaparko-
wany uszkodzony samochód 
osobowy. Badanie wykazało, że 
sprawca zdarzenia miał ponad 
2,5 promila alkoholu w orga-
nizmie, dlatego funkcjonariu-
sze zatrzymali mu prawo jazdy. 
Pojazd podejrzanego trafił na 
policyjny parking strzeżony do 
dalszych celów procesowych, a 
sam 32-latek do pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych, gdzie 
po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości. Oczywiście odpo-
wie również za spowodowanie 
kolizji drogowej.

Red./KMPW
Źródło i fot. 

walbrzych.policja.gov.pl

W pierwszy weekend 
grudnia odbył się w Starej 
Kopalni w Wałbrzychu Fe-
stiwal Tradycji Górniczych 
Barbórka. Była to już siód-
ma edycja festiwalu, któ-
rego głównym celem jest 
celebrowanie górniczych 
tradycji Wałbrzycha i regio-
nu oraz przybliżenie uczest-
nikom historii górnictwa.
Jak informowaliśmy tydzień 

temu na łamach Tygodnika 30 
minut tegoroczna Barbórka 
rozpoczęła się już 3 grudnia od 
Szychty Szkolnej. Wydarzenie 
było skierowane do uczniów 
wałbrzyskich szkół podstawo-
wych. Ze względu na obowią-
zujące obostrzenia, instytucja 

postanowiła zmienić formułę na 
wydarzenie on-line. Natomiast 4 
grudnia rozpoczęły się uroczyste 
obchody dnia Świętej Barbary, 
patronki górników. O godzinie 
12.00 odbyła się msza święta w 
Kościele pw. Aniołów Stróżów w 
Wałbrzychu. Następnie ulicami 
miasta przeszła Parada Górnicza 
z udziałem stowarzyszeń górni-
czych, orkiestry, władz miasta, 
uczniów szkół wałbrzyskich, 
mieszkańców i zaproszonych 
gości z miast partnerskich. Pa-
rada zakończyła się złożeniem 
kwiatów pod Pomnikiem Pa-
mięci Górnictwa Wałbrzyskie-
go. Natomiast wieczorem Stara 
Kopalnia zaprosiła górników i 
mieszkańców na Wieczór Górni-

czy. W weekendowe dni odbyły 
się specjalne edycje nocnego 
zwiedzania z pracami górniczy-
mi. Warto wspomnieć, że ostat-
nim wydarzeniem w ramach 
Festiwalu Tradycji Górniczych 
Barbórka była Szychta Rodzinna. 
W kopalnianej kuźni przygoto-
wane były stanowiska m.in. two-
rzenia własnego czako, questing 
rodzinny dotyczący górnictwa, 
stanowiska: archeologii, geolo-
gii oraz ceramiki. Po zaliczeniu 
wszystkich zadań uczestnicy 
otrzymywali nagrody za ukoń-
czenie szychty.

SK/PAS
Fot. Stara Kopalnia 
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PRZYJMIEMY OBIEKTY NA AUKCJĘ 

DOM AUKCYJNY PanPaser
tel. 605140432 mail: panpaser-antik@tlen.pl

ul. Piotra Skargi 5 58-372 Boguszów Gorce
www.panpaser.pl

Koła Gospodyń Wiejskich są 
jedną z najstarszych organizacji społecz-
nych, działających w Polsce. W dniu 4 mar-
ca 1866 roku w Piasecznie koło Gniewu na 
Pomorzu Gdańskim z inicjatywy Juliusza 
Karziewicza została założona organizacja 
kobiet wiejskich i przybrała nazwę „Towa-
rzystwo Gospodyń”.

W ostatnich latach Koła odradzają się 
i tworzą na nowo. Pobudzają życie kulturalne 
i społeczne  na terenach wiejskich, przyczy-
niając się do budowania relacji i wzajemnych 
kontaktów pomiędzy mieszkańcami wsi i ma-
łych miejscowości. W dniu 29 listopada 2018 
r.  weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń 
Wiejskich, która została bardzo dobrze przy-
jęta zarówno przez Koła, jak i samorządy. 
Ustawa przynosi wyraźne korzyści Kołom 
oraz szersze możliwości działania i pozyski-
wania środków. Do najważniejszych z nich 

należą m.in. uzyskanie osobowości prawnej, 
możliwość uzyskania pomocy finansowej 
przyznawanej  raz w roku na działalność sta-
tutową Koła ( od 5 do 7 tys. zł ), zwolnienie 
z podatku, możliwość prowadzenie uprosz-
czonej ewidencji przychodów i kosztów, brak 
konieczności posiadania kasy fiskalnej, możli-
wość prowadzenia działalności gospodarczej, 
wsparcie Pełnomocników ds. Kół Gospodyń 
Wiejskich w BP ARiMR, wsparcie i promowa-
nie KGW przez Pełnomocnika Rządu do spraw 
lokalnych inicjatyw społecznych.

Warunkiem skorzystania z wyżej wymie-
nionych możliwości i udogodnień jest bez-
płatna rejestracja Koła w Krajowym Reje-
strze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Na chwilę obecną, w 2021 r. 
zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich jest ponad 10 000 Kół 
w całej Polsce, w tym w województwie dol-

nośląskim – prawie 400 Kół. Kołom dedyko-
wanych jest wiele działań i konkursów, w któ-
rych chętnie uczestniczą. Z pomocy ARiMR 
Koła finansują swoją działalność w zakresie 
społeczno-wychowawczym i oświatowo-
-kulturalnym a także w zakresie rozwoju ob-
szarów wiejskich, wspierania przedsiębior-
czości kobiet i poprawy ich warunków życia 
na wsi, współdziałania i gospodarowania czy 
też rozwijania kultury ludowej. Wykorzystu-
jąc uprawnienia i możliwości nadane ustawą 
o KGW i rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich, Koła prężnie pozyskują 
środki również  z różnych grantów, projek-
tów, dotacji dla organizacji pozarządowych. 
Ogromna aktywność oraz szeroki zakres dzia-
łań podejmowanych przez Koła pokazują, że 
są one bardzo otwarte i chętne do działania 
a ich  obecność na terenach wiejskich ma 
bardzo duże znaczenie dla tych społeczności.
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Zimowe popołudnie w Teatrze Lalek

Weekend w Szaniawskim!

W niedzielę, 12.12 o 12:30, 
zapraszamy do wałbrzyskiego 
Teatru Lalki i Aktora na WŁADCĘ 
SKARPETEK w reżyserii Jacka Ti-
mingeriu. 

Bohaterem tej zabawnej i 
pouczającej opowieści jest Jaś, 
który zgubił skarpetkę. Sytuacja 
ta wydaje się być wręcz banal-
na, jednak aby ją odnaleźć chło-
piec wyrusza w niezapomnianą 
podróż… po własnym domu. 

Kiedy rodzice jeszcze smacznie 
śpią, dom okazuje się być za-
czarowany. Zwykłe przedmioty 
zaczynają mówić, śpiewać i tań-
czyć. Żeby dowiedzieć się, gdzie 
podziała się tytułowa skarpetka, 
Jaś wkracza w świat ożywionych 
książek, słoików, zabawek, na-
czyń i innych przedmiotów. Przy 
okazji tej wyjątkowej podróży 
uczy się paru prawd o szacunku 
dla otaczających go rzeczy oraz 

o utrzymywaniu porządku w 
domu. Przedstawienie dedyko-
wane jest dzieciom w wieku 3+. 

BILETY 20 zł (normalny)/ 18 
zł (ulgowy dla dzieci do 12. roku 
życia)

KASA BILETOWA czynna w 
soboty i niedziele godzinę przed 
rozpoczęciem spektaklu/ tel: 74 
666 73 41.

KUP BILET ON-LINE bilety.tea-
trlalek.walbrzych.pl

TEATR LALKI I AKTORA W 
WAŁBRZYCHU ul. Jana Brzechwy 
16, 58-300 Wałbrzych

Teatr powraca w pełni zdrowy 
i bezpieczny! Zgodnie z obecny-
mi zaleceniami udostępniamy 
widownię w 30%, ale przypomi-
namy – do limitów nie wliczają 
się osoby zaszczepione! A w ten 
weekend gramy dwa spekta-
kle: 

RZYWOT
część pierwsza: rozpadająca 

się biografia
gramy:
10.12. / piątek / 19:00
11.12. / sobota / 19:30
12.12. / niedziela / 19:30

Teatr ma w zasadzie jedną 
wadę – dzieje się tylko tu i te-
raz, dlatego jedyne miejsce, w 
którym może przeżyć to pamięć 
widza. Aktorzy teatralni zapomi-
nani są chyba szybciej niż spek-
takle, w których grali. Pragniemy 
tym spektaklem przypomnieć 
postać wielkiej aktorki wrocław-
skiej Igi Mayr. Ale bez obawy – to 
nie będzie benefis, to zaprosze-
nie do wspólnej podróży. Trzy 
siostry lecą do Lwowa wygra-
werować matce pamiątkową 

tablicę. W podróży towarzyszy 
im pilot – Igor – oraz różnorodne 
wspomnienia.

Tekst: pilgrim / majewski
Reżyseria: Seb Majewski
Znaki: Jakub Woynarowski
Przestrzeń i kostiumy: Jakub 

Fidler
Muzyka: Einstürzende Neu-

bauten
Inspicjentka: Anna Solarek
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Dorota Furmaniuk, 

Agnieszka Kwietniewska [g], 
Janka Woźnicka [g], Wojciech 
Świeściak

M.in. za rolę w RZYWOCIE 
Agnieszka Kwietniewska otrzy-
mała Wrocławską Nagrodę Ar-
tystyczną w kategorii TEATR za 
różnorodność głębokich kreacji 
scenicznych kobiet, matek i ar-
tystek.

NIECH PRAWO BĘDZIE Z 
WAMI (albo co warto wiedzieć 
na wypadek rządów złodziei, fu-
riatów i fundamentalistów)

gramy:

11.12. / sobota / 18:00
12.12. / niedziela / 18:00

Mocna lekcja historii pol-
skich konstytucji, która żywo 
przegląda się w rzeczywistości 
za oknem. Spektakl, po którym 
nie tylko inaczej spojrzycie na 
„Konstytucję 3 maja 1791” Jana 
Matejki, ale z radością wrócicie 
do lektury Ustawy zasadniczej. 
Filip Perkowski w swoim mono-
dramie dwoi się i troi – dosłow-
nie! – aby sprostać różnorod-

ności przedstawianych postaci. 
Przyjdź i zobacz!

Przedstawienie nagrodzone 
na XX Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej w Zabrzu za naj-
lepszy tekst i reżyserię.

Tekst: Jan Czapliński
Reżyseria: Aneta Groszyńska
Scenografia: Tomasz Walesiak
Wideo: Adam Zapała
Muzyka: Ela Orleans
Inspicjentka: Iwona Skiba
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys
Obsada: Filip Perkowski
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Oczyszczanie wodorowe Wokół piękna 

MAGDA PRZEPIÓRKA
KLINIKA SZYKOWNE POLKI

Zabiegi anti-aging
Walka z oznakami upły-

wającego czasu, w tym usu-
wanie zmarszczek, to jeden 
z najsilniejszych trendów 
w medycynie estetycznej 
oraz kosmetologii. Kto z nas 
nie chciałby wyglądać za-
wsze świeżo i efektownie? 
Na szczęście skutecznych 
i bezpiecznych zabiegów 
ujędrniających, rewitalizu-
jących czy też regenerują-
cych skórę nie brakuje, a do 
walki ze zmarszczkami wy-
korzystywane są najnowsze, 
najbardziej zaawansowane 
technologie. Zabiegi anti-
-aging to najpopularniejsza 
dziedzina medycyny este-
tycznej. Ich głównym celem 
jest powstrzymanie proce-
sów starzenia organizmu 
oraz jego efektów. Trend ten 
jest na tyle silny, że produ-
cenci z całego świata wciąż 
prześcigają się w tworzeniu 
coraz bardziej innowacyj-
nych rozwiązań, urządzeń i 
przyrządów, które pozwa-
lają nie tylko zatrzymać, ale 
w wielu przypadkach nawet 
cofnąć czas. Które zabiegi 
na zmarszczki są najbardziej 
skuteczne i godne uwagi? 
Sztandarowe zabiegi na 
zmarszczki, które są w sta-
nie pomóc właściwie każdej 
osobie to m.in.: odmładza-
nie przez nakłuwanie czyli 
zabieg Dermapen, dogłęb-
nie rewitalizująca skórę me-
zoterapia igłowa, a także 
zastosowanie osocza czy 
fibryny bogatopłytkowej. Z 
zabiegów bardziej pielęgna-
cyjnych, mniej inwazyjnych 
i przyjemnych możemy wy-
różnić odświeżającą infuzję 
tlenową, a także kurację Re-
tix C na bazie retinolu i wita-
miny C. Portfolio gabinetów 
kosmetycznych w zakresie 
zabiegów anti-aging sta-
le rośnie. Dlatego o wybór 
tego najlepszego i najbar-
dziej odpowiedniego dla 
naszej skóry warto zapytać 
specjalistę. 

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 

ich opiekunów w pary. Nie gwaran-
tujemy pełnego sukcesu, wszak mi-
łość jest ślepa, ale zawsze to dobry 
początek. 

Wołają na nią Szczeniak Alfa. Psoci, 
zaczepia, podgryza, nie wyczerpują jej 
się bateryjki, oj nie. Szuka osoby cierp-
liwej, znającej termin “wychowanie”, 
nie bicie. To dziecko przecież, takie fu-
trzane, potrzeba mu czułości, pogroże-
nia paluszkiem jak napsoci, nauczenia, 
że nie wkłada się widelca do kontaktu, 
ani nie pije wody z toalety, ani błota 
nie zjada na spacerze. Dobre porówna-

nie? Idealne. Pies jest dzieckiem, nawet 
dorosły pies, zawsze będzie i nie dopa-
suje się do naszego dorosłego świata. 
To my musimy trochę zdziecinnieć. 
Powinniśmy.

Alfa przebywa w domu tymczaso-
wym i dobrze rozumie się z kotami i 
psami. 

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko 
dla zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-
-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko

Jest to zabieg o szerokim 
spektrum zastosowania i 
działania, można go wykonać 
zarówno przy cerze trądziko-
wej, wrażliwej, nadreaktyw-
nej, wydzialającej nadmierne 
ilości sebum, jak i przy na-
czynkowej. Sprawdzi się też 
doskonale na skórze szarej, 
zmęczonej, o nierównym ko-
lorycie, z pierwszymi ozna-

kami starzenia. Jeśli się mu 
poddamy, zapewnimy sobie: 
poprawę elastyczności, gę-
stości i jędrności skóry, stymu-
lację powstawania włókien 
kolagenowych, zwiększony 
metabolizm, złagodzenie sta-
nów zapalnych, oczyszczenie 
porów, złuszczenie obumar-
łych warstw naskórka, reduk-
cję przebarwień i łojotoku, 

wyeliminowanie szkodliwych 
rodników, dotlenienie. A to 
wszystko widoczne już bę-
dzie po pierwszej wizycie w 
gabinecie kosmetycznym.

Zebrała: osa
Źródło informacji:

royalbeautyclinic.pl

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nie wiem, kiedy przyszła. 
Nie przywitała się. Wślizgnę-
ła się w półotwarte drzwi jak 
nieproszony gość. Jak zło-
dziej. Wyjechałam z miasta na 
jeden dzień, a kiedy wróciłam, 
czekała już na mnie, rozpano-
szona lepkim, wilgotnym pu-
chem. Od kilku dni udaję, że 
wcale nie nadeszła. Nie idzie 
mi. Przegrywam każdą walkę. 
Szpileczki mrozu kłują zmarz-
niete stopy przez zbyt cienkie 
podeszwy jesiennych sznuro-
wanych bucików podczas po-
rannych przechadzek do pra-
cy. Skóra dłoni drętwieje bez 
rękawiczek, a tłuste kremy do 
rąk są od zawsze za tłuste. Po 
co żeś tu przyszła? Kto Cię za-
praszał?

Ciemność, mroźność i si-
wość, trzej samozwańczy 
władcy czasu to jej najbliż-
sza świta. Nadworne służki 
gotowe spełnić każde z jej 
marzeń. Moje ukochane kar-
bonowe pola, na których 
jeszcze tak niedawno czeka-
ły na mnie ostatnie pomruki 
światła, bieleją teraz jak u 
Chełmońskiego. Brakuje tyl-
ko koni i zamarzniętych ku-
ropatw. I co się w ogóle stało 
z listopadem? To wszystko 
już było. To wszystko zostało 
już opowiedziane. Wyrecy-
towane i przemilczane. Wy-
krzyczane i zagrane. Nocą 
śnią mi się piękne okrąglutkie 
zdania o drzemiącej w każ-
dej żyjącej istocie potrzebie 
przezimowania. Zatrzymania 
się, wyciszenia, łagodności, 
odpoczynku, zebrania sił, 
przygotowania się na nowe. 
W tych snach czuję pradaw-
ny rytm świata, panienka 
zima jest otulającym ciepłem, 
uzdrawiającym zmęczone 
ciało i umęczoną duszę. Nad 
ranem zostają mi z tych zdań 
strzępki nienadających się 
do zapisania wyrazów. Sce-
nariusze nie do odtworzenia. 
Martwe sylaby. I niby nie po-
winnam być zdziwiona, bo 
wiosna i lato w tym roku też 
nie przypominały siebie, ale 
jestem. Może to dobrze? Mój 
dentysta zawsze mi powta-
rza, szlifując z benedyktyńską 
cierpliwością ostre krawędzie 
świeżo założonej plomby, że 
nie wolno nam, bez względu 
na okoliczności, przyzwycza-
jać się do złych rzeczy.



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006
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MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GAR-
DEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. 
COM

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

Naprawa TELEWIZORÓW 
LCD i innych, również w domu 
klienta. Naprawa FOTOGRA-
FICZNYCH APARATÓW 
CYFROWYCH Rok gwaran-
cji na usługę. Czynne od 9 - 17 
w sobotę do 13 793-10-10-22 
lub 74-660-38-43

HYDRAULIK, ELEKTRYK, 
SOLIDNY,  TEL. 577 670 837

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektry-
ka, kafelki, gładzie na mokro, 
remonty łazienek, kładzenie 
papy na dachy. Tel. 513 022 801

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowa-
nie, łazienki itp. Tel. 660 201 
604

PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z nie-
pełnosprawnością. Wałbrzych. 
734 108 163

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i pate-
ry z lat 50 i 60, zabawki PRL, 
wazony ze szkła kolorowego 
i inne. Tel: 500834769 

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

KUPIĘ 
MIESZKANIE 

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ DO 
REMONTU LUB 

ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 10.12.2021 punktualnie o godz.12:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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