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Zakończyła się rejestracja wo-
lontariuszy, którzy będą kwesto-
wać 30 stycznia w czasie 30. Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Wałbrzychu. Na ulice 
miasta wyjedzie 235 wolontariu-
szy. W mieście można już wspie-
rać WOŚP, wrzucając pieniądze 
do stacjonarnych puszek w po-
nad czterdziestu lokalizacjach.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury przy-
gotowuje się do wielkiego finału. - 

Wszyscy wolontariusze, których wnio-
ski zostały zaakceptowane zostali lub 
w najbliższych dniach zostaną o tym 
powiadomieni. Lista jest zamknięta, 
dlatego prosimy by nie przesyłać już 
kolejnych zgłoszeń. Te nie będą już 
rozpatrywane – informuje Joanna 
Kakuba z Wałbrzyskiego Ośrodka Kul-
tury. Warto wspomnieć, że wałbrzyski 
sztab zakończył także przyjmowanie 
zgłoszeń od firm i instytucji, które 
chciały wystawić stacjonarne puszki 
WOŚP. Pojawiły się one w ponad czter-

dziestu lokalizacjach w Wałbrzychu i 
okolicach. To w tych miejscach można 
już wspierać tegoroczny finał, a kwo-
ta z puszek zasili ostatecznie konto 
wałbrzyskiego sztabu. Lista miejsc, w 
których stoją puszki dostępna jest na 
stronie wok.walbrzych.pl. W Wałbrzy-
skim Ośrodku Kultury ruszyły także 
przygotowania do samego Finału, 
który w tym roku zaplanowano na 30 
stycznia.

Red.

Orkiestra znów zagra!

Dodatkowe zajęcia pozalek-
cyjne, wycieczki, warsztaty i kół-
ka zainteresowań – to tylko nie-
które z wielu aktywności, które 
dolnośląskie szkoły podstawowe 
będą mogły sfinansować dzięki 
nowemu konkursowi zorganizo-
wanemu przez samorząd woje-
wództwa. Suma dofinansowania 
projektu ze środków unijnych 
sięga 35,5 miliona złotych.
- Pandemia koronawirusa to trud-

ny czas dla uczniów szkół – zwłasz-
cza tych najmłodszych. Dlatego też 
chcemy wesprzeć dzieci i nauczycieli 
dolnośląskich szkół podstawowych, 
zmniejszając negatywne skutki wy-
wołane pandemią. Niezwykle cieszy 
mnie duże zainteresowanie naszym 
konkursem. Na dofinansowanie pro-
jektów pierwotnie przeznaczyliśmy 
ponad 24,5 mln złotych, jednak ze 
względu na dużą liczbę wniosków, 
która otrzymała pozytywną ocenę 
merytoryczną zadecydowaliśmy o 
zwiększeniu dofinansowania o ponad 
10 mln zł. – mówi marszałek Cezary 
Przybylski. W projektach rekomen-
dowanych do dofinansowania zna-
lazły się m.in. warsztaty na Uniwer-
sytecie Wrocławskim i Politechnice 

Wrocławskiej, wyjazdy edukacyjne 
do ogrodu botanicznego i zoologicz-
nego, wyjazdy do pasiek, Hydropolis, 
ExploraParku - parku nauki i techniki 
w Wałbrzychu, teatrów, Ekomuze-
um Cysterskiego w Lubiążu, Kotliny 
Kłodzkiej, Centrum Nauki Kopernik w 
Warszawie.

Wałbrzych również z dotacją
Gmina Wałbrzych – miasto na 

prawach powiatu również otrzyma-
ła wsparcie na zadania pod nazwą 
„Uczymy, wspieramy, pomagamy 

– program zajęć wyrównawczych i 
wspierających dla uczniów wałbrzy-
skich szkół podstawowych” oraz „W 
szkole uczę się, poznaję, rozwijam 
– program zajęć wyrównawczych i 
wspierających dla uczniów zespo-
łów szkolno – przedszkolnych w Wał-
brzychu” - Gmina Wałbrzych - miasto 
na prawach powiatu, odpowiednio 
w kwotach 445 825,95 złotych i 446 
166,50 złotych.

UMWD/PAS
Fot. UMWD

35,5 mln złotych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach
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z Alicją Przepiórską-Ułaszewską 
z Fundacji Via Salutis.
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kalendarium

STYCZEŃ

14
PIĄTEK

Imieniny:
Krystyna i Monika

Dzień Kubusia Puchatka

STYCZEŃ

18
WTOREK

Imieniny:
Feliks i Nina

Światowy dzień logiki
Dzień Ukrytej Miłości

 Imieniny:
Aleksander i Ida

Dzień Wikipedii
STYCZEŃ

19
ŚRODA

STYCZEŃ

20
CZWARTEK

Wychodząc z siebie, nie trzaskaj słowami. 
Marian Karczmarczyk 

STYCZEŃ

15
SOBOTA Imieniny:

Henryk, Mariusz i Sebastian

Międzynarodowy
Dzień Popcornu

Imieniny:
Bazyli, Fabian i Sebastian

Dzień wiedzy o pingwinach
Dzień Bigosu

Imieniny:
Marcel i Włodzimierz

Dzień Pikantnych Potraw

STYCZEŃ

16
NIEDZIELA

17:00 Co nam w duszach gra - wernisaż wystawy
Multimedialna Galeria Obrazu – Wałbrzyski Ośro-
dek Kultury
19:00 Stare Dobre Małżeństwo Filharmonia Sude-
cka Wałbrzych
19:00 PO NAS CHOĆBY KOSMOS Teatr Dramatycz-
ny im. Jerzego Szaniawskiego Wałbrzych,
20:00 Karnawałowa SALSA klub A PROPOS  Wał-
brzych 

19:00  Koncert karnawałowy Filharmoników Sude-
ckich Filharmonia Sudecka Wałbrzych,
19:00  CASTLE DREAMS / koncert ‚ „Pod preteks-
tem’’ art cafe,
19:00  PO NAS CHOĆBY KOSMOS Teatr Dramatycz-
ny im. Jerzego Szaniawskiego Wałbrzych,
20:00  35-lecie FARBEN LEHRE + COMIN klub A 
PROPOS. Wałbrzych 

16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).

17:00 PLATINUM - Wacław Wantuch Wałbrzyska Ga-
leria Sztuki BWA
18:00 „Lamb” - Dyskusyjny Klub Filmowy Kino Apol-
lo Wałbrzych
20:00  Grzegorz Dolniak - Sztuka Relaksu - Wał-
brzych Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).

10:00 Warsztaty Rękodzieła Dzień Babci i Dziadka - 
herbaciarka
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
12:30 16.01 12:30 TAJEMNICZY OGRÓD | 7+ Teatr Lalki 
i Aktora w Wałbrzychu
17:00  Noworoczny Koncert Wiedeński Filharmonia 
Sudecka Wałbrzych
18:00  PO NAS CHOĆBY KOSMOS Teatr Dramatyczny 
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
19:00 Koncert Karnawałowy „Muzyka z czterech stron 
świata”
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju 

Imieniny:
Antoni, Julian i Nina

Dzień Judaizmu
Światowy Dzień Pizzy

STYCZEŃ

17
PONIEDZIAŁEK
16:30 – 20:00 Ogrody Światła (Zamek Książ, Pal-
miarnia).
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KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Skąd pomysł na stwo-
rzenie projektu „Wygrajmy 
to miejsce" realizowanego 
przez Państwa Fundację?

Pomysł na napisanie i rea-
lizację projektu ‘Wygrajmy to 
miejsce” jest wpisany w misję 
naszej Fundacji. Fundacja Via 
Salutis powstała w czerwcu 
2019 r. z misją, aby działać na 
rzecz dobra wspólnego, pro-
mowania zdrowego życia opar-
tego na zdrowiu, komunikacji, 
edukacji, aktywizacji, działaniu 
włączającym różne grupy spo-
łeczne do świadomego kształ-
towania swojego dobrostanu. 
Jako swoje statutowe zadania 
traktujemy edukację, aktywi-
zację i integrację społeczną, 
edukację senioralną oraz mię-
dzypokoleniową. Via Salutis 
oznacza w tłumaczeniu „DRO-
GA DO ZDROWIA”. Nasza “droga 
do zdrowia” jest rozumiana jako 
droga do równowagi, radości, 
spokoju, poczucia bezpieczeń-
stwa emocjonalnego i dobro-
stanu. 

Skąd udało się pozyskać 
środki na działania?

Gdy Narodowy Instytut Wol-
ności ogłosił konkurs na projek-
ty mające na celu zwiększenie 
zaangażowania obywateli i 
organizacji pozarządowych w 
życie publiczne, wiedzieliśmy, 
że jest to zaproszenie dla nas. 
Ponieważ to ja piszę w Fundacji 
projekty zaczęłam rozglądać się 
wokół, zastanawiać, pytać co 
może być łącznikiem dla mię-
dzypokoleniowego działania.  
Obserwacje, diagnoza potrzeb i 
coś, co noszę w sobie, pragnie-
nie, żebyśmy kochali to miejsce 
w którym żyjemy, dostrzegając 
jego wyjątkowość, sprawiły, że 
zrodził się pomysł na projekt 
„Wygrajmy to miejsce”.

Stanęliśmy do konkursu w 
priorytecie pn. Organizacje 
obywatelskie na rzecz dobra 
wspólnego, bo nasza Fundacja  
działa na rzecz dobra wspól-
nego. Złożyliśmy projekt „Wy-
grajmy to miejsce!”, wygrajmy 
czyli zdobądźmy dla siebie, 
zagospodarujmy, uczyńmy je 
dla siebie dobrym, ciekawym, 

wartym życia w nim i kształto-
wania go swoimi działaniami. 
W projekcie postawiliśmy na  
współpracę, międzypokole-
niowość i wyzwalanie MOCY 
w uczestnikach, by stawali się 
świadomymi inicjatorami życia 
społecznego. Zaprosiliśmy ich 
do tego, by podzielili się z nami 
tym, co dla nich ważne, swoją 
ciekawością świata, otwartoś-
cią oraz mozaiką kulturową, 
którą tworzą. Zaprosiliśmy ich 
także, by skorzystali z możliwo-
ści poznawania i aktywowania 
nowych obszarów zaintereso-
wań. Nasze starania zostały do-
cenione. Na max. 111 pkt. otrzy-
maliśmy 110,5 i znaleźliśmy się 
na 5 miejscu wśród  444 prze-
znaczonych do dofinansowa-
nia projektów. Pieniądze na 
realizację projektu otrzymali-
śmy z Narodowego Instytutu 
Wolności z programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NO-
WEFIO na lata 2021-2030. Nasz 
projekt jest dwuletni. Pierwszy 
rok projektu już za nami. Działo 
się w nim bardzo dużo i bardzo 
intensywnie, co wynikało także 
z podziału środków i przyzna-
niu nam na rok 2021 większej 
puli finansowej niż na rok 2022. 
Musieliśmy się więc dostoso-
wać do wymogów Grantodaw-
cy i przebudować plan działań 
w projekcie. Z prospektywny 5 
miesięcy (bo projekt zaczęliśmy 
realizować od sierpnia 2021 r.) 
widzimy jak wiele zrobiliśmy.

Rozmawiał Paweł Szpur 

Pełen wywiad do przeczy-
tania na www.30minut.pl

Zeskanuj kod QR i czytaj 
wywiad. 
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W pierwszym wydaniu w 
tym roku zacznę do filmu, któ-
ry mogliśmy obejrzeć jeszcze 
w poprzednim i mam tu na 
myśli „Nie patrz w górę”. Ten 
tytuł pojawia się ostatnio w 
wielu recenzjach, rozmowach, 
komentarzach. Oczywiście 
zazwyczaj w tych wypowie-
dziach wskazuje się analogię 
między katastrofą uderzenia 
w Ziemię komety (w filmie) do 
katastrofy klimatycznej, której 
doświadczamy. Opinie są ra-
czej skrajne, od zachwytu po 
dezaprobatę. Istotne jest, że 
są, że film porusza.

Oglądając „Nie patrz w 
górę” od razu pomyślałam o 
polskim, bardzo dobrym do-
kumencie „Można panikować”. 
W obu produkcjach świat na-
uki, faktów, twardych danych, 
których uosobieniem jest pro-
fesor rozbija się o infantylną, 
nienaukową, w rzeczywisto-
ści dezinformacyjną telewizję 
śniadaniową. W dokumencie 
„Można panikować” profesor 
Szymon Malinowski wyjaśnia 
jak w rzeczywistości trudno 
przebić się z informacją ude-
rzającą w konsumpcjonizm 
w mediach, które na tym kon-
sumpcjonizmie bazują, i nie-
stety mają ogromny wpływ na 
kształtowanie opinii.

Użyłam określania „do-
świadczamy” odnośnie ka-
tastrofy, ponieważ wydarza 
się ona tu i teraz i w różnych 
częściach globu doświadcza-
ją jej codziennie ludzie i śro-
dowisko. W przeciwieństwie 
do uderzenia komety zmia-
ny klimatu są procesem, nie 
spowodują w jednej minucie 
klęski na całej planecie, ale 
– chciałoby się powiedzieć 
metodycznie – będą ją co-
dziennie, z narastającym nasi-
leniem dotykać.

Polecam obejrzeć oba filmy 
i warto znaleźć chwilę na re-
fleksję. Nie myślę tu o wpada-
niu w panikę (chociaż powo-
dów nie brakuje), ale aby zdać 
sobie sprawę w jakim punk-
cie, jakiej sytuacji  jesteśmy.

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Darowizna - według 
Słownika Języka Polskiego 
leksem ten tłumaczony jest w 
bardzo prosty sposób. Otóż 
po pierwsze jest to rzecz, któ-
ra została podarowana - czyli 
dar. Po drugie - jest to umo-
wa, na mocy której właściciel 
oddaje coś drugiej stronie 
dobrowolnie i bezpłatnie. Je-
śli jednak sięgniemy na stro-
nę infor.pl to dowiemy się, że 
darowizna jest umową, mu-
szą w niej więc uczestniczyć 
dwie strony. Po jednej wystę-
puje darczyńca, który prze-
kazuje dom, samochód lub 
inne przedmioty, a po drugiej 
obdarowany. Oczywiście, 
zarówno po jednej, jak i po 
drugiej stronie umowy może 
występować kilka osób. Czę-
sta w praktyce jest na przy-
kład taka sytuacja, że rodzice 
obdarowują swoje dziecko. 
Darowizna to umowa nieod-
płatna, zatem darczyńca nie 
otrzymuje nic w zamian za 
świadczenie, które przeka-
zuje obdarowanemu. Z kolei 
portal ngo.pl informuje, iż 
darowizna to pieniądze lub 
rzeczy, które są własnością 
darczyńcy i które przekazuje 
on komuś innemu, nie chcąc 
nic w zamian. Darowizna jest 
umową dwustronną, więc nie 
istnieje możliwość obdaro-
wania kogokolwiek wbrew 
jego woli. Jeśli więc np. przed-
siębiorca chciałby przekazać 
na rzecz organizacji rzecz 
zużytą lub wymagającą wy-
sokich kosztów eksploatacji, 
wówczas organizacja może 
odmówić jej przyjęcia. Warto 
pamiętać, że wartość darowi-
zny darczyńca może odpisać 
sobie od podatku. Jednym z 
dobrych przykładów obdaro-
wania organizacji pozarządo-
wej czy osoby wymagającej 
wsparcia jest przekazanie 1% 
z podatku. Najczęściej robimy 
to, wypełniając PIT na koniec 
roku. Nie ma nic prostszego i 
fajniejszego jak oddać jeden 
procent wybranej organiza-
cji, najlepiej tej która działa 
w lokalnej społeczności. Ale 
o tym czym jest przekazanie 
jednego procenta piszemy 
szerzej w Temacie Tygodnia. 
Miłej lektury.

Redaktor Naczelny
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Zdjęcie tygodnia Zimowe spacery Książański Park Krajobrazowy 

Czy to koniec 1% od podatku?
Co roku od początku stycznia organizacje pozarządowe posiadające status „organiza-

cji pożytku publicznego” mogą otrzymywać 1% należnego podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Mówiąc kolokwialnie, każdy z nas rozliczając PIT na koniec roku wpi-
sywał odpowiedni numer KRS, wskazując przekazanie swojej cząstki podatku. Ale czy w 
związku z „Nowym Ładem” podatkowym będzie to koniec 1 procenta?

REKLAMA R0006/22

Co to jest?
Otóż 1% to jedna setna część 

podatku dochodowego od osób 
fizycznych, którą podatnik może 
przekazać wybranej przez siebie 
organizacji pożytku publiczne-
go. 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych wprowadziła 
ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
w 2003 r. - Pomysł zaczerpnięto 
bezpośrednio z Węgier – komen-
tuje Waldemar Weihs, działacz 
społeczny, animator, trener i 
ekspert w zakresie funkcjono-
wania organizacji pozarządo-
wych, budowania partnerstw/
koalicji/związków, współpracy 

pomiędzy organizacjami i in-
nymi sektorami, Członek Pre-
zydium Konwentu Wojewódz-
kich Rad Działalności Pożytku 
Publicznego, Przewodniczący 
Dolnośląskiej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego oraz 
Przewodniczący Zespołu ds. ko-
munikacji społecznej krajowej 

Rady Działalności Pożytku Pub-
licznego VI Kadencji (2018-21). 
- Jego pierwotną inicjatywą było 
wspieranie lokalnych organiza-
cji społecznych, gdyż sądzono, 
że będą wspierane organizacje 
„po sąsiedzku”, stwierdzono że 
jest to dobry pomysł. Obywatel 
decyduje komu daje 1 procent. 
Praktyka pokazała jednak, że 
dużą część podatku skupiły w 
sobie duże fundacje, które miały 
świetny marketing medialny.

1% regionalnie działa
Jednak lokalnym organiza-

cjom udaje się również sprawnie 
pozyskiwać środki, nie tylko dla 
siebie, ale również dla innych. 
Wpisując w PIT przy numerze 
KRS odpowiedni dopisek można 
było wesprzeć konkretny cel lub 
osobę potrzebującą wsparcia. 
I tak rodzima Fundacja Merku-
ry pozyskuje środki chociażby 
dla lokalnych klubów sporto-
wych czy na konkretne cele. 
W roku ubiegłym na kluby ze-
brała ponad 14 tysięcy złotych. 
Dla przykładu przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem Kocham 
Szczawno-Zdrój zebrali środki na 
pomoc w odbudowie Zakładu 
Przyrodoleczniczego w Szczaw-
nie-Zdroju po pożarze w kwocie 
ponad 14 tysięcy złotych. War-
to wspomnieć, że te środki nie 
trafiają bezpośrednio do pod-
miotów, a są z nich pokrywane 
konkretne działania, na przykład 
zakup wskazanego sprzętu.

Czy to koniec 1 procenta?
- 1% należnego podatku do-

chodowego od osób fizycznych. 
W roku 2021 r. było zarejestro-

wanych ok. 9,4 tys. organizacji z 
takim statusem, z których 5.277 
organizacji otrzymało środki z 
tytułu 1% należnego podatku z 
rozliczenia za 2020 r. Aż 15,3 mln 
podatników skorzystało z moż-
liwości przekazania 1% swojego 
podatku na rzecz organizacji po-
żytku publicznego. Stanowiło to 
niebagatelną kwotę 972,7 mln zł. 
Przeciętna kwota przekazana na 
rzecz tych organizacji wyniosła 
63 zł. Łatwo zauważyć, że abso-
lutną większość wpłat stanowią 
małe kwoty z niewielkich do-
chodów obywateli, w tym także 
emerytów - zauważa Waldemar 
Weihs. Jak podaje „Dziennik Ga-
zeta Prawna” kwota nieopodat-
kowanego dochodu ma wzros-
nąć od 1 stycznia 2022 r. do 30 
tys.zł rocznie, a drugi próg skali 
podatkowej z 85 528 zł do 120 
tys. Tak zakłada projekt "Polskie-
go Ładu". Oznacza to, że brak 
podatku u osób zarabiających 
płacę minimalną oraz u dwóch 
trzecich emerytów zmniejszy się 
liczba płacących podatek. Jak 
słusznie podkreśla Weihs, tzn., że 
zamiast wzrostu wpłat nastąpi 
dramatyczne ich zmniejszenie 
o ok. 240 mln zł. Dla wielu orga-
nizacji będzie to dramatyczny 
spadek przychodów i możliwo-
ści prowadzenia działań pomo-
cowych, szczególnie w obszarze 
niepełnosprawności, osób cho-
rych itp. 

Paweł Szpur

Źródła:
podatki.gazetaprawna.pl

poradnik.ngo.pl
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Walim z budżetem na 2022Walim z budżetem na 2022
Radni większością gło-

sów przyjęli przyszłoroczny 
budżet gminy przygotowa-
ny przez wójta gminy Walim 
Adama Hausmana. Przypo-
minamy również, że gru-
dniowa sesja była też oka-
zją do podziękowania byłej 
sołtys Zagórza Śląskiego 
Pani Zdzisławie Wasilewicz-
-Pietrzyk za współpracę.
Planowane dochody gminy 

Walim to 28 193 195 złotych, na-
tomiast planowane wydatki: 30 
660 451 złotych. Deficyt zawarty 
w projekcie budżetu wyniesie 2 
467 256 złotych. - Ze względu 
na ogromne zmiany, z jakimi 
będziemy mieli do czynienia 
w przyszłym roku, ze względu 
na wprowadzony „Polski Ład”, 
budżet może się zmieniać. Na 
szczęście mamy wolne środki 
w wysokości ponad 3 milionów 
złotych, a więc jesteśmy dość 
dobrze przygotowani na niespo-
dziewane sytuacje – mówił pod-

czas sesji budżetowej wójt Adam 
Hausman. Warto wspomnieć, że 
planowane wydatki inwestycyj-
ne będą wydatkowane między 
innymi na drogi gminne, powia-
towe w kwocie 4 385 000 zło-
tych, gospodarka mieszkaniowa 
to wydatki  w wysokości 160 900 
złotych. Z kolei na ochronę śro-
dowiska, w tym wymiana wyso-
koemisyjnych źródeł ciepła, to 
wydatki w wysokości 50 600 zło-
tych. Gmina chce rónież wydać 
na kulturę fizyczną 41 700 zło-
tych. Z kolei na domy i ośrodki 
kultury oraz świetlice przeznaczy 
1 392 000 złotych. Podczas gru-
dniowej sesji wójt Adam Haus-
man oraz radni podziękowali 
za wieloletnią współpracę byłej 
sołtys Zagórza Śląskiego. Pani 
Zdzisława Wasilewicz-Pietrzyk 
pełniła tę funkcję trzykrotnie. 
21 października zrezygnowała z 
przyczyn osobistych.

Red.
Fot. walim.pl

Stare Bogaczowice
Docenili dekoracje

Znamy wyniki konkursu na 
najładniejszą zewnętrzną deko-
rację świąteczną domu, miesz-
kania, instytucji w gminie Stare 
Bogaczowice. W dniu 4 stycz-
nia 2022 roku, powołana przez 
Wójta komisja oceniała zgło-
szone dekoracje świątecznie z 
terenu całej gminy. Włodarze 
dziękują bardzo za przygotowa-
nie tak pięknych instalacji świet-
lnych. - Jak co roku nas Państwo 
zaskakujecie pomysłami i wyko-
naniem – czytamy na stronie urzę-
du. - Oprócz zgłoszonych posesji 
chcemy podziękować Państwu 
za piękne ozdobienie Waszych 

niezgłoszonych dekoracji, które 
wzbudziły nasz zachwyt – podaje 
oficjalny komunikat. Wyniki kon-
kursu są następujące: I miejsce za-
jęła Pani Maria Bijak z Gostkowa, 
II miejsce zajęli Państwo Natalia i 
Mateusz Zarzyccy z Chwaliszowa, 
III miejsce zajęło Gospodarstwo 
Rolne Przemysława Kopacza z Cie-
szowa. Ponadto przyznano dwa 
wyróżnienia: dla Pani Doroty Pod-
kówki ze Starych Bogaczowic oraz 
Świetlicy Jabłów Sołtys Wsi Irena 
Skulska.

Red.
Fot. G S-B

Złapali wandali
W poprzednim tygodniu 

wałbrzyscy policjanci za-
trzymali dwóch wandali. 
Pierwszy z nich to 24-latek, 
drugi ma dopiero 14 lat. 
Obaj odpowiedzialni są za 
niszczenie mienia. 24-lat-
kowi za popełnione prze-
stępstwo grozi teraz kara 
pozbawienia wolności do 
lat 5. O losie nastolatka za-
decyduje natomiast sąd ro-
dzinny.
W poprzednią środę oko-

ło godziny 18:30 dzielnicowi 
drugiego komisariatu zostali 
poinformowani, że agresywny 
mężczyzna demoluje drzwi wej-
ściowe do jednego z mieszkań 
w budynku przy ulicy Karko-

noskiej w Wałbrzychu. Według 
zgłoszenia sprawcą miał być syn 
pokrzywdzonej kobiety, który 
kompletnie pijany przyszedł zro-
bić awanturę. Podejrzany jeszcze 
przed podjęciem przez mun-
durowych interwencji uciekł z 
miejsca zdarzenia, ale w wyniku 
wykonanych działań chwilę póź-
niej został zatrzymany. Okazało 
się, że miał 1,20 promila alkoholu 
w organizmie, dlatego noc spę-
dził w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych wałbrzyskiej ko-
mendy. Po wytrzeźwieniu 24-la-
tek usłyszał zarzut zniszczenia 
mienia. Straty oszacowane zo-
stały na kwotę 1500 złotych. Te-
raz za popełnione przestępstwo 
grozi mu kara pozbawienia wol-

ności do lat 5. Z kolei w piątek 
po południu policjanci otrzymali 
zgłoszenie o ujęciu nastolatka 
przez pracowników ochrony ga-
lerii handlowej, dlatego też udali 
się na ulicę 1 Maja w Wałbrzy-
chu. Na miejscu okazało się, że 
14-latek poprzez przecięcia kab-
la uszkodził lampki świąteczne 
umiejscowione na zewnątrz bu-
dynku. Groził również pozbawie-
niem życia interweniującemu 
pracownikowi. Funkcjonariusze 
prewencji wałbrzyskiej komen-
dy zatrzymali więc sprawcę czy-
nów karalnych i doprowadzili 
do drugiego komisariatu, gdzie 
zostały z nim wykonane czyn-
ności procesowe. Teraz do sądu 
rodzinnego trafi dokumentacja, 
a ten podejmie dalsze decyzje w 
tej sprawie.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

Śledztwo umorzone!
W maju 2021 roku, powo-

łując się na oficjalną informa-
cję Gminy Boguszów-Gorce, 
pisaliśmy czytelnikom o tym, 
że policja pod nadzorem 
prokuratora prowadzi śledz-
two przeciwko Sebastianowi 
D. - byłemu, już nieżyjące-
mu (zmarł 2 lipca 2021 roku) 
zastępcy burmistrza Bogu-
szowa-Gorc, oraz przeciwko 
Wioletcie W.-R.
Wówczas według gminnej 

informacji postawiono im zarzu-

ty popełnienia przestępstw na 
szkodę Boguszowa-Gorc. Z infor-
macji przekazanych przez Proku-
raturę Rejonową w Wałbrzychu 
wynikało, że były wiceburmistrz 
Boguszowa-Gorc, Sebastian D. 
oraz Wioletta W.-R., mieli narazić 
Gminę Boguszów-Gorce na straty 
o wartości 24 600 zł. Sprawa doty-
czyła produkcji oraz emisji filmu 
promującego atrakcje turystyczne 
Boguszowa-Gorc, który – według 
śledczych - nigdy nie został wy-
emitowany, nie został przekazany 

Urzędowi Miejskiemu w Boguszo-
wie-Gorcach, a co więcej… nigdy 
nie powstał! - Podejrzani złożyli 
wyjaśnienia i nie przyznali się 
wówczas do popełnienia zarzuca-
nych im czynów.

23 grudnia 2021 roku Jarosław 
Rybczyński – Prokurator Proku-
ratury Rejonowej we Wrocławiu 
delegowany do Prokuratury Re-
jonowej w Nysie postanowił umo-
rzyć śledztwo wobec wskazanych 
osób: "stwierdza, że podejrzana 
nie popełniła zarzucanego jej 
przestępstwa”.

Red.
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Studio Espresso gościło w Sztygarówce w Starej Kopalni

z zawodniczkami Szkoły Akrobatyki Sportowej „9” rozmawiał Paweł Szpur

 z Kornelią Miszta, Laurą Osiecką i Sabiną Rajca

Oglądnij pełen wywiad

Wiem, że kobiet nie wypada 
pytać o wiek, ale ile macie lat?

Sabina: Ja mam 12 lat. Laura: 
Ja mam 10 lat. Kornelia: Ja mam 
12 lat.

Dlaczego postanowiłyście 
trenować akrobatykę sporto-
wą?

Sabina: Ponieważ od małego 
próbowałam robić sobie szpaga-
ty, jakieś salta. Jak pojechałam na 
pierwszy trening to poczułam, że 
to jest to.

Laura: Ja po prostu już od 
przedszkola uczyłam się elemen-
tów akrobatycznych i chciałam to 
robić.

Kornelia: Ja od małego ska-
kałam, robiłam przewroty. Jak 
poszłam na pierwszy trening, to 
wiedziałam, że to jest sport, który 
chcę trenować.

Za sobą macie już zapewne 
zawody, w jakich startowały-
ście?

Sabina: Grand Prix Polski 
w Łańcucie i Mando spotkania 
akrobatyczne w Wałbrzychu.

Laura: Ja też startowałam w 
Mando spotkania akrobatyczne i 
w Łańcucie.

Kornelia: Ja z dziewczynami 
jeszcze nie startowałam, bo two-
rzyły inny zespół.

Ale teraz tworzycie jeden ze-
spół. Powiedzcie pokrótce, co 
to oznacza? Co to jest tworzyć 
zespół w akrobatyce sporto-
wej?

Sabina: Kornelia jest dolną, 
Laura jest górną, ja jestem śred-
nią. Dolna zazwyczaj utrzymuje 
w figurach dolną i średnią, a śred-
nia utrzymuje górną w elemen-
tach.

Ale rozumiem, że pewne ele-
menty musicie wykonać osob-
no?

Sabina: Są też elementy osob-
ne, pojedyncze, ale też musimy 
wykonać je synchronicznie.

Tak żeby zobrazować naszym 
czytelnikom, to na czym to pole-
ga?

Sabina: Akrobatyka podzie-
lona jest na choreografię, czyli 
taniec, elementy i elementy obo-
wiązkowe, które wykonujemy 
pojedynczo.

Ale rozumiem, że musicie ze 
sobą współpracować?

Laura: Dokładnie tak.
Zaczęliśmy rozmawiać o zawo-

dach, ale opowiedzcie o trenin-
gach. Jak one wyglądają?

Kornelia: Mamy cztery trenin-
gi w tygodniu po półtorej godzi-
ny, ale od stycznia będziemy mia-
ły pięć razy w tygodniu po dwie i 
pół godziny, w tym jeden taniec 
– jedną godzinę.

Trudne są treningi?
Sabina: Zależy jak dla kogo. 

Dla mnie siłowy jest najcięższy, 
ale lubię najbardziej ten, w któ-
rym robimy elementy.

Laura: Dla mnie jest trudny 
siłowy i rozciąganie też jest dla 
mnie trudne, bo nie jestem za 
bardzo rozciągnięta, ale bardzo 
lubię elementy.

Gdybyście miały zachęcić 
swoich rówieśników do tego 
sportu, to dlaczego powinni 
ćwiczyć gimnastykę?

Sabina: Ponieważ ma się do-
brą kondycję, ma się z tego satys-
fakcję. Niektórzy tego nie potra-
fią, a my to potrafimy i można się 
tym pochwalić.

Laura: Można nauczyć się 
trudnych elementów i można 
startować w zawodach.

Kornelia: Po treningach ma 
się lepszą siłę.

Wspominałyście o choreo-
grafii i elementach. Można 
wnioskować, że trenuje się się 
tylko ciało, ale również umysł, 
ponieważ trzeba wszystko za-
pamiętać.

Sabina: Tak, choreografia po-
dzielona jest na dynamikę i staty-
kę. Dynamika jest bardzo szybka i 
są w niej różne salta, a statyka to 
są elementy, które musimy utrzy-
mać.

To jak wyglądają zawody?
Sabina: Jest stres, jest dużo 

zawodników i duża rywalizacja. 
Jak wchodzi się na salę, to mu-
simy się najpierw przygotować. 
Wszystkie musimy się tak samo 
uczesać i ubrać w te same stroje. 
Później czekamy na swój start.

Co wykonujecie podczas 
konkurencji?

Laura: Wykonujemy choreo-
grafię i elementy.

Sabina: Musimy wykonać ele-
menty z dynamiki, musimy także 
bardzo wysoko wyrzucać Laurę, 
która jest górną i ona wtedy robi 
salta.

Kornelia: Dlatego też po-
trzebna jest siła.

Jak wygląda zakwalifikowa-
nie się do finału takich zawo-
dów?

Sabina: Dwanaście zespołów 
przechodzi do finałów. Muszą 
one bardzo dobrze zatańczyć i 
dynamikę, i statykę. Bo jak się 
zatańczy dobrze dynamikę, a źle 
statykę to raczej nie wchodzi się 
do finałów. Konkurencja w fina-
łach jest bardzo trudna.

Jakie są wasze marzenia 
związane z przyszłorocznymi 
startami?

Kornelia: Żebyśmy mogły po-
jechać na zawody do innego kra-
ju, żeby nie było tak, że jeździmy 
tylko w Polskę.

A jak wyglądają wasze starty 
w Polsce w nowym roku?

Sabina: Chcielibyśmy poje-
chać do Krakowa, do Łańcuta.

Laura: Chcielibyśmy zdobyć 
miejsca na podium.

Tego Wam życzymy, dziękuję 
za rozmowę.

Kontakt do Szkoły 
Uczniowski Klub Sportowy 

„Dziewiątka” Wałbrzych
http://www.szkolaakrobaty-

kisportowej9.pl/
+48 732 293 028
+48 792 013 590

zeskanuj kod i wejdz na 
stronę szkoły 

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Wieża widokowa na Wzgórzu Gedymina
W Myślenicach Firma „Ta-

try” wykonuje prace mon-
tażowe wieży widokowej, 
która ma stanąć w marcu 
2022 r. na Wzgórzu Gedy-
mina w Szczawnie-Zdroju. 
Inwestycja realizowana jest 
w ramach I etapu zagospo-
darowania terenu Wzgórza 
Gedymina i Parku Zdrojowe-
go. Oprócz wieży widoko-
wej zostanie wybudowany 
w Parku Zdrojowym amfite-
atr, a na Wzgórzu Gedymina 
zostaną zagospodarowane 
tereny wokół stawów.

Wieża widokowa, której 
koszt budowy to kwota 2,15 
mln zł to obiekt turystyczny 
o konstrukcji stalowej ot-
wartej bez zadaszenia. Ca-
łość zostanie podzielona na 
trzy poziomy skomuniko-
wane ze sobą łagodną po-
chylnią spiralnie po obwo-
dzie konstrukcji, platformy 
wykonane zostaną z desek 
drewnianych — modrzew 
europejski. Powierzchnia 
zabudowy wieży to 113,09 
m kw, wysokość całkowita 
30,04 m, wysokość plat-

formy widokowej 26,85 m, 
wysokość tarasu (balkon 
pośredni) 16,43 m, średnica 
obiektu 6 m. Dodatkowo na 
obszarze objętym realizacją 
inwestycyjną przewidzia-
no lokalizację małej archi-
tektury, renowację murów 
zewnętrznych po byłej za-
budowie i uporządkowanie 
terenu dla celów turystycz-
nych. Na inwestycje gmina 
pozyskała środki finansowe 
z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.
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Policjanci ze świdnickiej 
drogówki zatrzymali nie-
trzeźwego kierowcę VW, 
który w terenie zabudowa-
nym znacznie przekroczył 
dozwoloną prędkość. Oka-
zało się, że nie tylko to miał 
na sumieniu. Cała akcja z 
zatrzymaniem pirata dro-
gowego potoczyła się jak w 
kryminalnej komedii, bez 
uśmiechu na ustach zatrzy-
manego, bo teraz grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolno-
ści.
We wtorek 11 stycznia, około 

godziny 19.00 na terenie gminy 
Świdnica, funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego świd-
nickiej komendy zatrzymali do 
kontroli drogowej pojazd marki 
VW Transporter. Przyczyną kon-
troli była znaczna prędkość z jaką 
poruszał się pojazd. Na obowią-
zującej „pięćdziesiątce” mężczy-
zna kierujący pojazdem Volkswa-
genem Transporterem jechał z 
prędkością 92 km/h za co został 
ukarany wysokim mandatem kar-
nym - zgodnie z nowym taryfika-
torem. Jednak to nie był koniec 
tej interwencji. Bowiem okazało 
się, że funkcjonariusze podczas 
rozmowy wyczuli od czterdzie-

stosiedmioletniego kierującego 
woń alkoholu. To, że mieszka-
niec powiatu świdnickiego był 
nietrzeźwy potwierdziło badanie 
stanu trzeźwości. Wykazało ono 
blisko 2,5 promila alkoholu w 
organizmie. Dalej akcja potoczy-
ła się jak w klasycznej komedii 
kryminalnej - wisienką na torcie 
okazał się fakt, że policyjne bazy 
danych potwierdziły, iż mężczy-
zna nie posiada uprawnień do 
kierowania. W dodatku spraw-
dzenie pojazdu w policyjnych 
systemach pogrążyło całkowicie 
i tak trudną sytuację 47-latka. 
Okazało się, że pojazd, którym się 
poruszał nie miał ważnych badań 
technicznych, a także nie miał 
wymaganego ubezpieczenia od-
powiedzialności cywilnej dla po-
siadaczy pojazdów mechanicz-
nych, które jest ubezpieczeniem 
obowiązkowym. Informacja ta 
zostanie przekazana do Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego, za co grozi wysoka kara 
pieniężna. Nieodpowiedzialny 
kierowca za swoje czyny odpo-
wie teraz przed sądem. Grozi mu 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Red.
Źródło i fot:

swidnica.policja.gov.pl

Jak w komedii kryminalnejJak w komedii kryminalnej
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sekund
Wałbrzych
Przeciw #lexCzarnek
Bezpośredni wpływ rządu na nauczanie w szkole, jak i wybór dy-
rektorów, “polityczne nadania”, koniec hybrydowego, bezpiecz-
niejszego sposobu zarządzania szkołami oraz ryzyko politycznej 
agitacji dzieci i młodzieży.
Tak może wyglądać przyszłość szkoły po wprowadzeniu nowej 
propozycji ministra Czarnka. Przeciwko niej stają środowiska na-
uczycielskie, samorządowcy oraz organizacje związane z inicjaty-
wą “Wolna Szkoła”. 3 stycznia na Placu Magistrackim w Wałbrzy-
chu, jak i w wielu polskich miastach, odbył się protest z udziałem 
włodarzy i nauczycieli. Jak powiedziała, podczas swojej przemo-
wy, Oksana Citak, dyrektorka I Liceum Ogólnokształcącego: “Ku-
rator właściwie będzie kontrolował to wszystko, co się w szkole 
dzieje (…) funkcjonowanie i zarządzanie szkołą hybrydowe, to 
znaczy samorządowe i rządowe sprawdzało się. Wymagało od 
jednego i drugiego organu współpracy i porozumienia. Dlatego 
też pozbawienie samorządu takiej możliwości decydowania jest, 
moim zdaniem, bardzo krzywdzące dla rozwoju oświaty.” 

Tekst: Red./PL 
Fot. FB/Sylwia Bielawska

Świdnica 
Jest dofinansowanie 
Świdnica pozyskała dla swoich mieszkańców osiemset tysięcy zło-
tych na modernizację ogrzewania w ramach projektu „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 
Łącznie uzyskano dodatkowe 9 748 044 zł dla 15 gmin biorących 
udział w programie. Dla Świdnicy na wymianę kotłów przypadła 
kwota 800 049,58 zł. Dzięki tym pieniądzom wnioskodawcy, któ-
rzy pozostają na liście rezerwowej, otrzymają wsparcie finansowe 
na wymianę pieców w swoich domach czy mieszkaniach. W sumie 
może to być około 90 grantobiorców.

Red./UMŚw. 
Fot. UM Świdnica 

Głuszyca 
Laboratoria Przyszłości
Obu głuszyckim szkołom podstawowym zatwierdzono wnioski 
o finansowanie w rządowym programie Laboratoria Przyszłości. 
Szkoła Podstawowa nr 2 otrzyma dofinansowanie w wysokości 
60 tys. złotych, natomiast Szkoła Podstawowa nr 3 wnioskowała 
o 100 800 złotych. - Przyznane środki umożliwią zakup nowoczes-
nego wyposażenia, np. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu 
do nagrywania obrazu i dźwięku, przeróżnych narzędzi i pomocy 
dydaktycznych - dodaje Roman Głód, Burmistrz Głuszycy. Labo-
ratoria Przyszłości to rządowy program, który zapewnia finanso-
we wsparcie wynoszące ponad miliard złotych. Kierowany jest 
do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycz-
nych. 

Red./GG

REKLAMA R0010/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Wałbrzychu przy  ul. 
Niepodległości 293A z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy  lokal   położony  jest  na parterze budynku  mieszkalnego  i  składa się z: jednego pokoju, kuchni i łazienki 
z wc,  o  łącznej  powierzchni   użytkowej  35,20 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 2,50 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli   lokali oraz w prawie  
własności   działka nr 229/4 o   powierzchni  303 m²  obręb   Podgórze nr 39 dla której  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu 
prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa)   nr  SW1W/00033992/9 wynosi 1112/10000.
Księga wieczysta lokalowa 55571/2.

Cena wywoławcza nieruchomości :  57.300,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)

Przetarg odbędzie  się  w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim  w  Wałbrzychu,  ul. Kopernika 2, sala nr 107  ( sala ślubów) 
o godz. 9:45.

Lokal można obejrzeć  w dniu 08.02.2022  r. od godz. 13:00 do godz. 14:00.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 
-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 
aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji    
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, 
zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie 
podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 5.800,00 zł :
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika przetargu. 
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać adres nieruchomości oraz 
imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową w tytule wpłaty 
należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał od zawarcia 
aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg 
zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony   w przeciągu 21 dni od daty 
przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców   
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych 
i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. 
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub 
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie 
http://bip.um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem 
telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.
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Od 20 lat razem z Wami...

sekund
Świdnica 
Czytelnictwo w przedszkolach
Świdnickie przedszkola otrzymały dofinansowanie na promocję 
czytelnictwa w wysokości 15 000 złotych z „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2021 r. 
Pieniądze te zostaną przeznaczone na promocję czytelnictwa 
wśród dzieci oraz zakup nowych książek do każdej z pięciu placó-
wek. Wsparcie finansowe zostało udzielone w odniesieniu do pla-
cówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących 
nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realiza-
cję działań promujących czytelnictwo. Wartość całego projektu to 
18 750 zł, w tym wkład własny miasta w kwocie 3 750 zł.

Red./UMŚw. 
Fot. UM Świdnica 

Gmina Świdnica
Odnowili wóz 
Przypominamy, że w 2021 roku Strażacy Ochotnicy z Pankowa w 
czynie społecznym wyremontowali swoją remizę. Teraz zadbali, 
aby ich zabytkowy wóz strażacki pięknie się prezentował i cieszył 
oko zwiedzających. Jak czytamy na profilu społecznościowym 
OSP Panków, po czterech miesiącach remontu i ciężkiej pracy nasz 
zabytkowy wóz strażacki stanął na swoim miejscu pod wiatą, koło 
remizy w Pankowie. Za ogrom pracy i świetne wykonanie należą 
się oklaski dla naszego druha Patryka Maruszaka i jego pomocni-
ków – podkreśla Mateusz Adamski, prezes OSP Panków. Wielkie 
brawa dla OSP Panków.

Red. GŚwid. 
Fot. GŚwid.  

Powiat Wałbrzyski 
Wyremontowane pobocza
Zakończyło się kolejne zadanie inwestycyjne polegające na 
utwardzeniu poboczy przy drodze powiatowej nr 3367D w miej-
scowości Witków i Czarny Bór o łącznej powierzchni 500 metrów 
kwadratowych. Zadanie realizowane było przez Powiat Wałbrzyski 
przy udziale finansowym Gminy Czarny Bór w kwocie 50 000,00 
złotych. Warto wspomnieć, że całkowita wartość zadania wynio-
sła 100 000,00 złotych. Starosta Krzysztof Kwiatkowski w imieniu 
Zarządu dziękuje Wójtowi Adamowi Góreckiemu i Radzie Gminy 
Czarny Bór za współpracę - czytamy na stronie Powiatu Wałbrzy-
skiego. 

Red. PW

Policja kontra narkotyki
Jak informuje Oficer Pra-

sowy Komendanta Miejskie-
go Policji w Wałbrzychu pod-
kom. Marcin Świeży, tylko 
podczas jednych z ostatnich 
dwóch wieczornych służb 
policjanci z Wałbrzycha i 
powiatu wałbrzyskiego za-
trzymali sześć osób, które 
posiadały środki psychotro-
powe oraz odurzające. Za 
przestępstwa narkotykowe 
podejrzani mogą teraz trafić 
za kraty więzienia na najbliż-
sze 3 lata.
W miniony poniedziałek po 

godzinie 17:30 policjanci zespo-
łu wywiadowców wałbrzyskiej 
komendy udali się na ulicę Kar-
konoską w Wałbrzychu, gdzie za-
trzymali dwudziestoośmiolatka. 
Zaskoczony mężczyzna starał się 
schować narkotyki, aby funk-
cjonariusze nie zauważyli, że je 
posiada. Woreczek strunowy z 
suszem roślinnym mocno ściskał 
w ręce. Późniejsze badanie wy-
kazało, że była to marihuana. Na-
stępnie przed godziną 19:00 funk-
cjonariusze z Boguszowa-Gorc 
udali się do jednego z mieszkań 
w Mieroszowie. Tam podjęli czyn-
ności służbowe w stosunku do 

trzydziestotrzylatka. Okazało się, 
że na stole w jednym z pokoi leża-
ły narkotyki w postaci marihuany 
należące do mężczyzny. Jednak to 
nie wszystko z działań munduro-
wych. Nie minęły dwie godziny, a 
inni policjanci grupy wywiadow-
czej wałbrzyskiej komendy przy 
ulicy Dunikowskiego w Wałbrzy-
chu wylegitymowali dwudziesto-
dziewięcioletniego mieszkańca 
"miasta zielonego dębu". Przy nim 
mundurowi znaleźli woreczek 
strunowy z amfetaminą.

Kolejny dzień, kolejni złapani
Dzień później przed godziną 

19:00 policjanci otrzymali zgło-
szenie o zbyt głośnej muzyce do-
biegającej z jednego z mieszkań 
przy ulicy Sienkiewicza w Wał-
brzychu. To właśnie podczas tej 

interwencji funkcjonariusze ze-
społu wywiadowców zatrzymali 
dwóch mieszkańców Wałbrzycha. 
Dwudziestotrzylatek i trzydzie-
stotrzylatek posiadali narkotyki 
w postaci amfetaminy. Również 
we wtorek późnym wieczorem – 
około godziny 22:00 - w ręce „wy-
wiadowców” na klatce schodowej 
jednego z budynków przy ulicy 
Andersa w Wałbrzychu wpadł 
jeszcze trzydziestoośmiolatek. 
Mundurowi znaleźli przy nim nar-
kotyki w postaci marihuany oraz 
amfetaminy.

Funkcjonariusze po raz kolejny 
narkotykom mówią stanowcze 
"nie" i zapowiadają dalsze działa-
nia w tym zakresie.

Red.
Źródło i fot.:

walbrzych.policja.gov.pl



REKLAMA R0011/22

REKLAMA R0012/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (zabudowanej garażem 
będącym własnością osoby fizycznej) położonej  w Wałbrzychu przy ul. Drzymały, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka  nr 114/23, obręb Rusinowa nr 35 o powierzchni 0,0033 ha, dla której 
w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00075911/4, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do uzbrojenia, aktualnie działka nie jest uzbrojona, 
posiada dostęp do drogim publicznej.
Nieruchomość objęta jest umowami dzierżawy.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 28/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24.02.2016 r.                               
o warunkach zabudowy, która ustala warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu.

Cena  wywoławcza 7.500,00 zł (+23%VAT). 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:00.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości                            
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 02.02.2022 r. wadium   w wysokości 800,00 zł 
wadium należy wpłacić na konto: 
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty 

należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić 
nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność 
ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących 
do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał              
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony                                  
w przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach                             
i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl.

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 1.  Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha 
Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
 2 2.   Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości 
(art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3 3.   Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na 
stronie http://bip.um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 
665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego   w 
Wałbrzychu przy  ul. Nałkowskiej 1 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy  lokal   położony  jest  na IV piętrze budynku  mieszkalnego  i  składa się z: jednego pokoju, 
kuchni, łazienki z wc i przedpokoju ,  o  łącznej  powierzchni   użytkowej  26,30 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,21 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli   
lokali    oraz   w    prawie  własności   działka nr 429 o   powierzchni  157 m²  obręb   Piaskowa Góra nr 
5, dla której  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa)   nr  
SW1W/00030564/9 wynosi 475/10000.
Księga wieczysta lokalowa SW1W/00057008/9.

Cena wywoławcza nieruchomości :  100.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
                 
Przetarg odbędzie  się  w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim  w  Wałbrzychu,  ul. Kopernika 2, sala 
nr 107  ( sala ślubów) o godz. 9:45.

Lokal można obejrzeć w dniach 04.02.2022 r. i 11.02.2022 r. od godz. 12:00 do godz. 13:00.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 10.000,00 zł :
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty 
należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić 
nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność 
ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących 
do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony   w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach 
i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej                     bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 
58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w 
użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 
1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.
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REKLAMA R0013/22

REKLAMA R0014/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych,  
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu, oznaczonej jako 
działka nr 230/8 obręb Konradów nr 15 o  powierzchni 0,0506 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr SW1W/00078633/2, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Przedmiotowa nieruchomość ze względu na brak 
bezpośredniego dostępu  do  drogi publicznej może być wykorzystana jako uzupełnienie 
nieruchomości przyległych ( tj. 349, 348/3, 234 oraz 347 obręb Konradów nr 15).

Cena  wywoławcza 50.000,00 zł (+23%VAT). 
  
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Nieruchomość nieuzbrojona, przez południową część działki ( przy granicy z działką nr 347) 
przebiega sieć instalacji kanalizacyjnej.                                                    

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:15

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium
w wysokości 5.000,00 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Millennium 
Bank S. A.  93 1160 2202 0000 0004 9251 8376    z dopiskiem „Wadium na przetarg  działka                        
nr 230/8   obręb Konradów nr 15”
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy  
tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia  16.02.2022 r.
do godziny 14.00 zgłosić  uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. 
Kopernika 2, pok. 103 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dowodu wniesienia wadium 
oraz oryginałem aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której 
uczestnik przetargu jest właścicielem  ( tj. 349, 348/3, 234 i 347  obręb Konradów 15). Lista 
osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego
w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 (I-piętro przy pok. 103) nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do 
dokonania wpłaty zaoferowanej
w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych

z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony
w przeciągu  21 dni  od daty przetargu.
Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-
240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.
pl.
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na 
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit 
c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3.   Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 położonego   w 
Wałbrzychu przy  ul. Marconiego 5 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy  lokal   położony  jest  na poddaszu  budynku  mieszkalnego  i  składa się z: jednego 
pokoju, kuchni                   i przedpokoju ,  o  łącznej  powierzchni   użytkowej  29,76 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,00 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli   
lokali    oraz   w    prawie  własności   działka nr 178/1  o   powierzchni  248 m²  obręb   Stary Zdrój nr 
20 dla której  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa)   nr  
SW1W/00047623/3 wynosi 406/10000.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości :  55.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
                 
Przetarg odbędzie  się  w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim  w  Wałbrzychu,  ul. Kopernika 2, sala 
nr 107  ( sala ślubów) o godz. 10:30.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem  MZB BOK Stary Zdrój  w Wałbrzych                                 
ul. 11 Listopada 48, tel. 74 847-88-16.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 5.500,00 zł :
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty 
należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić 
nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność 
ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących 
do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony   w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach 
i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej                     bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 
58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w 
użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 
1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
Sporządziła: Katarzyna Hausman

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.
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REKLAMA R0015/22

REKLAMA R0016/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej                           
w Wałbrzychu przy ul. Szewskiej 32,34,36, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o numerach                         
416, 417 i 418, obręb Stary Zdrój nr 19 o łącznej  powierzchni 0,0875 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  
Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00023454/3, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta roślinnością oraz samosiejkami brzozy. Położona   
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Teren o znacznym 
nierównomiernym spadku, częściowo w formie dość wysokiej skarpy. Nieruchomość posiada dostęp do 
drogi publicznej.
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 153/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20.11.2017 
r.                               o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego.

Cena  wywoławcza 100.000,00 zł (+23%VAT). 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:45.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości                            
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 10.000,00 zł 
wadium należy wpłacić na konto: 

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty 
należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić 
nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność 
ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących 
do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał              
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony                                  
w przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach                             
i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej  bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  
jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3.   Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.
pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego   w 
Wałbrzychu przy  ul. Andersa 88 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy  lokal   położony  jest  na parterze  budynku  mieszkalnego  i  składa się z: jednego pokoju, 
kuchni                   i łazienki z wc ,  o  łącznej  powierzchni   użytkowej  34,58m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,28 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli   
lokali    oraz   w    prawie  własności   działka nr 103/2  o   powierzchni  838 m²  obręb   Biały Kamień nr 
16 dla której  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa)   nr  
SW1W/00053224/1 wynosi 639/10000.
W dziale I – uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej – 
nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu.

Cena wywoławcza nieruchomości :  70.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
                 
Przetarg odbędzie  się  w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim  w  Wałbrzychu,  ul. Kopernika 2, sala 
nr 107  ( sala ślubów) o godz. 9:15.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem  MZB BOK Biały Kamień  w Wałbrzych                                 
ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 7.000,00 zł :
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty 
należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić 
nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność 
ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących 
do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony   w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach 
i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej                     bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 
58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w 
użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 
1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.



Ogłoszenia 13
www.30minut.pl

Piątek, 14 stycznia 2022
Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0017/22

REKLAMA R0018/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego   w 
Wałbrzychu przy  ul. Gwarków 9 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy  lokal   położony  jest  na I piętrze  budynku  mieszkalnego  i  składa się z: jednego pokoju 
i kuchni                o  łącznej  powierzchni   użytkowej  22,80m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,54 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli   
lokali    oraz   w    prawie  własności   działka nr 23/3 o   powierzchni  1011 m²  obręb   Sobięcin nr 
28 dla której  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa)   nr  
SW1W/00082669/4 wynosi 532/10000.
W dziale III – ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie 
przejazdu                      i przechodu.

Cena wywoławcza nieruchomości :  40.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
                 
Przetarg odbędzie  się  w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim  w  Wałbrzychu,  ul. Kopernika 2, sala 
nr 107  ( sala ślubów) o godz. 10:15.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem  MZB BOK Sobięcin  w Wałbrzych                                 
ul. 1 Maja , tel. 74 842-43-47.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 4.000,00 zł :
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty 
należy wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić 
nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność 
ustawową w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących 
do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony   w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy 
przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach 
i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej                     bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO)  
jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3.   Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.
pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne 
nr 7 położonego   w Wałbrzychu przy  ul. Nowogrodzkiej 1 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części 
gruntu.

Przedmiotowy  lokal   położony  jest  na poddaszu  budynku  mieszkalnego  i  składa się z: jednego 
pomieszczenia,                   o  łącznej  powierzchni   użytkowej  8,84 m².
Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia gospodarcze, wc oraz piwnica ,  o łącznej  pow. 20,01 m².

Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli   
lokali    oraz   w    prawie  własności   działka nr 136/6  o   powierzchni  707 m²  obręb   Nowe Miasto 
nr 21 dla której  w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa)   nr  
SW1W/00017869/0 wynosi 560/10000.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 21.07.2021 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29.09.2021 r.

Cena wywoławcza nieruchomości :  16.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
                 
Przetarg odbędzie  się  w dniu 23.02.2022 r.  w Urzędzie Miejskim  w  Wałbrzychu,  ul. Kopernika 2, sala nr 
107  ( sala ślubów) o godz. 9:30.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem  MZB BOK Śródmieście  w Wałbrzych                                 
ul. Mickiewicza 35, tel. 74 887-05-28.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu : 

-  ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
-  w przypadku cudzoziemców  ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278)  odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie  dokumenty w/w   powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości 
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 16.02.2022 r. wadium   w wysokości 1.600,00 zł :

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika 
przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy 
wskazać adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową 
w tytule wpłaty należy podać  adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. 
  
Termin zawarcia umowy notarialnej dot.  sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony   
w przeciągu 21 dni od daty przetargu. 

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.  o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców   (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia 
własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach 
przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
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, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej                     bip.um.walbrzych.pl.

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 biorących udział w przetargu jest  Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 
58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 
1 lit c RODO)  jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 11.01.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.
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Małgośka mówią mi…
Nowy Rok często zaczy-
na się plebiscytami. Bar-
dzo często ich wyniki bu-
dzą wielkie kontrowersje. 
Ostatnio w polskim sporcie 
na szczycie jest on – Robert 
Lewandowski. Jest i wie-
lu z nas mierzi to, że wciąż 
go nagradzają, ale… nie je-
steśmy konsekwentni. Gdy 
Złotą Piłkę wręczyli Messie-
mu, większość krzyczała, że 
to świństwo. Kiedy teraz 
wygrał w plebiscycie Prze-
glądu Sportowego, znowu 
wielu z nas krzyczy, że to 
świństwo.

Śmiech na sali. Kłótnia na-
rodowa. Marudzenie, że nie 
zasłużył. Ja uważam ina-
czej. Wiem jednak, że mal-
kontentów nie przekonam, 
tak jak i oni nie przekonają 
mnie, że jest inaczej. Za-
stanawia mnie jednak dla-
czego kilka lat temu nasi 
narodowi krytycy płakali, 
że nie mamy piłkarza klasy 
światowej, który reprezen-
towałby nas na boiskach 
całego świata.

Dzisiaj mamy najlepszego 
zawodnika na świecie w 
najpopularniejszej dyscy-
plinie na świecie i… wciąż 
mało. A to nie strzela dla 
Polski, a to tylko dobija do 
pustej. Ja zawsze do tego 
dodaję – chciałbyś tak 
strzelać do „pustej” jak on. 
Chciałbyś tyle zarabiać, co 
on. I tak dalej. Ponownie 
nasuwa się pytanie DLA-
CZEGO? Dlaczego go nie 
doceniamy? Może odpo-
wiedzią jest, że jest boga-
ty? Problem w tym, że sam 
sobie wybiegał. Sam sobie 
wystrzelał i mówcie wszy-
scy co chcecie, ale za jakiś 
czas już nie będzie grał. Już 
nie będzie strzelał. Już nie 
uratuje nam dupy i ciekawe 
co wtedy powiecie?

Zapewne, że był wielki. Póź-
niej będziecie tęsknić. Jesz-
cze później wspominać na 
Youtube bramki. W końcu 
będziecie płakać i wypierać 
z siebie, że nigdy o nim źle 
nie mówiliście. To jest Pol-
ska właśnie.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Invenio i Olimpijczyk dalej bez porażki
Za nami 6 kolejka Uzdrowiskowej Ligi Halowej. Emocje towarzyszyły nam do ostatniego spotkania. Wyniki zaskakiwały. 

Sędziowie nie żałowali kartek, trafiła się nam nawet czerwona dla Dawida Wodnickiego.

Wszystko zaczęło się od 
meczu Transway & GK 
Auto Luks, które o punkty 
walczyło z FC SWIDD Białe 
Mewy. Początek rywaliza-
cji był zacięty i do przerwy 
podopieczni trenera Borka 
prowadzili zaledwie jed-
ną bramką. Rozstrzelali się 
jednak po zmianie stron, 
pewnie zgarniając 3 punk-
ty. Później zobaczyliśmy 
festiwal strzelecki w wy-
konaniu lidera rozgrywek. 
Olimpijczyk wygrał pew-
nie, umacniając się na 1 
miejscu w tabeli.
 
Remisem zakończyły się 
dwa kolejne spotkania. Za-
głębie podzieliło się punk-
tami z Zrzeszonymi, Czarni 
Lwów z T-Bestem Grzego-
rza Michalaka. W obu me-
czach padł wynik 1:1. Przy-
zwyczajeni do wyrównanej 

walki, z dużą ciekawością 
zerkaliśmy w stronę kolej-
nego meczu. Z początku 
wyrównane zawody, szyb-
ko zostały zdominowane 
przez Ale Jazz. Na koniec 
nieoczekiwanie mecz, na 
który wszyscy czekali, za-
kończył się stosunkowo 
łatwą wygraną Invenio QD. 
Była to też pierwsza strata 
punktów będącego do tego 
momentu na 2 miejscu ze-
społu Górnika Nowe Mia-
sto.
 
Ostatecznie w 6 kolejce 
zobaczyliśmy 49 bramek, 
co daje średnią 8,16 gola 
na mecz. Najwięcej z nich 
padło w spotkaniu Olim-
pijczyka z FC Gaj (23 gole). 
Dwa pojedynki zakończyły 
się podziałem punktów. 
Pierwszej porażki zaznali 
gracze Górnika Nowe Mia-

sto. Na czele rozgrywek 
nadal bez straty punktów 
Olimpijczyk i Invenio QD. 
Bez punktu pozostaje FC 
Gaj.
 
Wyniki 6 kolejki:
Transway & GK Auto Luks – 
FC SWIDD Białe Mewy 9:3
Olimpijczyk Wałbrzych – 
FC Gaj 22:1

Zagłębie Wałbrzych – Zrze-
szeni Wałbrzych 1:1
Czarni Lwów Retroliga – T-
-Best 1:1
Szczyt Boguszów Gorce – 
Ale Jazz 1:1
Invenio QD – Górnik Nowe 
Miasto 6:0

JZ

Sparingowe plany
Powoli zbliżamy się do okresu, w którym piłkarskie zespoły przerwą zimowy sen i powró-

cą do treningów. W tym tygodniu przedstawiamy pierwsze cztery zespoły z regionu, które 
zaczynają przygotowania. Sprawdzamy z kim zagrają podopieczni trenera Marcina Doma-
gały? Kto zmierzy się z wałbrzyskim Zagłębiem? Jak trudnych rywali będą mieć gracze Unii 
Bogaczowice? Dowiemy się też kto sprawdzi bieżącą dyspozycję Górnika Nowe Miasto.

Na początek Górnik Wał-
brzych. Biało-niebiescy do 
treningów wrócili 11 stycznia. 
Wałbrzyscy piłkarze przygo-
towywać się będą na miejsco-
wych obiektach. Trener Marcin 
Domagała zaplanował również 
6 gier kontrolnych.

Lista gier Górnika Wał-
brzych:

• 29.01 | KS Walim (Wałbrzy-
ska Serie A)

• 05.02 | Granit Roztoka (IV 
Liga Dolnośląska)

• 12.02 | Bystrzyca Kłodzka 
(Liga Okręgowa)

• 19.02 | Kuźnia Jawor (IV 
Liga Dolnośląska)

• 26.02 | Górnik Nowe Mia-
sto (Wałbrzyska Serie A)

• 05.03 | Iskra Witków Śląski 
(Wałbrzyska Serie A)

Plan gier zakłada ich roze-
granie na boiskach kompleksu 
Aqua Zdrój Wałbrzych. Godziny 
spotkań zostaną określone w 
późniejszym czasie.

**
Zagłębie Wałbrzych trenuje 

od 12 stycznia. Trener Łukasz 
Wojciechowski zaplanował 6 
spotkań kontrolnych. Pierwsze 
już 5 lutego z Bobrem Marci-
szów.

Zestaw gier sparingowych 
Zagłębia:

• 05.02 | Bóbr Marciszów (g. 
17:00)

• 13.02 | Step Tąpadła Wiry 
(g. 11:00)

• 20.02 | Sokół Kostrza
• 27.02 | Orzeł Lubawka
• 06.03 | Szczyt Boguszów 

Gorce

Większość gier zaplanowa-
na została na stadionie w Świe-
bodzicach.

**
Stosunkowo szybko zaczy-

nają też trenować zawodni-
cy występującej na boiskach 
Wałbrzyskiej Serie A, Unii Bo-
gaczowice. Przedstawiamy 
harmonogram zaplanowanych 
sparingów zespołu na okres 
styczeń- marzec 2022

• 30.01.2022 (niedziela) - 
boisko sztuczne Świebodzice 
godzina 11:00 - CZARNI LWÓW

• 06.02.2022 (niedziela) - 
boisko sztuczne Świebodzice 
godzina 13:00 - SZCZYT BOGU-
SZÓW GORCE

• 13.02.2022 (niedziela) - 
boisko sztuczne Świebodzice 
godzina 13:00 - PIAST BOLKÓW

• 19.02.2022 (sobota) - boi-
sko UNIA ARENA godzina 18:00 

(przy oświetleniu) - KP POD-
GÓRZE WAŁBRZYCH

• 20.02.2022 (niedziela) - 
boisko sztuczne Świebodzice 
godzina 13:00 - LKS SUDETY 
KĄTKI

• 27.02.2022 (niedziela) - 
boisko sztuczne Świebodzice 
godzina 13:00 - KAROLINA JA-
WORZYNA ŚLASKA

• 06.03.2022 (niedziela) - 
boisko sztuczne Świebodzice 
godzina 13:00 - NYSA KŁACZY-
NA

Szybko też do treningów 
wrócili podopieczni trenera 
Wojciecha Błażyńskiego, który 
poza intensywnym okresem 
przygotowań zaplanował rów-
nież kilka gier kontrolnych.

• 06.02 - MCK Mieroszów
• 12.02 - Olimpia Kamienna 

Góra
• 20.02 - MKS Szczawno 

Zdrój
• 26.02 - Górnik Wałbrzych
• 05.03 - KS Walim
Drużyna Wojciecha Błażyń-

skiego wciąż poszukuje part-
nerów do gier kontrolnych w 
okresie luty – marzec. O wszel-
kich zmianach będziemy infor-
mować na bieżąco.w

JZ 
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Zima to tradycyjnie okres licznych imprez halowych. Za nami Turniej o Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju, za organizacją 
którego stała Szkółka Piłkarska Młode Wilki Szczawno-Zdrój, a który przyniósł triumfy Górnika Nowe Miasto oraz AKS-u Strzegom.

Sezon na Młode Wilki rozpoczęty
Na zaproszenie organizato-

rów, czyli burmistrza Szczaw-
na-Zdroju oraz trenerów Mło-
dych Wilków, w zmaganiach 
w uzdrowisku oprócz gospo-
darzy wzięło udział 8 zespo-
łów: Górnik Wałbrzych, Górnik 
Nowe Miasto, AKS Strzegom, 
Baszta Wałbrzych, Jaworzan-
ka Jawor, Victoria Świebodzi-
ce, AP 13 Jarosława Lato oraz 
Football Academy Wałbrzych. 
Wspomniane ekipy rywalizo-

wały w kategoriach 2013 oraz 
2014. Jak przyznał Marcin 
Morawski, jeden z przedstawi-
cieli miejscowych, turniej do-
starczył licznie zgromadzonej 
publiczności mnóstwo atrak-
cji, zaciętych spotkań oraz 
ładnych goli. - Zawody stały 
na wysokim poziomie sporto-
wym, ale w tych kategoriach 
i w obecnych czasach wynik 
nie jest rzeczą najważniejszą. 
Liczy się bowiem uśmiech 

dzieci, które aktywnie i w to-
warzystwie rówieśników mo-
gły spędzić czas -, powiedział 
Morawski. Jak dodał, przygo-
towanie turnieju nie byłoby 
możliwe, gdyby nie wsparcie 
burmistrza Adama Fedoruka 
oraz Tomasza Durajczyka, dy-
rektora MOSiR-u Szczawno-
-Zdrój i jego współpracowni-
ków. 

Z kronikarskiego obowiąz-
ku należy poinformować, iż 
rywalizację w roczniku 2013 
wygrał Górnik Nowe Miasto, a 

wśród młodszych piłkarzy naj-
lepszy okazał się AKS Strze-
gom. Niedawny turniej to do-
piero początek emocji spod 
znaku Młodych Wilków, gdyż 
już jutro w hali sportowej przy 
ulicy Słonecznej w Szczaw-
nie-Zdroju rozegrane zostaną 
zawody z udziałem rocznika 
2012. Na starcie stanie 10 
drużyn, a początek zmagań 
zaplanowano na godzinę 13.

 

Bartłomiej Nowak 

Cenne trofeum Antka Nowika
Rakieta Huberta Hurkacza, a więc najlepszego obecnie polskiego tenisisty, była główną nagrodą w turnieju Toyota Nowa-

kowski WTA Kids Cup w kategorii do 8 lat. Tym przyjemniej jest nam poinformować, iż to zaszczytne trofeum powędrowało 
w ręce lokalnego zawodnika, a konkretnie Antoniego Nowika z klubu Uczniowski Klub Tenisowy Wałbrzych Szczawienko. 

Trwa zwycięska passa 
Antka Nowika, który, jak 
wspominaliśmy na po-

czątku grudnia, zajął 2. 
miejsce w kategorii do lat 
8 oraz 1. pozycję w kate-
gorii do 9 lat podczas II 
edycji turnieju z cyklu Toy-
ota Nowakowski WTA Kids 
Cup we Wrocławiu. W mi-
niony weekend przedsta-
wiciel klubu z ulicy Ogro-
dowej potwierdził wysoką 
dyspozycję zwyciężając 
w trzeciej odsłonie wspo-
mnianych zawodów. W fi-
nale zmagań Nowik junior 
nie dał szans doskonale 
znanemu przeciwnikowi, 
Patrykowi Żurkowi z klubu 
Sportoteka Puszczykowo. 
Wałbrzyszanin wygrał 7:2, 
7:3 (zawodnicy rozegra-
li tak zwane „małe” tie-
-breaki) i zasłużenie ode-
brał wspaniałą nagrodę, 
jaką była rakieta Huberta 
Hurkacza. Warto w tym 

miejscu podkreślić, iż była 
to ta sama rakieta, którą 
najlepszy polski tenisista 
pokonał w lipcu minione-
go roku Rogera Federera 
w ćwiercfinale Wimbledo-
nu! - Co prawda czekamy 
jeszcze na piękną ramę, 
ale rakieta już wisi w re-
prezentacyjnym miejscu 
klubowej kawiarni. Je-
śli chodzi o sam występ 
we Wrocławiu, to muszę 
przyznać, iż Antek zagrał 
fenomalnie przeciwko 
utytułowanemu rywalowi, 
który tylko w minionym 
roku zaliczył 250 meczów, 
z czego większość wy-
grał -, powiedział Łukasz 
Nowik, trener, a zarazem 
założyciel Uczniowskiego 
Klubu Tenisowego Wał-
brzych Szczawienko. 

Po trzech edycjach nasz 
młody bohater plasuje się 
na 1. miejscu w klasyfika-
cji generalnej kategorii 
czerwonej, czyli do 8 lat, 
oraz prowadzi w klasyfika-
cji pomarańczowej do lat 
9. Trzecia odsłona turnieju 
z udziałem starszych gra-
czy dopiero przed nami, 
gdyż organizatorzy Toyo-
ta Nowakowski WTA Kids 
Cup postanowili przepro-
wadzić oba turnieje w 
dwóch różnych terminach. 
Niewykluczone zatem, 
iż jutro Antek powiększy 
jeszcze przewagę nad po-
zostałymi graczami, czego 
mu szczerze życzymy.  
 

Fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Dariusz  
Nazwisko: Michalak 
Data urodzenia: 6 lipca 1990 roku
Pseudonim sportowy: Daro (w zespole),
Benek (tak wołają na mnie moi bracia) 
Klub: KP Górnik Wałbrzych (piłka nożna)

Największy dotychczasowy sukces: Sportowy sukces to na pewno awans 
z Górnikiem Wałbrzych z IV do III, a następnie po kolejnym roku z III do II 
ligi, czyli na poziom centralny. Fajnie wspominam również naszą przygodę 
w Pucharze Polski, gdzie wyeliminowaliśmy I-ligowe zespoły takie jak GKS 
Tychy, czy Sandecję Nowy Sącz, a ja zdobyłem decydującego gola w meczu 
z ŁKS-em Łódź, który dał nam awans do 1/8 finału we wrześniu 2013 roku. 
Z życiowych sukcesów muszę powiedzieć o mojej wspaniałej rodzinie, w 
tym dwóch cudownych córeczkach. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Zawsze lubiłem Real Madryt, dlatego 
moim ulubionym zawodnikiem był Roberto Carlos. Podobała mi się jego 
gra, mocny strzał z lewej nogi, ale również to, iż jako lewy obrońca był bar-
dzo groźny w ofensywie. 
Dlaczego siatkówka: Byłem skazany na piłkę nożną. Tato kochał i grał w 
piłkę nożną, jednak przez sytuację życiową nie mógł kontynuować gry, ale 
musiał skupić się na pracy. Moi bracia również grali, a że jestem najmłod-
szy z rodu Michalaków, to miałem z kogo brać dobry przykład. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Cel sportowy na ten rok to awans z Górnikiem 
do IV ligi. Nie będę patrzył w dalszą przyszłość, bo najważniejszy dla mnie 
jest obecny sezon. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Probierz na selekcjonera!
Jak wiadomo Paulo Sousa zwiał 
do Brazylii i PZPN stanął przed 
koniecznością wyboru nowe-
go selekcjonera. A moment, w 
którym piłkarska centrala musi 
dokonać tego wyboru jest spe-
cyficzny ze względu na termin 
baraży do mistrzostw świata 
w Katarze - marzec tego roku. 
Pandemia mocno zachwiała 
kalendarzem rozgrywek i taki 
termin jest tego konsekwencją 
choć mimo wszystko dziwię się 
dlaczego te mecze nie zosta-
ły zaplanowane na grudzień 
2021r. Spokojnie te dwie kolejki 
spotkań można byłoby gdzieś w 
grudniu wcisnąć. Drużyny naro-
dowe były w rytmie meczowym a 
tak na marcowe baraże wyjdą po 
kilku miesiącach przerwy. Gdyby 
eliminacje ostatecznie zakoń-
czyły się w 2021 roku byłby to 
naturalny cykl dla funkcjono-
wania każdej kadry narodowej. 
I np. te federacje, które chciały-
by zmienić selekcjonerów (lub 
jak Polska są do tego zmuszone) 
mogłyby powierzyć im drużynę 
od nowego roku, a trenerzy mo-
gliby spokojnie przygotowywać 
je do kolejnych rozgrywek. Ko-
nieczność rozgrywania baraży 
w marcu powoduje, że federacje 
takie jak polska stoją trochę „w 
rozkroku” w kwestii wyboru no-
wego trenera. Bo jest dylemat 
czy wybrać kogoś tylko na ba-
raże (a to może być tylko jeden 
mecz) czy już z myślą o dalszej 
pracy. Jeżeli kontrakt będzie 
dłuższy, to jak do tych baraży 
podejść? Bo wiadomo, że żaden 
selekcjoner nie zbuduje drużyny 
w ciągu jednego kilkudniowego 
zgrupowania ale też nikt oficjal-
nie nie powie, że odpuszczamy 
baraże bo to i tak nie ma sensu, 
traktujemy je treningowo a bu-
dujemy już drużynę na kolejne 
eliminacje. Ja osobiście jestem 
jednak przeciwny zatrudnie-
niu trenera - zadaniowca, który 
poprowadziłby naszą drużynę 
tylko w meczach (lub meczu) ba-
rażowych. Odpada dla mnie też 
jakakolwiek kandydatura trene-
ra zagranicznego. Jako nowego 
selekcjonera widziałbym Micha-
ła Probierza, który zna polskie 
realia, zawodników, zawodnicy 
znają jego, do kadry wszedłby z 
marszu a znając jego charakter, 
potrafiłby „ogarnąć” i zmobilizo-
wać drużynę na baraże. Jeżeliby 
je przegrał, to nic by się nie stało, 
byłaby to konsekwencja błędów 
jego poprzednika. Mimo braku 
kwalifikacji na mundial drużyna 
byłaby zmotywowana do dalszej 
pracy bo Probierz z pewnością 
potrafiłby „kupić” zawodników. 
Ponadto to bardzo inteligentny i 
charyzmatyczny  człowiek, który 
miałby autorytet wśród najwięk-
szych gwiazd kadry.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl



16 Kultura / Sport 
www.30minut.pl/Tygodnik30minut

Piątek, 14 stycznia 2022

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Na szczycie ulicy Słowackie-
go, którą penetruję tego poran-
ka w poszukiwaniu oddechu, 
on czeka jakby właśnie na mnie. 
Od zawsze lubię się nią wspi-
nać. Mam tam swoje ulubione 
przystanki, księgarnię (kiedyś 
dwie), do której obowiązkowo 
należy zajrzeć i ukochaną Gale-
rię Sztuki BWA z przepastnymi 
witrynami - wrotami do nowe-
go wspaniałego świata. Jest na 
Słowackiego milion moich śla-
dów, galaktyk rozproszonych 
wspomnień, gwiazd wypalo-
nych i komet wracających w 
to samo miejsce raz na sto lat. 
Idę więc w tym wyśmienitym 
towarzystwie wspomnień, za-
czerpnąwszy tak potrzebnego 
mi powietrza, uśmiecham się 
do wieżyczek wałbrzyskiego 
Hogwartu i właśnie wtedy go 
spostrzegam. Pośród szarości 
poranka, powtarzalności mija-
jących mnie twarzy, ciasnoty 
jednego z ostatnich dni roku. 
Starszy, bardzo elegancki pan 
w wełnianym granatowym 
płaszczu, nonszalancko prze-
wiązanym szaliku i kaszkiecie, 
rodem z samego Eton, z gracją 
młodego linoskoczka wsiada 
na rower i odjeżdża, a mijając 
mnie skłania delikatnie głowę 
w uśmiechu. Chyba zauważył 
moją minę. Bierze zakręt i znika 
gdzieś przy kaskadzie schodów 
Teatru Lalki i Aktora. Demateria-
lizuje się. I ten jego rower! Czer-
wony w białe paski! Albo kropki. 
Jakieś ciapki. Próbuję zrobić coś, 
czego nie robię nigdy. Sięgam 
po telefon, by utrwalić ten mo-
ment na światłoczułej kliszy pa-
mięci - nierzeczywisty, soczysty 
i świeży. Chcę móc się nim de-
lektować. Ale dłonie mam zbyt 
zmarznięte i zanim znajduję te-
lefon pan z Eton znika. Po chwili 
osłupienia mknę dalej Gdańską, 
chylę głowę przed wszechmocą 
Atlantów, ku ukochanemu pla-
cowi Kościelnemu, na którym 
witam się zawsze z Kościołem 
Zbawiciela szepcząc „cześć Są-
siadku”. Stamtąd już tylko kilka 
kroków do ogrodu mojego Sta-
ruszeczka, który niczym latarnia 
morska, bezpieczna przystań 
pośród wzburzonych śródmiej-
skich krajobrazów. Dlaczego 
Wam o tym opowiadam? Byście 
w Nowym Roku zauważali głów-
nie to, co piękne, ożywcze, przy-
noszące nadzieję i ulgę. Łatwo 
nie będzie, ale wypatrujcie co-
dziennie swoich błysków, prze-
jaśnień, smug światła. Starszych 
panów z Eton. Żyjcie nimi. Nie 
bójcie się zaglądać we wszyst-
kie, nawet najciemniejsze za-
kamarki. Choć tyle możemy. Aż 
tyle!

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

15 i 16 stycznia Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu zaprasza 
na spektakl PO NAS CHOĆBY 
KOSMOS wg tekstu Sibylle Berg, 
który jest przede wszystkim 
opowieścią o Millenialsach – 
pokoleniu, które właśnie wcho-
dzi w dorosłość. 

O fantazji na temat rzeczywi-
stości ery cyfrowej, którą stwo-
rzyła wcześniejsza generacja 
babyboomersów. O tym, że wy-

prawa na Marsa po lepszy świat 
nigdy nie będzie miała miejsca, 
jeśli jedyne co mamy w zana-
drzu to bujna wyobraźnia. O 
wielkich czynach i kulcie niedoj-
rzałości. O diagnozie współczes-
nych 30-latków i świecie, który 
funkcjonuje już niemal zupeł-
nie na ich zasadach. O jałowych 
buntownikach przeciwko skraj-
nie prawicowym porządkom.

Spektakl zrealizowany w ra-
mach "Z ogniem w głowie 3", 
polsko-niemieckich spotkań z 
teatrem dla młodzieży – 19. Dni 
dramaturgii.

"Z ogniem w głowie 3" jest 
współfinansowane przez funda-
cję współpracy polsko-niemie-
ckiej oraz ze środków z budżetu 
województwa dolnośląskiego.

Partner projektu: Kinder- Und 
Jugendtheaterzentrum In Der 
Bundesrepublik Deutschland 
(Frankfurt Am Main) Partner Te-
atru: Goethe-Institut

Partner spektaklu: Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury

Sibylle Berg. Ur. 2 czerwca 
1962 roku w Weimarze. Proza-
torka, dramatopisarka, eseistka 
i felietonistka. Po udanej uciecz-
ce z dawnego NRD imała się 
różnych prac, także fizycznych. 
W 1984 roku rozpoczęła karierę 

pisarską w Hamburgu, pisząc do 
tygodników „Die Zeit” i „Stern”. 
Po wydaniu debiutanckiej po-
wieści “Ludzie szukają szczęścia 
i umierają ze śmiechu” (1997) 
okrzyknięto ją największą skan-
dalistką literatury niemieckiej. 
Jest laureatką prestiżowych na-
gród Marburger Literaturpreis 
(2000) i Wolfgang-Koeppen-
-Preis (2008). Mieszka w Szwaj-
carii. W Wałbrzychu Marianne 
Wendt wystawiła jej dramat 
„Pies Kobieta Mężczyzna” 
(2004).

Red.
Fot. Teatr Dramatyczny

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

15.01 PO NAS CHOĆBY KOS-
MOS 19:00

Scena Kameralna

16.01 PO NAS CHOĆBY KOS-
MOS 18:00

Scena Kameralna

Niepokonane od 7 spot-
kań i aktualne liderki tabeli 
II Ligi Siatkówki Kobiet - 
siatkarki MKS Chełmiec Wo-
dociągi Wałbrzych zagrają 
pierwszy mecz w nowym 
roku na własnym parkiecie.

W sobotę o godz. 15:00 w Hali 
Wałbrzyskich Mistrzów zespół 
trenera Marka Olczyka zagra 
z drużyną Sokół 43 AZS AWF Ka-

towice - aktualnie 3 miejsce w li-
gowej tabeli.

W pierwszej rundzie w Ka-
towicach po tie-break'u lepsze 
okazały się wałbrzyszanki.

Jak będzie tym razem? Szyku-
ją się kolejne siatkarskie emocję.

Zapraszamy serdecznie!

Pierwszy domowy mecz w 2022!

TAJEMNICZY OGRÓD już 
16 stycznia 2022 roku o go-
dzinie 12:30. To spektakl na 
podstawie powieści Frances 
Hodgson Burnett w tłuma-
czeniu Jadwigi Włodarkie-
wicz. Przedstawienie uka-
zuje młodym widzom świat 
cennych wartości, jakimi są 
bliskie relacje rodzinne czy 
przyjaźń, ale porusza też 
problem oswajania osobi-
stych traum dzieci i doro-
słych. Zbliżmy się zatem do 
mistycznej przyrody i spró-
bujmy ją okiełznać.

To spektakl muzyczny o pe-
rypetiach osieroconej w Indiach 
angielskiej dziewczynki – Mary 
Lennox, która trafia pod opiekę 
wuja – lorda Archibalda Cra-
vena, mieszkającego w pałacu 
Misselthwaite Manor. Miejsce 
to, położone pośród angielskich 
wrzosowisk, skrywa wiele gorz-
kich tajemnic, począwszy od 

zamkniętego na klucz tytułowe-
go ogrodu po samotność jego 
mieszkańców.

Lord Craven ciągle gdzieś 
wyjeżdża, jakby przed czymś 
uciekał. Pogrążony w rozpaczy 
po stracie ukochanej żony, nie 
potrafi nawet nawiązać relacji ze 
swoim synem Colinem. Dopiero 
obecność Mary Lennox, jej cie-
kawość świata i upór w dążeniu 
do celu przywrócą do życia nie 
tylko zapomniany ogród, ale 
przede wszystkim zranione ser-
ca domowników. Odradzająca 
się przyroda wpłynie bowiem na 
przemianę duchową głównych 
bohaterów. - Informuje asystent 
reżysera, Filip Niżyński.

Red.
Fot. TLiA

16.01.2022 godz. 12:30 TA-
JEMNICZY OGRÓD 80 min. 7+ 
Duża Scena

Teatr Lalki i Aktora zaprasza
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Wernisaż dziewięciu foto-
grafów w Multimedialnej Ga-
lerii Obrazu WOK. Wernisaż 
zaplanowano na 15 stycznia 
o godzinie 17.oo w Multime-
dialnej Galerii Obrazu w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury na 

terenie Starej Kopalni. Wstęp 
na wystawę jest bezpłatny. 
Zdjęcia prezentowane będą 
do 15 lutego.

Wystawa zdjęć fotografów 
zrzeszonych w Sudeckim To-

warzystwie Fotograficznym to 
pierwsza tegoroczna propozycja 
Multimedialnej Galerii Obrazu 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultu-
ry na terenie Starej Kopalni. 15 
stycznia o godzinie 17.oo swoje 
prace zaprezentuje dziewięciu 

autorów. Każdy zestaw prac to 
odmienne spojrzenie na foto-
grafię. – Sudeckie Towarzystwo 
Fotograficzne to nasz nowy 
partner w dziedzinie wystaw 
fotograficznych. Sami jesteśmy 
ciekawi prac, które ujrzymy. Bę-
dzie to wystawa dziewięciu osób 
związanych z grupą – mówi Ju-
styna Drapała z Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury. Wystawa to 

dziewięciu autorów i bardzo 
różnorodna tematyka zdjęć. Po-
jawią się krajobrazy, portrety czy 
fotografie artystyczne.

Przypominamy, że Sudeckie 
Towarzystwo Fotograficzne ist-
nieje od 2013 roku. Powstało 
z inicjatywy dzierżoniowskich 
fotografików. Zrzesza zarówno 
amatorów, jak i profesjonalistów.

Red./WOK

„Co nam w duszy gra”

KONCERT WIEDEŃSKI 2 – NOWY PROGRAM
KLASYKA WIEDEŃSKA W NOWOCZESNYM WYDANIU

Gwiazdorska obsada, balet, orkiestra kameralna, prze-
piękne głosy które zachwycają publiczność w każdym 
wieku! Znakomite widowisko dla całej rodziny. Koncert 
Wiedeński to także zapierające dech w piersi, bajkowe 
kostiumy, które przeniosą również najmłodszych wi-
dzów do magicznego, wiedeńskiego świata Króla Wal-
ca - Johanna Straussa. U nas nie zabraknie muzycznych 
żartów, niespodzianek i skeczów. Udowodnimy tym sa-
mym, że muzyka łączy pokolenia i nie zna granic!

Zapraszamy Państwa na kolejną, nową odsłonę best-
selleru na polskim rynku muzycznym – Koncertu Wie-
deńskiego. Podczas drugiej edycji gali usłyszą Państwo 
obdarzonych wspaniałymi głosami fantastycznych soli-

stów operowych. Towarzyszyć im będą wybitni kamera-
liści występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i 
dyrygentami w Polsce i na świecie, a także gwiazdy pol-
skiego i międzynarodowego baletu.

Pierwsze tego typu wydarzenie, które w tak dużym 
stopniu przyczyniło się do rozpowszechnienia na sze-
roką skalę muzyki Johanna Straussa w Polsce. Sukces 
koncertu sprawił, że jest to obecnie niedościgniony wzór 
dla coraz to nowych zespołów inspirujących się tym wy-
darzeniem, o czym świadczą pojawiające się regularnie 
projekty o podobnej tematyce. Niekwestionowany, naj-
bardziej rozpoznawalny Kameralny Zespół Straussowski 
wykonujący wyłącznie muzykę Króla Walca - Johanna 
Straussa nieprzerwanie od niemal dekady! 

Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych 
konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, 
wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści wy-
stępujący w największych polskich i światowych salach 
koncertowych.

Wzruszają i bawią publikę od wielu lat, za każdym 
razem przyjmowani owacjami na stojąco!  Tradycją sta-
ły się już coroczne Koncerty Wiedeńskie w wykonaniu 
tej niezwykłej grupy wspaniałych artystów. To połącze-
nie klasycznej wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, 
wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością arty-
stów wykonujących to jedyne w swoim rodzaju wido-
wisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie 
bliskie sercom melomanów przeboje króla walca - Jo-
hanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z 
najsłynniejszych operetek "Zemsta nietoperza", "Baron 
cygański", "Wesoła wdówka", "Księżniczka czardasza" 
oraz "Kraina uśmiechu". Publiczność usłyszy m.in.: Walc 

"Nad pięknym modrym Dunajem", Arię Barinkaya "Wiel-
ka sława to żart", Duet wszech czasów "Usta milczą dusza 
śpiewa", polkę "Tritsch- Tratsch" oraz słynny "Marsz Ra-
deckiego". 

W klimat magicznych bali wiedeńskich wprawią Pań-
stwa olśniewające kreacje artystów, przepiękne suknie 
balowe solistek oraz Straussowskiej Orkiestry Kame-
ralnej wykonującej to niezwykłe widowisko. Koncert 
programowo nawiązywać będzie do tradycyjnych gali i 
noworocznych koncertów, odbywających się w Wiedniu. 

Przeniesiemy Państwa do bajkowego świata. Tutaj 
każdy może bujać się w rytm muzyki oraz śpiewać wraz z 
solistami najpiękniejsze melodie jak choćby „Wielka sła-
wa to żart”, czy „Usta milczą dusza śpiewa” Koncert Wie-
deński to przede wszystkim doskonała zabawa. Chcemy 
śpiewać i bawić się na scenie razem z Państwem! U nas 
nie zabraknie muzycznych żartów, niespodzianek i ske-
czów. Udowodnimy tym samym, że muzyka nie zna gra-
nic. Jako pierwsi w Polsce na tak szeroką skalę promuje-
my wiedeńską muzykę operetkową, a także największe 
przeboje mistrza Johanna Straussa.

Mamy za sobą tysiące zagranych koncertów, a nasze 
niepowtarzalne wydarzenia obejrzały już setki tysięcy 
widzów. Tego nie można przegapić!

BILETY 100 zł: Kasa Filharmonii (ul. Słowa-
ckiego 4), tel. 501 674 397,

GRUPY (powyżej 10 os.): tel. 515 985 232, 
ONLINE: http://kbq.pl/62515
16.01.2022 godz. 20:00
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
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To się nosi!

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. 

Czas na Keksa. To zdanie dobrze się 
kojarzy. Na początku jest nieco ostroż-
ny, ale wiadomo, że przez żołądek i dra-
panie po plecach łatwo dostać się do 
każdego, psiego serca. Gdy już pozna 
- jest psim ideałem. Keks jest starszym, 
sporym psiakiem. Ma około 11 lat i się-
ga ponad kolano. Lubi dzieci, jednak 
nie akceptuje innych zwierząt. Uwiel-
bia swoich ludzi i spacery z nimi, i ciąg-

nie tylko chwilę - na początku, przecież 
to tyle emocji.

Keks, będzie z Państwa zadowolony 
i czeka na szansę pokazania tego. Kto 
pierwszy? Keks czeka już rok.

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

Moda jak zwykle nie-
jedno ma imię. Tym razem 
w nowy rok wkraczamy 
pewnie i kolorowo, inspi-
rując się trendami makija-
żowymi z lat osiemdziesią-
tych. W praktyce oznacza 
to umiłowanie soczystej po-
marańczy, wyrazistego fio-
letu, turkusu, różu i błysku.

Oko, usta, kości policzkowe

Do łask wracają szerokie, lek-
ko "rozczochrane" brwi w stylu 

Madonny i mocny, wyraźny ma-
ke-up. Kto nie pamięta dawne-
go look'u królowej muzyki pop, 
radzimy obejrzeć jej najlepsze 
teledyski z tamtych czasów: 
"Material girl", "True Blue", "La 
Isla Bonita", "Papa don't preach" 
i "Like a Virgin" (bombowo wy-
korzystany eyeliner!). Inspirować 
możemy się także oprawą oka 

Brooke Shields (jest to alterna-
tywa dla wyrysowanych, zale-
wających instagram, idealnych 
kresek), na pewno powinnyśmy 
zwrócić również uwagę na ko-

ści policzkowe (uwydatnione 
różem) i usta (króluje soczysta 
czerwień).

Włosy

Jeśli chodzi o włosy wciąż na 
topie będą te fryzury, które dają 
efekt "artystycznego nieładu", do 
lamusa nie odejdą na pewno ani 
klasyczny bob ani jego "waria-
cje". Przewiduje się za to wielki 
"come back" oldskulowych ucze-
sań, loków, suszonych na okrągłą 
szczotkę. W 2022 roku pamiętaj-
my też o wszelkiego rodzaju ko-
ralikach, opaskach i kokardach 
(znów Madonna!) i oczywiście 
o właściwej pielęgnacji!

Moda wg Pinteresta

Jak podaje viva.pl, serwis spo-
łecznościowy Pinterest, na pod-
stawie wyszukiwań w sieci, wy-
brał pięć najgorętszych trendów 
urodowych na rok 2022. Należą 
do nich: fryzury "mullet" i wy-
golone głowy, płaski piercing 
zdobiący szyję, kark czy policzki, 
kolczyki, kryształowy makijaż, 
kosmiczne paznokcie.

Źródło informacji: viva.pl
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Zebrała: osa

Jeśli chcesz być modna w 
nowym roku, koniecznie zwróć 
uwagę na te wzory, printy i ma-
teriały.

KWIATY. Niezależnie od pory 
roku, kwiaty nigdy nie są passé. 

Ten uroczy motyw zachwyca i la-
tem, i zimą. Różnica polega jedy-
nie na tym, że w chłodniejsze dni 
towarzyszy im czarne tło, a one 
same przybierają barwę krwistej, 
soczystej czerwieni.

KORONKA. Ponadczasowa i 
zawsze elegancka, idealna na 
wieczorne wyjścia od niepa-
miętnych czasów. Sprawdza się 
chyba przy każdym elemencie 
garderoby: bieliźnie, sukienkach, 
bluzkach.

TIUL. Transparentna koszula 
czy spódnica midi? A może total 
look? Materiał, który nadaje się i 
dla romantyczki, i dla fanki rocka.

GOLF. Krótki znakomicie pre-
zentuje się z długą, zwiewną 
spódnicą.

SZACH I MAT. Czarne i białe 
dodatki pięknie współgrają z 
monochromatyczną stylizacją. 

OLŚNIEWAJĄCE AKCESORIA. 
Warto mieć w szafie cekinową 
kopertówkę, biżuterię do wło-
sów, mega długie kolczyki i ażu-
rowy pierścionek. Uwaga! Mo-
żemy łączyć ze sobą srebro ze 
złotem! 

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

sekund
"It-girl" to ty!
Pojęcie "it-girl", choć nie na-
leży do najnowszych, dopie-
ro od niedawna robi furorę 
w popkulturze. Mianem tym 
określa się atrakcyjną, przy-
ciągającą uwagę dziewczynę, 
zazwyczaj influencerkę, cele-
brytkę. Można by rzec, iż każ-
da epoka ma taką swoją "it-
-girl", która wyznacza trendy, 
a nawet je wyprzedza! Coraz 
częściej mówi się również o 
makijażu w tym stylu. Czym 
zatem wyrożnia się make-up 
prawdziwej "it-girl"?
Po pierwsze: rozświetlenie z 
efektem lekko mokrej, pro-
miennej skóry. Jak go uzy-
skać? Stosując kosmetyki 
Theo Marvee z linii Glass Skin 
bądź Waterfall. Przyda się tak-
że podkład rozjaśniający wraz 
z bazą z drobinkami złota, od-
bijającymi promienie światła.
Po drugie: natura a nie maska. 
Rezygnujemy zatem z mocne-
go, ciężkiego pudru, "krzyczą-
cych" cieni, nadmiernie ener-
getycznych kolorów. Liczy się 
piękno, młody, promienny 
look bez "ulepszaczy". W tym 
wydaniu sztucznym rzęsom, 
nadmiernie uwydatnionym 
wargom (za pomocą skalpela) 
i paznokciom-szponom mó-
wimy "nie".
Po trzecie: usta. Muśnięte  
błyszczykiem w bladoróżo-
wym odcieniu lub lekko za-
znaczone pomadką (po środ-
ku z efektem "rozmycia") bez 
używania konturówki.

Zebrała: osa

Ekspresowy poradnik:
to warto wypróbować!
Postaw na włosy
Curl & waves może nie tylko 
śmiało konkurować z trwałą 
ondulacją, ale stać się ulubio-
nym sposobem na to, by uzy-
skać naturalne skręty i fale. 
Marka Goldwell zadbała o to, 
byśmy zawsze mogły cieszyć 
się nienaganną fryzurą i dlate-
go w ofercie znalazły się takie 
produkty jak: krem podkreśla-
jący loki czy spraye do styliza-
cji.
Królowa śniegu
Chciałabyś zmienić kolor 
włosów, ale nie wiesz na jaki 
odcień się zdecydować? Pod-
powiadamy: wybierz srebrny 
blond. Będzie niebanalnie i 
stylowo.
Architektura brwi
Jeśli obawiasz się permanen-
tnego makijażu, postaw na 
hennę pudrową z architektu-
rą brwi. Twoje spojrzenie zy-
ska nowy blask, a ty pewność, 
że wyglądasz doskonale!

Zebrała: osa

KAROLINA TOMZA 

Święta, święta i po świę-
tach! Ten jakże wyświechtany 
slogan słyszymy z ust znajo-
mych i rodziny w okolicach 
27 grudnia – 2 stycznia. Chcąc 
na dłużej zatrzymać ich ma-
gię, bez słuchania zgnuśnia-
łych tekstów o ich bezsensie 
i szybkim przemijaniu, warto 
odwiedzić miejsca, które wy-
chodzą naszym potrzebom 
naprzeciw. Mam na myśli 
lokalne atrakcje, które ty-
siącem świateł przywołują 
masę pozytywnych emocji, 
również po okresie świątecz-
no-noworocznym. Ogrody 
Światła, bo o nich mowa, to 
frajda dla małych i dużych ob-
serwatorów świata. Do zamku 
Książ i palmiarni na to właśnie 
wydarzenie nie udało nam 
się dotrzeć podczas dwóch 
ostatnich sezonów, dlatego 
nie mamy porównania z ubie-
głymi latami, ale to, co zoba-
czyłyśmy w tym bardzo miło 
nas zaskoczyło. Palmiarnia z 
egzotycznymi zwierzętami na 
zewnątrz robi wrażenie nawet 
z drogi tuż po zmroku. Spot-
kamy tam 4-metrową żyrafę, 
żółwie, flamingi, wieloryba, 
małpki, rybki, krokodyla, pa-
wia – wszystkie mieniące się 
pełną feerią barw. Również 
wnętrza palmiarni są przy-
jemnie, nienachalnie roz-
świetlone. Świecą się wejścia 
do poszczególnych szklarni, 
kawiarnia, są też lemury i pa-
pugi, nie tylko te żywe. Dla 
wielbicieli pamiątkowych 
zdjęć jest na tę okoliczność 
przygotowana ramka. Neli 
uśmiech nie schodził z twa-
rzy, rechotała, ile sił podczas 
naszych egzotycznych wę-
drówek w ciemnościach. Nie 
mogła wyjść z podziwu, że tak 
uwielbiane przez nią żółwie 
we wnętrzach jej ukochanej 
palmiarni widzi w ogrodzie 
w rozmiarze XXL, na domiar 
są bardzo świecące, koloro-
we, podczas gdy te w środku 
zazwyczaj są rozleniwione, 
czasem spoglądną i dadzą się 
przypatrzeć ich czerwonym 
policzkom. Czas, by się o tym 
na własne oczy przekonać, 
macie do 28 lutego! Może i z 
naszego domu nie zniknie do 
tej pory choinka ;)



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

PRACA

Firma Serene zatrudni pra-
cowników do opieki osób star-
szych w Polsce i w Niemczech. 
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

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GAR-
DEROBY, ZAMÓWIENIA 
INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
W W W . M E B L E - I B G .
WEEBLY. COM

SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, 
MEBLE KUCHENNE I INNE 

STOLARSKIE. TANIO TEL. 
692 123 981

Kompleksowa pielęgnacja 
psów, strzyżenie i kąpanie 
psa, rozczesywanie psiej sier-
ści, czyszczenie uszu psów, 
obcinanie pazurów, styliza-
cja sierści. e-mail: kontakt@
psifryzjeriwa.pl ,tel. 698 808 
079, Iwona Limanówka, Wał-
brzych, ul. Rzeczna 3, www.
psifryzjeriwa.pl

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

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
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Od 20 lat razem z Wami...

Reklama
w Tygodniku 30 minut

Tel. 531 407 736

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 14.01.2022 punktualnie o godz.14:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA R0020/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy Kopernika 2, w dniu 30.12.2021 r. został wywieszony wykaz 
nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa oznaczony jako 
działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę: 

1/ cześć działki nr 675/1 obręb Podgórze nr 33, o pow. 300 m² 
z przeznaczeniem na ogródki działkowe, na okres dzierżawy do 
30.04.2023 r.
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