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NIE MIELIŚMY CHWILI WYTCHNIENIA
WOK PODSUMOWUJE MINIONY ROK I ZDRADZA PLANY NA 2022!

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

 - W minionym roku nie mieliśmy 
chwili przerwy. Spotykaliśmy się z 
naszą publicznością, a jeżeli nie było 
to możliwe, w czasie lockdownu by-
liśmy w sieci. Cały czas pracownicy 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury pra-
cowali także w punkcie szczepień w 
Starej Kopalni - mówi Jarosław Buza-
rewicz, dyrektor ośrodka.

Warsztaty, zajęcia stałe, popołudnio-
we spotkania dla najmłodszych, ale 
także koncerty, stand-upy, wernisaże, 
kino pod chmurką czy złożone pro-
jekty, dzięki którym udało się pozy-
skać dla ośrodka ponad 130 tysięcy 
złotych, tak w wielkim skrócie można 
podsumować miniony rok w WOK. 

 - W tym trudnym dla kultury czasie 
nie chcieliśmy zostawić mieszkańców 
Wałbrzycha, Aglomeracji Wałbrzy-
skiej samych. Kulturę oferowaliśmy 
bezpośrednio, gdy nie było to moż-
liwe przenieśliśmy się do sieci. Nie 
odbyło 
się święto miasta, Dni Wałbrzycha, 
ale jesienią współorganizowaliśmy 
koncert Girl Power, była letnia akcja 
kina plenerowego Open Air i festi-
wal Brave Kids. Gościliśmy między 
innymi młodych artystów z Etiopii. 
Zorganizowaliśmy festyn w parku na 
Rusinowie. Bardzo prężnie działały 
obie galerie w WOK na terenie Starej 
Kopalni - wylicza Jarosław Buzare-
wicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

W minionym roku udało się zorgani-
zować finał konkursu „Wałbrzych ma 
Talent”, w którym wystąpili uczest-
nicy dwóch edycji zabawy. Ośrodek 
uczestniczył także w projekcie „Bar-
dzo Młoda Kultura”. Na zaproszenie 
WOK specjaliści dyskutowali o tym, 
jak kusić kulturą. W ramach projektu 
zorganizowano warsztaty zielarskie, 

kulinarne, geologiczne czy muzyko-
terapeutyczne. Nowością był Punkt 
Adopcji Roślin, który otwarto w sie-
dzibie ośrodka. 

WOK to także Zespół Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”, który gdy tylko było to 
możliwe prężnie działał i występował.

- Powróciliśmy z przytupem, takie 
było nasze założenie, gdy tylko było to 
możliwe. Zorganizowaliśmy z przy-
tupem gościnny koncert w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, ale 
również uruchomiliśmy wszystkie 
sekcje zespołu. To był dla nas również 
rok ciężkiej pracy nad płytą Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, która za 
chwilę się ukaże - mówi Buzarewicz.

Czego możemy się spodziewać w tym 
roku?
Wraz z początkiem roku wystarto-
wały stałe propozycje w ramach Wał-

brzyskiej Szkoły Talentów. W „Galerii 
Na Piętrze” i „Multimedialnej Galerii 
Obrazu” odbyły się już pierwsze wer-
nisaże. W niedzielę WOK wspólnie z 
wałbrzyskim sztabem WOŚP zapra-
sza na 30. Finał orkiestry. 

Kalendarz wydarzeń kulturalnych na 
kolejne miesiące także się zapełnia. 
Stand-up, koncerty Zespołu Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”, Kopalnia Folk-
loru, Dolnośląski Festiwal Ognia, to 
tylko wybrane propozycje, które w 
nim się pojawią. 

- Za chwilę zaprosimy także na ca-
stingi do konkursu „Wałbrzych ma 
Talent”. Mam nadzieję, że odbędą się 
Dni Wałbrzycha, już pracujemy nad 
programem. Planujemy także trzeci 
Festiwal Kultury Romskiej, Bluesowy 
Wałbrzych. Chciałbym, aby po okre-
sie przerwy do Wałbrzycha wróciły 
spotkania z muzyką cerkiewną. Ru-

szają także przygotowania do koncer-
tu „Tribute to Wojciech Młynarski”. 
Nasza oferta jest prezentowana na 
bieżąco na www.wok.walbrzych.pl” -  
zachęca dyrektor Buzarewicz.  

Wałbrzyski Ośrodek Kultury będzie 
także szukał dodatkowych środków. 
Pierwsze projekty trafiły już do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jeżeli uda się zdobyć 
dofinansowanie to WOK będzie czy-
tał myśli wałbrzyszan i na ich pod-
stawie powstanie wystawa. Złożony 
został także projekt na opracowanie 
dokumentacji związanej z reaktywa-
cją kina na Piaskowej Górze. Dobrze 
zapowiada się rozpoczęta współpraca 
z Centrum uměleckých aktivit w Hra-
dec Králové w Czechach.

tekst / foto: WOK
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Trwają konsultacje społeczne 
Funduszy Europejskich dla Dol-
nego Śląska na lata 2021-2027. 
Warto zaznaczyć, że nowy budżet 
unijny dla naszego regionu to 
łącznie ponad 10 miliardów zło-
tych, które zostaną przeznaczone 
na szereg ważnych i potrzebnych 
Dolnoślązakom inwestycji obej-
mujących wszystkie obszary, m.in. 
ochronę zdrowia, infrastrukturę 
drogową i kolejową, gospodarkę 
i wsparcie przedsiębiorców, edu-
kację i ochronę środowiska.
W rozmowach brali udział: przed-

stawiciel ZIT Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego - Prezydent Wrocławia 
Jacek Sutryk, ZIT Aglomeracji Wałbrzy-
skiej - Prezydent Wałbrzycha Roman 
Szełemej, ZIT Aglomeracji Jeleniogór-
skiej - Prezydent Jeleniej Góry Jerzy 
Łużniak, ZIT Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego - Zastępca 
Prezydenta Legnicy Jadwiga Zien-
kiewicz, ZIT Południowego Obszaru 

Funkcjonalnego - Burmistrz Ząbkowic 
Śląskich Marcin Orzeszek oraz Innego 
Instrumentu Terytorialnego Subregio-
nu Wrocławskiego - Burmistrz Wołowa 
Dariusz Chmura i Burmistrz Gminy Mię-
dzybórz Jarosław Głowacki. - Dzisiejsze 
spotkanie z przedstawicielami ZIT-ów 
to kolejny etap prowadzenia rozmów 
ze wszystkimi stronami, które są zain-
teresowane Funduszami Europejskimi 
dla Dolnego Śląska. Postanowiliśmy 
również, że po zakończeniu konsultacji 

społecznych odbędziemy jeszcze kolej-
ne spotkania w celu omówienia wszel-
kich uwag, czy sugestii związanych 
z funduszami unijnymi. Zależy nam na 
rozwoju całego województwa, dlatego 
zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszego regionu do udziału w konsul-
tacjach społecznych – mówi wicemar-
szałek Grzegorz Macko.

Red./UMWD
Fot. UMWD

Czytaj więcej na  www.30minut.pl
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z Michałem Leśniakiem
„Szczupakiem”
bokserem zawodowym
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kalendarium

STYCZEŃ

28
PIĄTEK

Imieniny:
Brygida, Sewer

Dzień Ubezpieczenia
Samochodu

LUTY

1
WTOREK

Imieniny:
Karol, Tomasz, Agnieszka

Międzynarodowy Dzień 
Mobilizacji przeciwko
Wojnie Nuklearnej

 Imieniny:
Aniela, Bolesława, Zdzisław

Międzynarodowy
Dzień Puzzli

LUTY

2
ŚRODA

LUTY

3
CZWARTEK

Ktoś powinien wielu ludziom powiedzieć, że nie ma podatku od uśmiechów, ani 
od słów „dziękuję”, „dzień dobry” i „miłego dnia”.

(autor nieznany)

STYCZEŃ

29
SOBOTA

Imieniny:
Kornel, Maria, Miłosława

Matki Boskiej Gromnicznej

Imieniny:
Błażej, Oskar, Telimena

Międzynarodowy Dzień 
Golden Retrievera

Imieniny:
Maciej, Marcin, Martyna

Finał WOŚP

STYCZEŃ

30
NIEDZIELA

09:00 Bajtel w Kopalni w grafice / Stara Kopalnia
17:00 Koncert Cantarsis w Wałbrzychu / Stacja Wał-
brzych Miasto
17:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych - Żak Koszalin / 
Aqua Zdrój
18:00 PANI BOVARY / Teatr Dramatyczny
20:00 BulletRaid + Inpain / PAPUG PUB
20:00 KING’S SIZE / Teatr Dramatyczny
21:30 Podaruj mi trochę słońca / A’Propos

18:00 PERSONY NARRACJE SYNTEZY Wałbrzyska 
Galeria Sztuki BWA 
19:00 PARALUZJA / koncert/Pod Pretekstem
19:00 KING’S SIZE / Teatr Dramatyczny

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

11:00 KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ W KRZAK / Teatr 
Dramatyczny

11:00 KIEDY MÓJ TATA ZMIENIŁ SIĘ W KRZAK / Teatr 
Dramatyczny

12:30 SZEWCZYK DRATEWKA | 3+ / Teatr Lalki i Aktora
17:00 Hard Rider gra dla WOŚP / Stara Kopalnia Wał-
brzych
20:00 KING’S SIZE / Teatr Dramatyczny

Imieniny:
Jan, Ludwika, Marcela

Dzień Zebry

STYCZEŃ

31
PONIEDZIAŁEK
09:00 FERIE ZIMOWE PRZY BRZECHWY / 7-10 lat/ I 
turnus / Teatr Lalki i Aktora
18:00 KING’S SIZE / Teatr Dramatyczny

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
2OC 5OC 5OC 2OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

REKLAMA R0039/22

KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Już 5 marca podczas gali 
bokserskiej w Dzierżoniowie 
staniesz na ringu. Mija rok 
od Twojej ostatniej walki. 
Okazało się, że miałeś wów-
czas chore płuca. Jak wyglą-
dała Twoja regeneracja?

Wstępnie miałem zdiag-
nozowane zapalenie oskrzeli, 
dusiło mnie. Ale jak się okaza-
ło, było to poważne zapalenie 
płuc. Powodem tego był CO-
VID, który przeszedłem bezob-
jawowo, trenując normalnie. 
Cały czas trenowałem, nie wie-
dząc, że mam COVID. Po walce 
trafiłem do szpitala, miałem 
taką sytuację, że od czwartej 
rundy zaczęły się problemy z 
oddychaniem. Cieszę się, że 
wygrałem podwójnie, walkę i 
zaręczyny. Dziś jestem po ślu-
bie. Niestety pół roku po walce 
męczyłem się z płucami. Mia-
łem wykonany tomograf płuc 
z kontrastem. Okazało się, że 
mam plamy na płucach i przez 
to źle mi wszystko pracowało. 
Potrafiłem iść do sklepu i „lądo-
wałem na zamrażarkach” - tak 
mnie ścinało z nóg. Płuca nie 
przetwarzały mi tyle tlenu do 
organizmu ile potrzebowałem. 
Pół roku miałem wycięte z ży-
cia, prawie bez treningu.

A jak twoja waga? Spadły 
Ci kilogramy?

Jedyny plus tego COVID-a 
to taki – nikt o tym nie wie – 
że zbiłem 18 kilogramów do 
walki. Byłem strasznie napom-
powany, miałem ponad 43 cm 
obwód bicepsa i zbiłem do 
wagi 66.6 kilograma. Byłem 
strasznie nabity, bo robiliśmy 
dużo treningów siłowych z 
Piotrem Wilczewskim w Zako-
panem. Obecnie ważę 72 ki-
logramy. Dziś praktycznie nie 
mam wagi, trenuję lekko.

Wiesz, że będziesz walczył 
5 marca podczas gali bokser-
skiej w Dzierżoniowie. Od 

kiedy przygotowujesz formę 
na ring?

Już zacząłem powoli szy-
kować się w grudniu. Wów-
czas zacząłem intensywnie 
trenować. W sumie 5 grudnia 
wyszedłem za Rafała Łazara 
do „Gromdy”(walka na gołe 
pięści). Na początku mój pro-
motor zgodził się na walkę w 
„Gromdzie”. Mówiono, że nie 
mam badań, okazało się, że 
mam badania ważne. Jednak 
w konsekwencji promotor nie 
zgodził się na walkę na gołe 
pięści, ponieważ uzgodniliśmy 
wówczas walkę marcową w 
Dzierżoniowie. Promotor nie 
chciał, żebym się narażał, w tej-
pach, w rękawicach można so-
bie pozwolić, a na gołe pięści 
można się porozbijać. Lepiej 
było nie ryzykować. Ja potrafię 
łamać ręce w rękawicach, a co 
dopiero byłoby bez rękawic. 
Co zabawne, pojechałem na 
„Gromdę” z ochraniaczem na 
szczękę i krocze...czekałem do 
ostatniej chwili na informa-
cję czy będę walczył. Na sam 
koniec mój promotor Mariusz 
Grabowski z Mateuszem Bor-
kiem podjęli decyzję, że nie.

Wiesz kto będzie twoim 
przeciwnikiem? Choć oficjal-
nie nie możemy powiedzieć.

Tak, musimy poczekać na 
oficjalny komunikat Mariusza 
Grabowskiego. Mogę powie-
dzieć, że na dzień dzisiejszy 
jest to Kolumbijczyk, który ma 
dziewięć walk i osiem wygra-
nych przez nokaut. Więc czeka 
mnie taki „nokauciaż”, wysoki, 
wyższy ode mnie, może nawet 
pół głowy. To trochę dziwne 
w mojej wadze, bo to raczej ja 
byłem jednym z tych wyższych 
zawodników, a tu może być 
inaczej. Może się to oczywiście 
zmienić, ale trenuję pod niego.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
Dalsza część wywiadu 

do przeczytania na stro-
nie www.30minut.pl

Zeskanuj kod QR
i czytaj pełen wywiad.
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Od 20 lat razem z Wami...

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Leki - według Encykope-
dii PWN leksem ten możemy 
określać również mianem 
środku farmaceutycznego, 
środka leczniczego, medica-
menta, remedia, therapeutica, 
pharmaca (czyli związki che-
miczne) oraz środki roślinne 
lub zwierzęce stosowane w 
leczeniu, profilaktyce i diag-
nostyce chorób. W języku 
polskim termin „lek” implikuje 
zastosowanie lecznicze, ina-
czej niż w większości języków, 
gdzie odpowiednie terminy 
oznaczają zwykle każdą sub-
stancję czynną farmakologicz-
nie. Jednak to nie wszystko. 
Warto wspomnieć, że każ-
dy produkt leczniczy przed 
wprowadzeniem na rynek 
farmaceutyczny podlega eks-
perymentalnym badaniom 
klinicznym. Pozwolenie na 
dopuszczenie leku do obrotu 
wydawane jest przez Urząd 
Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych, a 
następnie podpisywane przez 
Ministra Zdrowia. Kontrolę 
nad procesem wytwarzania 
i obrotem produktów leczni-
czych sprawuje Państwowa 
Inspekcja Farmaceutyczna. 
Ze spożywaniem ilości leków 
wiążą się różne statystyki. We-
dług portalu nowymarketing.
pl okazuje się, że z roku na rok 
zwiększa się sprzedaż leków a 
co za tym idzie i ich spożycie. 
Leki dostępne bez recepty i 
suplementy diety stosuje 89 
procent dorosłych Polaków. 
Najczęściej są to środki prze-
ciwbólowe i przeciwzapal-
ne oraz łagodzące objawy 
przeziębienia lub grypy. Pod 
względem ilości zażywanych 
środków przeciwbólowych 
zajmujemy drugie miejsce w 
Europie. Niestety przyjmowa-
nie leków przez pacjentów nie 
zawsze odbywa się zgodnie z 
zasadami bezpiecznego ich 
stosowania. Blisko 40% Pola-
ków nie czyta ulotek dołączo-
nych do leków dostępnych 
bez recepty. Często również 
sięgamy po antybiotyki, na-
wet podczas zwykłego prze-
ziębienia. Ale czy to dobrze? 
Może warto przeczytać Temat 
Tygodnia o „wojnie” pomiędzy 
bakteriami a antybiotykami? 
Polecam.

Redaktor Naczelny
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Przypuszczam, że moi Czy-
telnicy i Czytelniczki wiedzą, 
że w Urzędzie Marszałkow-
skim, Sejmiku Wojewódzkim 
Dolnego Śląska Bezpartyjni 
Samorządowcy tworzą koali-
cję z PiS. Przyszedł czas podzia-
łu dotacji z Unii Europejskiej 
w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych. W 
propozycji Urzędu Marszał-
kowskiego podziału tych pie-
niędzy doskonale widać sym-
patie i antypatie polityczne. 
Mało tego, ci samorządowcy, 
którzy bardzo aktywnie pra-
cowali o pozyskanie funduszy 
bezpośrednio w Brukseli, we-
dług planu urzędu wcale nie 
zobaczą takich środków, o ja-
kie aplikowali.

Oczywiście w pieniądzach 
unijnych część jest przewi-
dziana na inwestycje związa-
ne z rozwiązaniami proeko-
logicznymi. Roman Szełemej, 
Prezydent Wałbrzycha tak to 
kwituje: – Zaproponowany 
przez Cezarego Przybylskiego 
Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego podział środków 
europejskich nie uwzględnia 
realnych potrzeb regionu i 
bardzo dobrych doświadczeń 
trzech działających dotychczas 
ZIT-ów – jeleniogórskiego, wał-
brzyskiego i wrocławskiego – i 
dodaje, że przedstawiciele Ko-
misji Europejskiej 14 stycznia 
jasno zakomunikowali Mar-
szałkowi, że zaproponowany 
przez niego podział funduszy 
europejskich jest nieakcep-
towalny. Szymon Chojnowski 
także odniósł się do tej pro-
pozycji: – Przykładem, że Ce-
zary Przybylski Marszałek Wo-
jewództwa Dolnośląskiego nie 
chce uczciwie dzielić pieniędzy 
europejskich była próba budo-
wy za środki z UE nowej siedzi-
by Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
na rogatkach Wrocławia - za 
ponad 200 milionów złotych.

Mam wrażenie graniczące 
z pewnością, że PiS i wszelcy 
koalicjanci mają jeden plan 
– jakiekolwiek pieniądze spły-
ną do budżetów państwa, 
województw czy nawet na 
poziomie gminy i mogą mieć 
wpływ na ich wydawanie, to 
kompletnie nie liczą się z tym, 
aby służyły mieszkankom i 
mieszkańcom, poprawie ich 
komfortu życia. Najlepiej, żeby 
były wydawane przez „znajo-
mych królika” na kompletnie 
odrealnione „inwestycje”, a w 
efekcie prywatna kasa będzie 
się zgadzać i o nic więcej nie 
chodzi.
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Zdjęcie tygodnia Parking ulica Rycerska

Antybiotyki kontra bakterie
W czasach pandemii dbamy o to, by nie zarazić się koronawirusem. Stosujemy wszelkie 

środki ostrożności, a także szczepimy się. Ale mimo pandemii życie toczy się dalej swoim 
torem. To samo tyczy się zakażeń różnymi bakteriami, nie tylko koronawirusem. Od czasów 
stworzenia pierwszego antybiotyku, trwa nieustanny wyścig pomiędzy uodparnianiem się 
bakterii na leki, a stworzeniem kolejnego skutecznego antybiotyku. Czy ten wyścig będzie 
miał swój koniec?

REKLAMA R0042/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Słowiańskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze  204/7, 
obręb Podgórze nr 39 o łącznej  powierzchni 0,0036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu 
jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00076428/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami, chwastami i drobnymi drzewami. Położona   
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona.  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 51/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.05.2020 r.                               
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:40.

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 02.03.2022 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.

Co to są superbakterie?
Otóż superbakterie to mi-

kroby wywołujące groźne za-
każenia szpitalne. Cechują się 
antybiotykoopornością, którą 
zawdzięczają ludziom. Powo-
dem jest wieloletnie nadużywa-
nie antybiotyków i nieprawidło-
we ich stosowanie. Jak wynika z 
danych Europejskiego Programu 
Monitorowania Konsumpcji An-
tybiotyków, Polska jest w czo-
łówce. Superbakterie stanowią 

zagrożenie dla ludzkości, ponie-
waż łatwo się rozprzestrzeniają z 
miejsc bytowania. Ich nosiciela-
mi są głównie podróżujący zain-
fekowani ludzie oraz środowisko 
szpitalne – przede wszystkim 
oddziały intensywnej terapii i 
chirurgiczne.

Antybiotyki - czyli co?
Antybiotyki to leki stosowa-

ne tylko i wyłącznie na infekcje 
bakteryjne. Mają one za zadanie 
zabić lub zahamować rozwój 

bakterii w naszym organizmie. 
Pamiętajmy jednak, że efektem 
tego jest także osłabiona od-
porność. Dlatego też antybiotyk 
musi być odpowiednio dobra-
ny do patogenu, który wywołał 
infekcję. W tym celu konieczne 
jest wykonanie posiewu na przy-
kład z moczu, krwi czy wymazu 
z gardła. Kolejnym etapem jest 
ustalenie wrażliwości bakterii na 
dany antybiotyk (antybiogram). 
Wykonanie wymazów z gardła 

lub nosa nie jest powszechne w 
medycynie rodzinnej, ale warto 
się o nie upomnieć. Antybiotyki 
należy przyjmować zgodnie z 
zaleceniami lekarza. Nawet jeśli 
poprawa naszego stanu nastą-
piła szybciej, nie powinniśmy 
odstawiać leku. Wyjątkiem jest 
pojawienie się reakcji alergicz-
nej np. wysypka, duszności, silna 
biegunka. Wówczas niezwłocz-
nie i obowiązkowo trzeba skon-
sultować się z lekarzem.

Superantybiotyk
Wankomycyna to antybiotyk 

tak zwanej ostatniej szansy. Po-
dawany jest w momencie, gdy 
inne leki zawiodły. Okazuje się, 
że bakterie znalazły sposób na 
ten środek. Tu z pomocą przyszli 
amerykańscy badacze. Stary an-
tybiotyk zmodyfikowany przez 
naukowców z Scripps Research 
Institute niesie nową nadzieję w 
walce z superbakteriami odpor-
nymi na większość znanych nam 
antybiotyków. Uczeni z USA po-
przez modyfikację pokonali od-
porność, jaką przez te prawie 60 
lat wytworzyły bakterie. Nowa 
wersja wankomycyny działa 
trójtorowo i jest około 25 tysię-
cy razy mocniejsza od swojego 
pierwowzoru. Dowiodły tego 
testy przeprowadzone na ente-
rokokach, które uodporniły się 
na działanie poprzednich wersji 
antybiotyku. Bakterie z tej grupy 
są na liście 12 najgroźniejszych 
drobnoustrojów, którą opubli-
kowała Światowa Organizacja 
Zdrowia - WHO.

Bakterie nadal walczą
Z kolei naukowcy z amerykań-

skiego Univeristy of Georgia od-
kryli w miejskich ściekach w USA 
gen MCR-9, który odpowiada za 

odporność bakterii na inny an-
tybiotyk - kolistynę. To odkrycie 
jest złą informacją. Otóż kolisty-
na, odkryta jeszcze w 1949 roku, 
nazywana jest czasem „antybio-
tykiem ostatniej szansy”. Podaje 
się ją w przypadkach zakażeń 
bakteriami, na które nie działa-
ją inne znane antybiotyki. WHO 
zalicza ją do leków o krytycz-
nym znaczeniu dla ludzkości. 
Bakterią, która nabyła ów gen 
odporności na kolistynę okazała 
się Morganella morganii. Długo 
uważano, że głównym czynni-
kiem sprawiającym, że bakterie 
nabywają odporności na kolisty-
nę, jest nadużywanie antybio-
tyku. Działo się tak szczególnie 
często w rolnictwie. Stosowania 
tego antybiotyku w weterynarii 
zakazano w Chinach dopiero w 
2016 roku, w Indiach zaś w 2019. 
Przedtem często dodawano go 
do pasz dla zwierząt „na wszelki 
wypadek”. Tak więc wyścig anty-
biotyków i bakterii nadal trwa. 
Kto ostatecznie wygra ten ma-
raton? Naukowcy czy matka na-
tura? Lepiej nie próbować odpo-
wiadać na to pytanie, a najlepiej 
nie nadużywać antybiotyków, w 
szczególności w rolnictwie.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://www.focus.pl/

www.doz.pl/
https://www.rp.pl/nauka

https://mozgi.pl/
https://dzienniknaukowy.pl/
https://dzienniknaukowy.pl/
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Od 20 lat razem z Wami...

REKLAMA R0043/22

REKLAMA R0044/22

REKLAMA R0045/22

REKLAMA R0046/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych położonych w Wałbrzychu , przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  
27/2021 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 18.01.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz 
dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu 
przy ul. Norwida  , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie 
z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  28/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 18.01.2022 r.

Lodowisko w Jedlinie otwarte!

Od soboty 22 stycznia 
można korzystać z nowe-
go lodowiska plenerowe-
go na terenie Kompleksu 
Sportowo-Rekreacyjnego 
„Activ Jedlina” przy ulicy 
Kłodzkiej. To wspaniała 
informacja, gdyż już w po-
niedziałek ruszają ferie zi-
mowe w regionie.

Otwarcie lodowiska począt-
kowo zaplanowano na piątek 
28 stycznia, tuż przed dolno-
śląskimi feriami zimowymi, ale 
wykonawca szybciej zakończył 
montaż obiektu. Dlatego zde-
cydowano o udostępnieniu lo-
dowiska wcześniej. Lodowisko 
będzie czynne cały tydzień. W 
soboty i niedziele od godziny 
10.00 do 21.00, a w tygodniu 
od 11.00 do 20.00. Przerwę 
techniczną zaplanowano w 
godzinach 14.30 – 15.30 w za-
leżności od zużycia tafli. Bilet 
ulgowy będzie kosztował 10 
zł, a normalny 15 zł za godzi-
nę. Prawo do ulgi mają dzieci 
3 – 6 lat (młodsze wchodzą za 
darmo), młodzież szkolna oraz 
studenci do 26-go roku życia za 
okazaniem legitymacji, emeryci 
po 60-tym roku życia. Wypoży-

czenie łyżew, pingwinka czy ka-
sku będzie po 5 zł.

Lodowisko ma wymiar 14 
x 36 metrów. Według produ-
centa, dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom, może funkcjo-
nować nawet przy 15 stop-
niach ciepła. – Dodatkowo 
przy lodowisku będzie działała 
wypożyczalnia. – Zakupiliśmy 
100 par łyżew, pingwinki i ka-
ski, to wszystko będzie służyło 
naszym klientom – mówi Wie-
sław Zalas, dyrektor Centrum 
Kultury w Jedlinie-Zdroju, które 
będzie zarządzało obiektem. 
Warto wiedzieć, że aktualne 
informacje o warunkach na lo-
dowisku oraz w Parku Aktyw-
ności „Czarodziejska Góra” są 
publikowane na bieżąco na FB 
i stronie ckjedlina.pl.

Planowany na otwarcie po-
kaz z udziałem Mistrzów Polski 
z grupy Walley Ice Story odbę-
dzie się 28 stycznia o godzinie 
18.00 (od 17.00 lodowisko bę-
dzie nieczynne ze względu na 
próbę).

Red./J-Z
Fot.

facebook.com/Jedlina-Zdoj

Kolejna stulatka w Głuszycy

5 stycznia 2022 roku setną 
rocznicę urodzin świętowała 
mieszkanka Głuszycy Pani Ma-
rianna Bober. Z tej okazji Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Mora-

wiecki oraz Wojewoda Dolnoślą-
ski Jarosław Obremski przesłali 
życzenia Dostojnej Jubilatce. 
Burmistrz Głuszycy Roman Głód 
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cy-

wilnego Anna Kabat złożyli Pani 
Mariannie osobistą wizytę.

Pani Marianna Bober uro-
dziła się 5 stycznia 1922 roku 
w Potasznikach. W powiecie 
wałbrzyskim zamieszkiwała od 
1946 roku, a do Głuszycy przy-
była w 1960 roku. Z trójki swo-
jego rodzeństwa tak pięknego 
wieku dożyła jedynie ona. Uro-
dziła i wychowała troje dzieci, 
dwóch synów i córkę. Doczekała 
się siedmiu wnuków, czternastu 
prawnuków i jednego prapra-
wnuczka.

Red.
Fot. Gmina Głuszyca

Szanownej Jubilatce życzymy 
radości z każdego nowego dnia 
oraz dalszego życia w zdrowiu 
i dumy z życiowych doświadczeń.
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Studio Espresso gościło w Art Cafe pod Pretekstem w Wałbrzychu

z prezesem Stowarzyszenia Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego rozmawiał Paweł Szpur

z Jarosławem Michalakiem

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0047/22

Zanim zaczniemy rozma-
wiać o tym, jak funkcjonuje 
klub, zdradź proszę kiedy Ty 
się zaraziłeś fotografią?

Właściwie chętnie przypi-
sałbym ten moment do po-
wstania Wałbrzyskiego Klubu 
Fotograficznego. Ale wiadomo 
– początki mojej aktywności fo-
tograficznej miały miejsce dużo 
wcześniej – to czasy Kłodzkiego 
Klubu Fotograficznego, wiele 
wspaniałych wyjazdów i działań 
z Czechami. Później był Wroc-
ław i ZFPF, gdzie jedną kadencję 
byłem wiceprezesem okręgu 
dolnośląskiego. W 2007 roku 
zostałem poproszony o zainicjo-
wanie działalności Galerii Foto-
grafii, która mieściła się w Biblio-
tece Pod Atlantami. Właściwie 
od tego momentu zaczęła się 
moja przygoda z pracą na rzecz 
środowiska fotograficznego.

Piętnaście lat działalności 
klubu. Co było zapalnikiem dla 
jego powstania?

Tym zapalnikiem był z pew-
nością mój entuzjazm oraz 
wiara, że taki projekt się uda 

– ściśle jednak połączone z mo-
mentem, kiedy ówczesny dyrek-
tor Biblioteki wpadł na pomysł, 
aby w bibliotece powstała Ga-
leria Fotografii. Fizycznie miej-
sce galerii (sala, oświetlenie, 
etc.) już było – teraz trzeba było 
wypełnić je treścią i fotografią, 
więc zacząłem planować wysta-
wy. Kiedy zaczęły odbywać się 
systematycznie, a grupa ludzi 
zainteresowanych fotografią 
właściwie sama się zrzeszyła 
przy tej galerii – kolejnym po-
mysłem było powołanie Klubu 
Fotograficznego. Okazało się, że 
jest wielka potrzeba i głód na 
to, aby fotografie w Wałbrzychu 
oglądać. Takiej galerii stricto fo-
tograficznej wcześniej nie było. 
Okazało się, że oprócz kolegów, 
z którymi wcześniej się znaliśmy, 
pojawiały się też nowe osoby, o 
których w ogóle nie wiedzieli-
śmy. Żeby mieć możliwość spo-
tykania się z nimi częściej, roz-
mawiania oraz pokazywania i 
oglądania fotografii, wpadliśmy 
na pomysł stworzenia wspo-
mnianej wyżej inicjatywy, któ-
ra na samym początku była ko-

łem zainteresowań przy 
Bibliotece Pod Atlantami. Pod-
czas pierwszego roku działal-
ności powstała nasza pierwsza 
flagowa impreza, czyli Triennale 
Fotografii Wałbrzyskiej.

Co to jest Triennale Foto-
grafii Wałbrzyskiej? Mógłbyś 
nam przybliżyć wydarzenie?

Triennale to przegląd fotogra-
fii wałbrzyskiej, ale nie pokazu-
jemy oczywiście fotografii uka-
zujących miasto, ale autorskie 
zestawy prac twórców związa-
nych z Wałbrzychem. Tych, któ-
rzy się tutaj albo urodzili, albo 
mieszkają, albo są związani w ja-
kikolwiek sposób z naszym mia-
stem, lub tutaj tworzą. Tak to się 
zaczęło. Tak to się zaczęło – rok 
2007, początek działalności Klu-
bu i pierwsze Triennale Fotogra-
fii Wałbrzyskiej, które okazało się 
wielkim sukcesem.

Jak można trafić na Trienna-
le?

Początki opierały się na mo-
ich osobistych kontaktach z 
osobami, które fotografowały, o 

których wiedziałem i zaprasza-
łem do udziału w Triennale. Od 
dwóch albo trzech edycji jest to 
sprawa otwarta. Jest regulamin 
przeglądu fotografii i właściwie 
każda osoba, która jest wałbrzy-
szaninem może wziąć udział, 
pod warunkiem, że fotografie 
prezentują odpowiedni poziom 
artystyczny. Jest komisja weryfi-
kacyjna, która te fotografie wery-
fikuje i kwalifikuje do przeglądu.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
nasz gość opowiada o tym, jak 
wygląda działalność klubu, co to 
są Bitwy oraz Wałbrzyski Week-
end Fotografii. Jarosław zdra-
dzi nam również, jak wyglądają 
spotkania klubu. 
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Od 20 lat razem z Wami...

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Konkurs rozstrzygnięty
Znamy wyniki kon-

kursu na najładniejszą 
zewnętrzną dekora-
cję świąteczną domu 
w Szczawnie-Zdroju. 
Podsumowanie konkur-
su „Najpiękniejsza ilu-
minacja świąteczna” w 
Szczawnie-Zdroju miało 
miejsce 19 stycznia w sie-
dzibie Urzędu Miasta.

Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem radnych 
Rady Miejskiej: Józefa Ka-
czanowskiego i Janusza 
Kozłowicza postanowi-
ła przyznać równorzędne 
pierwsze miejsca: Roma-
nowi Petrus i Teresie Goś-

cińskiej ul.Kościuszki, Ewe-
linie Piotrowskiej ul.Prusa, 
Małgorzacie Moczad-
łowskiej ul.Sienkiewicza, 
Salonowi Fryzjerskiemu 
„Dotyk Piękna” Natalia Ta-
bor ul.Słowackiego, Sta-
nisławowi Abramczykowi 
ul.Kościuszki oraz Monice 
Brajer ul. Górna. Zestawy 
nagród zawierające między 
innymi karty podarunkowe 
o wartości 200,00 zł laurea-
tom wręczył zastępca bur-
mistrza Szczawna-Zdroju 
Marek Ćmikiewicz. Gratulu-
jemy laureatom!

Dziękujemy również 
wszystkim tym Państwu za 
piękne ozdobienie deko-

racji na terenie całej gminy 
Szczawno-Zdrój. - organiza-
torzy. .

Red.
Fot. Gmina

Szczawno-Zdrój

REKLAMA R0048/22 OSP Sokołowsko w systemie 
To już fakt - od 12 stycz-

nia 2022 roku Ochotnicza 
Straż Pożarna w Sokołow-
sku jest zarejestrowana w 
Krajowym Systemie Ratow-
nictwa Gaśniczego - czyta-
my w oficjalnym komunika-
cie Burmistrza Mieroszowa 
Andrzeja Lipińskiego na 
jego portalu społecznoś-
ciowym. - W dniu dzisiej-
szym wspólnie z Panem 
Komendantem PSP w Wał-
brzychu przekazaliśmy do-
kumenty potwierdzające 
wystąpienie jednostki OSP 
w Sokołowsku do Krajowe-
go Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego. Gratulacje dla 
druhen i druhów – głosi ko-
munikat. 

Szerzej sprawę opisuje Ko-
menda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Wałbrzychu. 
- Komendant Miejski st. bryg. 
Krzysztof Szyszka w obecności 
Z-cy Komendanta st.bryg. Pawła 
Kalińskiego, Burmistrza Miero-
szowa Andrzeja Lipińskiego oraz 
druhów OSP Sokołowsko, wrę-
czył uroczyście prezesowi OSP 
Sokołowsko, druhowi Łukaszo-
wi Marchewa Decyzję nr I/174 
KSRG Komendanta Głównego 
PSP nadbrygadiera A. Bartkowia-

ka o włączeniu OSP Sokołowsko 
do Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego. Uroczystość 
włączenia jednostki do KSRG 
była także okazją do przekazania 
druhom zestawu hydrauliczne-
go Holmatro (nożyco-rozpieracz, 
pompa oraz dodatkowe wypo-
sażenie). 

Na terenie miasta Wałbrzych i 
powiatu wałbrzyskiego funkcjo-
nuje 17 ochotniczych straży po-
żarnych. Jedenaście jednostek 
jest włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo- Gaśnicze-
go (KSRG). Celem istnienia KSRG 
jest ujednolicenie działań o cha-
rakterze ratowniczym, podejmo-
wanych w sytuacjach zagrożeń 
życia, zdrowia, mienia lub śro-
dowiska, podejmowanych przez 
Państwową Straż Pożarną i inne 

podmioty ratownicze (głównie 
Ochotnicze Straże Pożarne). 

Końcem ubiegłego roku tj. 
06 grudnia, do systemu Komen-
dant Główny Państwowej Stra-
ży Pożarnej włączył Ochotniczą 
Straż Pożarną w Sokołowsku gm. 
Mieroszów. Druhowie z Soko-
łowska w obecnej chwili dyspo-
nują dwoma średnimi samocho-
dami gaśniczymi. W ostatnich 
latach poprzez staranie druhów, 
władz samorządowych i przy na-
szym wsparciu nastąpił znaczny 
wzrost potencjału ratowniczego 
jednostki. Doposażenie OSP So-
kołowsko w sprzęt oraz wzrost 
poziomu wyszkolenia ratowni-
ków sprawia, że jednostka staje 
się podmiotem, który skutecz-
niej będzie mógł nieść pomoc 
już nie tylko na terenie gminy 
Mieroszów, ale także całego po-
wiatu oraz województwa dolno-
śląskiego. Serdecznie gratulu-
jemy strażakom z Sokołowska. 
Dziękujemy również za wsparcie 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Mieroszów - czytamy na oficjal-
nej stronie Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Wałbrzychu.

Red.
Fot.

facebook.com/andrzej.lipinski.

Prezydent Miasta Wałbrzy-
cha dr Roman Szełemej wydał 
zarządzenie 1/2022 w dniu 
3 stycznia w sprawie zaciąg-
nięcia kredytu krótkotermi-
nowego na sfinansowanie 
występującego w ciągu roku 
przejściowego deficytu w bu-
dżecie Miasta Wałbrzycha na 
2022 rok.

- „Postanawiam zaciągnąć 
kredyt krótkoterminowy do 
kwoty 30.000.000 zł na sfinan-
sowanie występującego w cią-
gu roku przejściowego deficytu 
w budżecie Miasta Wałbrzycha 
na 2022 rok, z terminem spłaty 
do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

... Zabezpieczenie zaciągniętego 
kredytu stanowić będzie wek-
sel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową” - czytamy w zarzą-
dzeniu Prezydenta Wałbrzycha. 
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Edward Szewczak tłumaczy, że: 
„Jest to coś w rodzaju kredytu 
obrotnego dla gminy, obsługi-
wanego przez Bank, który ob-
sługuje Urząd Miasta. Tłumacząc 
prościej, to coś podobnego jak 
ma każdy z nas na wzór debetu 
na kocie. Jeśli miastu akurat bra-
kuje środków na koncie to może 
z nich skorzystać. Do tej pory 
jeszcze nie korzystaliśmy”.

PAS

Będzie kredyt na 30 milionów
dla Gminy Wałbrzych
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NIE MIELIŚMY CHWILI WYTCHNIENIA
WOK PODSUMOWUJE MINIONY ROK I ZDRADZA PLANY NA 2022!

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

 - W minionym roku nie mieliśmy 
chwili przerwy. Spotykaliśmy się z 
naszą publicznością, a jeżeli nie było 
to możliwe, w czasie lockdownu by-
liśmy w sieci. Cały czas pracownicy 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury pra-
cowali także w punkcie szczepień w 
Starej Kopalni - mówi Jarosław Buza-
rewicz, dyrektor ośrodka.

Warsztaty, zajęcia stałe, popołudnio-
we spotkania dla najmłodszych, ale 
także koncerty, stand-upy, wernisaże, 
kino pod chmurką czy złożone pro-
jekty, dzięki którym udało się pozy-
skać dla ośrodka ponad 130 tysięcy 
złotych, tak w wielkim skrócie można 
podsumować miniony rok w WOK. 

 - W tym trudnym dla kultury czasie 
nie chcieliśmy zostawić mieszkańców 
Wałbrzycha, Aglomeracji Wałbrzy-
skiej samych. Kulturę oferowaliśmy 
bezpośrednio, gdy nie było to moż-
liwe przenieśliśmy się do sieci. Nie 
odbyło 
się święto miasta, Dni Wałbrzycha, 
ale jesienią współorganizowaliśmy 
koncert Girl Power, była letnia akcja 
kina plenerowego Open Air i festi-
wal Brave Kids. Gościliśmy między 
innymi młodych artystów z Etiopii. 
Zorganizowaliśmy festyn w parku na 
Rusinowie. Bardzo prężnie działały 
obie galerie w WOK na terenie Starej 
Kopalni - wylicza Jarosław Buzare-
wicz, dyrektor 
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

W minionym roku udało się zorgani-
zować finał konkursu „Wałbrzych ma 
Talent”, w którym wystąpili uczest-
nicy dwóch edycji zabawy. Ośrodek 
uczestniczył także w projekcie „Bar-
dzo Młoda Kultura”. Na zaproszenie 
WOK specjaliści dyskutowali o tym, 
jak kusić kulturą. W ramach projektu 
zorganizowano warsztaty zielarskie, 

kulinarne, geologiczne czy muzyko-
terapeutyczne. Nowością był Punkt 
Adopcji Roślin, który otwarto w sie-
dzibie ośrodka. 

WOK to także Zespół Pieśni i Tańca 
„Wałbrzych”, który gdy tylko było to 
możliwe prężnie działał i występował.

- Powróciliśmy z przytupem, takie 
było nasze założenie, gdy tylko było to 
możliwe. Zorganizowaliśmy z przy-
tupem gościnny koncert w Teatrze 
Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, ale 
również uruchomiliśmy wszystkie 
sekcje zespołu. To był dla nas również 
rok ciężkiej pracy nad płytą Zespołu 
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”, która za 
chwilę się ukaże - mówi Buzarewicz.

Czego możemy się spodziewać w tym 
roku?
Wraz z początkiem roku wystarto-
wały stałe propozycje w ramach Wał-

brzyskiej Szkoły Talentów. W „Galerii 
Na Piętrze” i „Multimedialnej Galerii 
Obrazu” odbyły się już pierwsze wer-
nisaże. W niedzielę WOK wspólnie z 
wałbrzyskim sztabem WOŚP zapra-
sza na 30. Finał orkiestry. 

Kalendarz wydarzeń kulturalnych na 
kolejne miesiące także się zapełnia. 
Stand-up, koncerty Zespołu Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”, Kopalnia Folk-
loru, Dolnośląski Festiwal Ognia, to 
tylko wybrane propozycje, które w 
nim się pojawią. 

- Za chwilę zaprosimy także na ca-
stingi do konkursu „Wałbrzych ma 
Talent”. Mam nadzieję, że odbędą się 
Dni Wałbrzycha, już pracujemy nad 
programem. Planujemy także trzeci 
Festiwal Kultury Romskiej, Bluesowy 
Wałbrzych. Chciałbym, aby po okre-
sie przerwy do Wałbrzycha wróciły 
spotkania z muzyką cerkiewną. Ru-

szają także przygotowania do koncer-
tu „Tribute to Wojciech Młynarski”. 
Nasza oferta jest prezentowana na 
bieżąco na www.wok.walbrzych.pl” -  
zachęca dyrektor Buzarewicz.  

Wałbrzyski Ośrodek Kultury będzie 
także szukał dodatkowych środków. 
Pierwsze projekty trafiły już do Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jeżeli uda się zdobyć 
dofinansowanie to WOK będzie czy-
tał myśli wałbrzyszan i na ich pod-
stawie powstanie wystawa. Złożony 
został także projekt na opracowanie 
dokumentacji związanej z reaktywa-
cją kina na Piaskowej Górze. Dobrze 
zapowiada się rozpoczęta współpraca 
z Centrum uměleckých aktivit w Hra-
dec Králové w Czechach.

tekst / foto: WOK

spektakl
Komedia Teatralna 
„Żona do Adopcji”

12.02.2022

spektakl
SZEWCZYK

DRATEWKA | 3+

30.01.2022

spotkanie
ŚWIETLICA - cykl spotkań dla 

dziwaków i przegrywów

7.02.2022

koncert
ZIELONO MI | 85 okruchów

z życia Agnieszki Osieckiej

5.02.2022

warsztaty
Bajtel w Kopalni

w grafice

29.01.2022

stand up

Paweł Chałupka 

4.02.2022
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LUTY W TEATRZE LALEK

Luty w wałbrzyskim Teatrze Lalki i 
Aktora upłynie pod znakiem Ferii 
Zimowych przy Brzechwy, warsz-
tatów teatralnych oraz spektakli.  
Podczas tegorocznych Ferii Zi-
mowych przy Brzechwy uczestni-
cy będą mieli okazję wykazać się 
manualnie, rytmicznie, ruchowo, 
muzycznie i oczywiście aktorsko. 
Wszystko wydarzy się między 31 
stycznia a 11 lutego.
Ferie przy Brzechwy będą składały 
się z dwóch bloków tematycznych. 
Pierwszy z nich będzie plastyczny, 
natomiast drugi rytmiczno-mu-
zyczny, a płaszczyzną łączącą będą 
szeroko rozumiane tematy teatral-
ne. –  Oferta feryjna skierowana 
jest do dzieci w wieku 7 – 10 lat. 
Nie potrzebne są szczególne umie-
jętności, nie będziemy wymagać 
od uczestników wzorcowego ma-
lowania, rysowania czy wyjątkowej 
koordynacji ruchowej. Wystarczą 
chęci i czas – mówi Karolina Sobo-
lewska z TLiA w Wałbrzychu. Ferie 
w Teatrze stają w kontrze do nudy, 
gier komputerowych czy telewizji. 
To dobry czas, aby spędzić go nie 
tylko w sposób kreatywny, ale rów-
nież na dobrej zabawie pod okiem 
profesjonalnych aktorów. 
RYTM I RUCH

Zajęcia rytmiczno-ruchowe to 
pierwszy z bloków tematycznych 
Ferii przy Brzechwy. Warsztat ten 
będzie się składał między innymi z 
gier i zabaw parateatralnych rozwi-
jających koncentrację,  wyobraźnię 
oraz świadomość własnego ciała 
i głosu, a wszystko to w oparciu 
o struktury rytmiczne. – Oprócz 
tego dzieci dowiedzą się czym jest 
etiuda teatralna oraz jak można 
zbudować postać – przedstawia 
Seweryn Mrożkiewicz, aktor i pro-
wadzący warsztaty. Obok rytmu i 
ruchu uczestnicy warsztatów po-

pracują nad tekstem i oczywiście 
jego interpretacją. – W całej tej za-
bawie znajdzie się również miejsce 
na improwizację teatralną – dodaje 
Karolina Sobolewska. 
PLASTYKA W TEATRZE
Podczas bloku plastyczno – teatral-
nego Ferii przy Brzechwy dzieci 
stworzą własną lalkę teatralną, bę-
dącą punktem wyjścia do dalszej 
pracy nad jej ożywieniem. Celem 
tych zajęć będzie pobudzenie wy-
obraźni oraz wykreowanie wła-
snych bohaterów. Będzie to prosta 
lalka wykonana z rzeczy domowe-

go użytku z możliwością animacji. 
– Przy okazji tej pracy będziemy 
również stymulować nasze ciało 
wprawiając je w ruch, a następnie 
przenosić na lalkę – mówi Joanna 
Jakacka-Majka, aktorka i prowa-
dząca warsztaty. Uczestnicy tego 
warsztatu poznają podstawowe 
techniki animacji, nauczą się pracy 
nad własną uważnością i obecno-
ścią poprzez budowanie relacji po-
między animatorem a lalką. 
SPEKTAKLE DLA DZIECI
Tradycyjnie w każdą niedzielę Teatr 
Lalki i Aktora zaprasza na spekta-
kle. W tym miesiącu w repertuarze 
znajdą się takie tytuły jak: „Atlas 
Nieba”, „Akademia Pana Kleksa”, 
„Chłopcy z Placu Broni”, „Żabcia i 
Ropuch” oraz „Tajemniczy Ogród”. 
6.02/ niedziela/ 12:30/  Atlas Nie-
ba/ 6+ 
13.02/ niedziela/ 12:30/ Akademia 
Pana Kleksa/ 7+
19.02/ sobota/ 18:00/ Chłopcy z 
Placu Broni/ 10+
20.02/ niedziela/ 12:30/ Żabcia i 
Ropuch/ 3+
27.02/ niedziela/ 12:30/ Tajemni-
czy Ogród/ 7+

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ul. Jana Brzechwy 16
www.teatrlalek.walbrzych.pl
bilety.teatrlalek.walbrzych.pl

tekst: TLiA

TEATR LALKI I AKTORA
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WAŁBRZYCH ZWIERA SZYKI NA 30. FINAŁ WOŚP

ZANURZ SIĘ W RELAKSUJĄCYCH DŹWIĘKACH

KONCERTY, POKAZY, LICYTACJE I OCZYWIŚCIE ARMIA WOLONTARIUSZY

KONCERT MIS I GONGÓW TYBETAŃSKICH.

- Przejrzyj na oczy. Zapraszam na 30. 
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Wałbrzychu. W tę wyjątko-
wą niedzielę, 30 stycznia gramy od 
godziny piętnastej - mówi Jarosław 
Buzarewicz, dyrektor Wałbrzyskiego 
Ośrodka Kultury.  Finałowy koncert 

odbędzie się na terenie Starej Kopalni. 
Nie zabraknie specjalnych pokazów i 
licytacji. Na ulicach miasta będzie w 
tym czasie kwestować ponad dwustu 
wolontariuszy. 

Na scenie w czasie tegorocznego 30. 

Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pojawią się znani i lubiani 
przez mieszkańców regionu muzycy: 
Katarzyna Serdeczna, SILENTlive, 
Hard Rider i 77 X. Nie zabraknie tak-
że specjalnych pokazów, wśród nich 
chociażby pokazu szermierki. Pojawią 

się także strefy zdrowia, urody, zaba-
wy i edukacji. 

Ważną częścią każdego finału WOŚP 
są licytacje, w tym wzbudzająca naj-
większe emocje – złotego serduszka. 
Od wielu lat specjalnie na finały wy-
konuje je mistrz złotnictwa, Grzegorz 
Śmigiel. Przedmioty, które będą licy-
towane można zobaczyć pod adre-
sem www.zpit.pl/licytacje. To między 
innymi biżuteria, nietypowe pamiątki 
czy gadżety WOŚP. 

Już w niedzielę na ulice miasta wyj-
dzie 235 wolontariuszy. Od kilkunastu 
dni Finał można wspierać przekazując 
także datki do stacjonarnych puszek, 
które pojawiły się w ponad czterdzie-
stu lokalizacjach w Wałbrzychu i oko-
licach. 

Przypomnijmy, że w czasie ubiegło-
rocznego Finału WOŚP Wałbrzych 
zebrał ponad 200 tysięcy złotych. 
“Zrobimy co w naszej mocy, by pod-
czas 30. Finału było podobnie”, przy-
znaje Jarosław Buzarewicz. 

tekst / foto: WOK

To wyjątkowy koncert, bo dźwięki 
mis i gongów tybetańskich możemy 
nie tylko usłyszeć, ale także odczuć. 
Akustyczne drgania odczuwane są 
przez całe nasze ciało. Z dużą dawką 
relaksu, spokoju i harmonii powraca 

do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultu-
ry Organic Sound System. Koncert 
zaplanowano 27 lutego w siedzibie 
ośrodka na terenie Starej Kopalni. 

“Jeżeli wierzyć ludziom wschodu, 

świat powstał z dźwięku, człowiek 
również, dlatego tak ważna dla nasze-
go dobrego samopoczucia jest harmo-
nia. Dźwięki gongów i mis tybetań-
skich możemy nie tylko usłyszeć, ale 
także odczuć. Trafiają do nas przez 
doznania akustyczne drgań w całym 
ciele”, mówi Kacper Jefmański z Orga-
nic Sound System. 

Na koncercie w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury na terenie Starej Kopalni 
usłyszycie dźwięki, które za sprawą 
swojej częstotliwości korzystnie wpły-
wają na nasz umysł. Kąpiel w dźwię-
kach mis i gongów oraz innych in-
strumentów typu dzwonki, kalimby, 
deszczownice, kamertony to forma 
masażu wewnątrzkomórkowego i na-
turalny sposób, aby poczuć odpręże-
nie w całym ciele.

Co ważne, w czasie takiego koncertu, 

który należy traktować jako seans re-
laksacyjny, każdy zajmuje najwygod-
niejszą dla siebie pozycję by poddać 
się działaniu fali dźwiękowej. 

“Po koncercie poczujecie się rozluź-
nieni i wolni od zbędnych, przeszka-
dzających myśli”, zapewniają twórcy 
Organic Sound System. 

Uczestnicy powinni przynieść ze sobą 
karimaty, poduszki czy koce, czyli 
wszystko to, co sprawi, że będą mogli 
zająć wygodną pozycję. 

Koncert rozpocznie się 27 lutego w 
Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na te-
renie Starej Kopalni o godzinie 19.00. 
Bilety w cenie 30 złotych dostępne są 
na stronie www.bilety.wok.walbrzych.
pl.  

tekst / foto: WOK
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ZIMOWA AKADEMIA TAŃCA.
WYJĄTKOWA PROPOZYCJA NA FERIE

MIŁOŚĆ ZAKLĘTA W OGRODACH W SZKLE

WOK ZAPRASZA NA WARSZTATY DLA ZAKO-
CHANYCH… TAKŻE W SOBIE I ROŚLINACH.

“Daj się porwać mocy tańca” – za-
chęca Zespół Pieśni i Tańca „Wał-
brzych”, który jest organizatorem 
wyjątkowej akademii. Zajęcia od 7 
do 12 lutego w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury na terenie Starej Kopal-
ni. Poprowadzą je doświadczeni 
instruktorzy i choreografowie. W 
programie między innymi: jazz, sal-
sa, klasyka, tańce polskie i współcze-
sne. Zapisy trwają. 

To propozycja łącząca moc tańca i za-
jęcia rekreacyjne. Zimową Akademię 
Tańca poprowadzą dyplomowani in-
struktorzy z wieloletnim stażem i pro-
fesjonalni choreografowie. 

To idealna okazja nauczenia się no-
wych kroków tanecznych, podszko-
lenia swoich umiejętności z rytmiki, 
improwizacji, koordynacji i choreo-
grafii. Feryjna oferta Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wałbrzych” to jednak przede 
wszystkim świetna propozycja na spę-
dzenie wolnego czasu, relaks i okazja 

do zawarcia nowych znajomości w 
gronie osób, które mają jedną wspól-
ną pasję, jaką jest taniec! 

Zimowa Akademia Tańca to sześć 
intensywnych dni zajęć prowadzo-
nych w różnych grupach wiekowych: 
dzieci, młodzież i dorośli. Najmłodsi 
uczestnicy muszą mieć ukończone 
9 lat. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Spotkania prowadzone będą w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury na tere-
nie Starej Kopalni. Zajęcia dla dzieci i 
młodzieży są planowane w godzinach 
od 10.00 do 15.30, dla dorosłych od 
17.00 do 20.00. Koszt Zimowej Aka-
demii Tańca to 400 złotych. W przeli-
czeniu na liczbę godzin obejmujących 
warsztaty to zaledwie niespełna 14 
złotych za godzinne warsztaty.

Szczegółowe informacje pod numera-
mi 791 009 079 i 74 667 09 61. Link do 
zapisów na stronie www.zpit.pl.

tekst / foto: WOK

Brakuje Wam pomysłu na walentyn-
kowy prezent? Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury spieszy z pomocą i zaprasza 
na specjalne warsztaty zakładania 
ogrodu w szkle. To propozycja dla 
par, ale także dla singli, którzy ko-
chają rośliny i chcą sobie sami spra-
wić taki prezent. W końcu dzień po 
Walentynkach jest Dzień Singla.

- Ogród w szkle to dobry prezent na 
każdą okazję, a własnoręcznie zrobio-
ny cieszy oko i daje mnóstwo satys-
fakcji – przyznaje Karolina Jefmańska 
z Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.

Walentynkowe warsztaty zaplanowa-
no 13 lutego w Wałbrzyskim Ośrod-
ku Kultury na terenie Starej Kopalni. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 
dziesiątej i potrwa dwie godziny. 
Koszt warsztatów wynosi 110 złotych 
za osobę. Można jednak jeden ogród 
tworzyć w parze z ukochaną czy uko-
chanym i wówczas koszt dla pary to 
110 złotych. Zapraszamy także singli, 

którzy jeszcze nie odnaleźli drugiej 
połówki, a być może z okazji przy-
padającego dzień po Walentynkach 
Dnia Singla chcą sobie z miłości do 
roślin stworzyć niezapomniany upo-
minek. Link do zapisów dostępny jest 
na wok.walbrzych.pl. 

Uczestnicy nie muszą się o nic mar-
twić. Wszystkie niezbędne akcesoria 
do stworzenia ogrodów zostaną przy-
gotowane na warsztaty.

- Wyjdziecie od nas z własnym sło-
ikiem, z własnym ogrodem miłości 
zamkniętym w szkle i instrukcją, jak 
o niego dbać. Liczba miejsc jest ogra-
niczona. Warto się pospieszyć. Taki 
prezent śmiało można powiedzieć, 
że jest bezobsługowy, a to przecież 
prawdziwy, żywy ekosystem – wyja-
śnia Karolina Jefmańska.

tekst / foto: WOK
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LUTOWE KONCERTY W FILHARMONII SUDECKIEJ!
Na pierwszy koncert zapraszamy 11 
lutego 2022 na godzinę 19:00, do sali 
koncertowej przy ulicy Słowackiego 4 
w Wałbrzychu. Usłyszymy Koncert wio-
lonczelowy h-moll op. 104 Antonína 
Dvořáka oraz Suitę baletową Piotra Czaj-
kowskiego „Jezioro łabędzie” i Uwerturę 
do opery „Latający Holender” Ryszarda 
Wagnera. Wykonawcami będą Orkiestra 
Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Bar-
tosza Żurakowskiego, a solistą koncertu 
będzie wiolonczelista Jakub Dubik. 
Koncert wiolonczelowy h-moll Dvořák 
powstał w czasie pobytu kompozytora za 
oceanem, a poprawiony został po powrocie 
z amerykańskiego kontraktu do Pragi. Pra-
wykonanie odbyło się w 1896 w Londynie w 
Queen’s Hall, solistą był wiolonczelista Leo 
Stern. Od początku koncert wiolonczelowy 
przyjmowany był z ogromnym entuzja-
zmem. Często przytaczana jest wypowiedź 
Brahmsa: „Gdybym wiedział, że wiolon-
czela jest zdolna do takich rzeczy, sam bym 
napisał ten koncert!” Dzisiaj to jeden z naj-
częściej granych koncertów na wiolonczelę, 
kwintesencja muzyki romantycznej, znako-
mity do zaprezentowania wirtuozowskich 
umiejętności solisty. W koncercie, na który 
zapraszamy wystąpi młody wiolonczelista 
Jakub Dubik. Jest absolwentem Uniwersyte-
tu Muzycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie w klasie Tomasza Strahla, jest także 
laureatem czołowych nagród na międzyna-
rodowych konkursach w Nowym Jorku, w 
Berlinie, Ljublijanie, Wiedniu, Warszawie, 
Poznaniu. Występował wielokrotnie jako 
solista z orkiestrami dyrygowanymi przez 
Claude Villaret’a, Piotra Borkowskiego, 
Sławomira Chrzanowskiego, Jacka Roga-
lę i in. Wiolonczelista został zaproszony 
do nagrania albumu z muzyką polską dla 
wytwórni Warner Music, wspólnie z wy-
bitnymi muzykami: skrzypkiem Januszem 
Wawrowskim oraz pianistą Grzegorzem 
Skrobińskim. W maju 2018 roku jako czło-
nek trio fortepianowego wspólnie z Janu-
szem Wawrowskim oraz Grzegorzem Skro-
bińskim brał udział w pierwszym w historii 
powojennej Polski koncercie na skrzypcach 
Stradivariusa pozyskanych przez prywatne-
go inwestora na 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości. Wiolonczelista jest dyrekto-
rem artystycznym pionierskiego programu 
stypendialnego Bank Talentów oraz współ-
twórcą duetu Cello Brothers, w ramach 
którego komponuje, produkuje, opracowu-
je i wykonuje autorskie kompozycje, łącząc 
muzykę klasyczną z muzyką elektroniczną 
(www.jakubdubik.com). 
Legenda „Jeziora łabędziego”, jednego z naj-
popularniejszych baletów na świecie trafia-
ła nawet na ekrany kin. Ostatnio w obrazie 
Darrena Aronofsky’ego „Czarny łabędź” z 
oscarową rolą Natalie Portman (2010). Dzi-
siaj przedstawienia baletowe, różnej klasy 

docierają do każdej sali, która jest w stanie 
pomieścić skromny nawet zespół tancerzy. 
W koncercie symfonicznym przypomnimy 
muzykę Czajkowskiego, jedyną i niepowta-
rzalną osnowę dla marzeń wielu młodych 
ludzi, aby kiedyś być może zatańczyć swoją 
rolę w tym słynnym balecie… Na począ-
tek koncertu zabrzmi uwertura do opery 
„Latający Holender” Wagnera. W historii 
o przeklętym żeglarzu, tajemniczym czar-
nym statku, poszukiwaniu jedynej miłości, 
rozczarowaniu i wyzwoleniu od cierpienia 
znajdziemy dobre wprowadzenie do pięk-
nego wieczoru z romantyczną muzyką 
dziewiętnastego stulecia. 
Kolejny koncert, który 13 lutego 2022 o 
godzinie 18:00 zagramy dla Państwa to roz-
rywka w najlepszym wydaniu. „Miłosna 
podróż w znane i nieznane” to koncert wa-
lentynkowy. Usłyszymy sekstet fortepiano-
wy Michelangelo Ensemble,  złożony z mu-
zyków na co dzień grających w Orkiestrze 
Filharmonii Sudeckiej, którzy towarzyszyć 
będą Joannie Dobrakowskiej – mezzoso-
pran. W programie piosenki Edith Piaf, 
szlagiery musicalowe, utwory znakomicie 
znane jak zupełnie nowe – zgodnie z tytu-
łem koncertu. Poprzedni koncert zespołu 
zgromadził pełną salę melomanów i odbył 
się jeszcze przed modernizacją sali koncer-
towej – teraz, z nowym materiałem zabrzmi 
jeszcze piękniej! Zapraszamy! Bilety do na-
bycia online poprzez bilety24.pl.: Miłosna 
podróż w znane i nieznane. 

Muzyka filmowa. Tak! Zapraszamy na 
„Przeboje muzyki filmowej” w nowych 
aranżacjach Dawida Aleksego Dorożyń-
skiego. Orkiestrą i Chórem Filharmonii 
Sudeckiej dyrygować będzie  Ewa Gądek-
-Rosiak – pomysłodawczyni koncertu, a 
solistką będzie Anna Kopytko – mezzoso-
pran. Na ten koncert czeka spora część me-
lomanów, która wykupiła bilety na pierwszy 
termin 29.10.2021 Niestety do wykonania 
wtedy tego koncertu nie doszło ze względu 
na pandemię – koncert został przełożony i 
to właśnie 18.02.2022 o godzinie 19:00 za-
praszamy na to muzyczne wydarzenie. Ory-
ginalne aranżacje napisane do tego koncer-
tu, chór i orkiestra symfoniczna ukażą nam 
znane motywy filmowe w zupełnie nowej 
odsłonie! Ogromnie wspieramy wykonaw-
ców, a Państwa prosimy o doping i szczere 
przyjęcie tej muzycznej propozycji.

Na zakończenie zapraszamy na koncert 
25 lutego 2022. O godzinie 19:00 wystąpi 
Orkiestra Filharmonii Sudeckiej, którą po-
prowadzi Agata Zając, a solistką koncertu 
będzie Ildiko Juhasz (Węgry) – flet, muzyk 
solista tutejszej orkiestry. Usłyszymy Uwer-
turę do opery „Legenda Bałtyku” Feliksa 
Nowowiejskiego op. 28, Koncert fletowy 
Jacquesa Ibesrta i IV Symfonię e-moll op. 

98 Johannesa Brahmsa. Agata Zając – dy-
rygent-rezydent 44. sezonu artystycznego 
Filharmonii Sudeckiej poprowadzi tego 
wieczora pierwszy z dwóch koncertów swo-
jej rezydentury, który przygotowuje samo-
dzielnie, pod troskliwym okiem Bartosza 
Żurakowskiego – Pierwszego Dyrygenta 
Filharmonii Sudeckiej. Koncert jest współ-
organizowany przez Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca w ramach programu wła-
snego „Dyrygent-rezydent”, finansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
Koncert rozpoczniemy uwerturą do opery 
Nowowiejskiego „Legenda Bałtyku”. Feliks 
Nowowiejski, wszechstronny polski kom-
pozytor, żyjący w latach 1877-1946 był 
zarazem utalentowanym i czynnym orga-
nistą, dyrygentem chórów, twórcą muzy-
ki religijnej i dzieł oratoryjnych. Był także 
autorem oper i baletów: „Legenda Bałtyku” 
do libretta Wandy Szalay-Groele, balet „We-
sele na wsi” (Malowanki ludowe), czy ope-
ra-balet „Tatry” (Król Wichrów). „Legenda 
Bałtyku” sięga do motywów legendy o za-
topionym przez Bałtyk mieście Wineta. W 
dalszej części koncertu usłyszymy koncert 
fletowy francuskiego kompozytora Jacqu-
esa François Antoine Marie Ibert (1890 
– 1962). Ibert studiował pod kierunkiem 
Paula Vidala w paryskim konserwatorium. 
Prowadził Akademię Francuską w Rzymie, 
a także Paryską Operę Komiczneą. Cechą 

charakterystyczną muzyki Iberta są: przej-
rzyste i zróżnicowane brzmienie, melodyj-
ność, zwięzła forma. Największe uznanie 
zdobyły jego utwory na instrumenty dęte. 
Koncert fletowy (1934) był pierwszym 
utworem koncertowym na ten instrument 
w XX wieku i zyskał bardzo dużą popu-
larność. Z podekscytowaniem czekamy 
na interpretację naszej solistki, znakomi-
tej flecistki Ildiko Juhasz. W drugiej części 
koncertu usłyszymy IV Symfonię Brahmsa. 
„Ta symfonia to ciemna studnia: im dłużej 
wpatrujemy się w jej dno, tym jaśniej od-
bijają się w niej gwiazdy”, pisał admirator 
Brahmsa Eduard Hanslick. Symfonia peł-
na dramatyzmu, pasji i furii, ale też liryki. 
Symfonia elegijna należy dziś do najchęt-
niej grywanych i słuchanych dział na ca-
łym świecie. Wszak nasze czasy pełne są 
dramatyzmu, furii i pasji, z niewielką dozą 
liryki…
Zapraszamy na koncerty do Filharmonii 
Sudeckiej. Bilety do nabycia w kasie Filhar-
monii Sudeckiej przy ul. Słowackiego 4 w 
Wałbrzychu oraz online www.filharmonia-
-sudecka.bilety24.pl. Naszym melomanom 
proponujemy skorzystanie z parkingu przy 
ulicy Rycerskiej, w godzinach koncertów – 
bezpłatnego! 

Tekst: Piotr Jonek
Autor zdjęć: Filharmonia Sudecka
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Pół na pół
Siatkarki wałbrzyskiego Chełmca wygrały ostatni mecz z AZS 

AWF Wrocław i zapewniły sobie awans do turnieju finałowego 
Dolnośląskiej Ligi Juniorek Młodszych. Jej starsze koleżanki, 
po wspaniałej 5-cio setowej walce uległy swoim rówieśnicz-
kom ze Świdnicy i niestety nie zakwalifikowały się do turnieju 
finałowego, który jest zaplanowany na koniec stycznia.

- Pomimo stresującego po-
czątku udało nam się wywal-
czyć najpierw jednego seta, 
a później cały mecz. Jestem 
z dziewczyn niezwykle dum-
na, widać było ich zaangażo-
wanie i całe serce włożone w 
ten mecz. Przed nami jeszcze 
jeden cel na ten weekend. Ju-
trzejszy mecz ze Świdnicą to 
kolejna dawka niezapomnia-
nych emocji, więc serdecz-
nie zapraszamy do kibicowa-
nia - powiedziała po meczu 
kapitan zespołu Julia Urbano-
wicz.

Dzięki wygranej wałbrzy-
szanki zapewniły sobie prawo 
gry w finale, który rozegrany 
zostanie w dniach 11 - 13 lu-
tego w Twardogórze.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - AZS AWF Wrocław 

3:1 (16:25, 25:23, 25:21, 
25:13)

**
Do ostatniej piłki toczyła 

się walka o awans do turnie-
ju finałowego. Widowisko ja-
kie stworzyły młodzieżowe 
siatkarki i kibice obu klubów 
można porównać z derbowym 
spotkaniem drugoligowych 
drużyn. Emocje, walka, stres, 
pot i mnóstwo fantastycznych 
siatkarskich wymian pozwoli-
ło emocjonować się meczem 
do ostatniej chwili. Rozstrzyg-
nięcie przyszło dopiero w sa-
mej końcówce piątego seta, 
który zakończył się wynikiem 
19:17 dla Świdnicy.

- Dziś ciężko powiedzieć 
cokolwiek. Zagraliśmy dobre 
spotkanie i tak naprawdę od-
padamy z rywalizacji dwoma 
małymi punktami. Ból i żal 
jest duży, ale taki jest sport. 

Przystępując do rozgrywek 
skazywani byliśmy na straty. 
Pokazaliśmy jednak, że mimo 
młodego zespołu możemy 
mierzyć wysoko. Czas na ana-
lizę jeszcze przyjdzie, ale już 
teraz wiem, że ciężka praca 
dziewczyn w tym sezonie 
przyniesie efekty w kolejnym 
roku. Zostawiły na parkiecie 
całe serce i należą się im za to 

ogromne brawa - powiedział 
trener naszego zespołu Kac-
per Jesiołowski.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – IgnerHome Volley 
Świdnica 2:3 (25:18, 24:26, 
25:20, 11:25, 17:19)

JZ 

Dokąd ten świat zmierza
Wałbrzych jako miasto po-
równuje się do Rzeszowa, 
gdzie mamy na poziomie 
top dwie drużyny siatkar-
skie i żużlowe. W 1 lub 2 li-
dze piłkarskiej są aż 3 dru-
żyny. Dwie męskie i jedna 
kobieca. Zastanawiam się, 
dlaczego tam można, a u 
nas nie. Komu w Wałbrzy-
chu tak naprawdę nie zale-
ży na sporcie.
Mówi się, że ryba psuje się 
od głowy. Prezydent Roman 
Szełemej deklaruje, że jest 
za zdrowym trybem życia, 
za sportem i często mówi 
nam o potrzebach, które 
zostaną w najbliższej moż-
liwej przyszłości spełnione. 
Kibice, działacze sportowi 
pytają: kiedy? Najpierw 
wróćmy do finansowania. 
W klubach zatrąbiono na 
alarm już w grudniu ubie-
głego roku. Zapowiedziano 
wtedy, że te dostaną mniej 
pieniędzy bo i sam budżet 
na sport będzie o połowę 
niższy. Natychmiast poszła 
riposta z drugiej strony 
barykady. Skoro mamy tak 
słabą kondycję finansów, 
to dlaczego radni podnieśli 
sobie pensję?
Pytanie retoryczne? Może 
nie, ale trudno tu znaleźć 
odpowiedź. Taką racjo-
nalną, która zadowoliłaby 
wszystkich. Od pewnego 
czasu trwa w mieście epo-
peja stadionowa. Mówi się 
o budowie nowego boiska 
treningowego, ale nie w 
pełni wymiarowego więc 
tak naprawdę bezużytecz-
nego. Mówi się o remontach 
treningowych nawierzchni 
kompleksu Aqua Zdrój, ale 
po co, skoro ważniejsza dla 
nas jest główna płyta tego 
obiektu.
No właśnie. Dla nas. Miasto 
wychodzi jednak z punktu 
ekonomicznego i liczy zy-
ski. Tych z wynajmu przez 
lokalne kluby nie ma, bo 
przecież to jest obrót wciąż 
tych samych pieniędzy, to 
i szuka się klientów poza 
miastem. Dlatego ważniej-
sze są obiekty treningowe. 
Na nich jeszcze można za-
robić.
Widziałem ostatnio obiek-
ty w Knurowie. Polecam 
poszukać w Internecie jak 
to wygląda. Są przepiękne 
i otwarte dla wszystkich. 
Kosztują praktycznie nic.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Zostań sędzią piłkarskim. Warto!
Jeszcze kilka lat temu po lokalnych boiskach biegało niemal 120 sędziów, podczas gdy dziś do dyspozycji jest jedynie 

40 arbitrów. Nic zatem dziwnego, iż wychodząc naprzeciw potrzebom Kolegium Sędziów w Wałbrzychu organizuje kursy, 
w trakcie których można zdobyć wymagane uprawnienia. Najbliższy już pod koniec lutego. 
Po raz kolejny apelujemy 
do fanów piłki nożnej, w 
tym pań, którzy chcieliby 
spróbować swych sił w roli 
arbitra, o przystąpienie do 
kursu na sędziego piłkar-
skiego. Najbliższy w formie 
stacjonarnej odbędzie się 
pod koniec lutego w sie-
dzibie Państwowej Uczel-
ni Angelusa Silesiusa przy 
ulicy Zamkowej w Wałbrzy-
chu, a jego koszt wynosi 50 
zł. Początek 6-godzinnych 
zajęć o godzinie 9. Po kur-

sie odbędzie się egzamin 
praktyczny oraz teoretycz-
ny, a w późniejszym czasie 
przeprowadzony zostanie 
egzamin fizyczny. Chętni 
muszą mieć ukończone 16 
lat (za zgodą rodzica) oraz 
przedstawić zaświadcze-
nie o niekaralności. - Co 
istotne, uczestnicy, którzy 
wezmą udział w kursie oraz 
zaliczą egzamin z wyni-
kiem pozytywnym, już w 
marcu będą mogli popro-
wadzić pierwsze zawody w 

roli sędziego -, poinformo-
wał Robert Grabowski z KS 
Wałbrzych. 

Na co może liczyć sędziow-
ski narybek? Oprócz rea-
lizowania sportowej pasji 
sędzia może uzyskać od 
60-70 zł za mecz drużyn 
młodzieżowych, podczas 
gdy w klasach od B do IV 
ligi wynagrodzenie wynosi 
od 100 do 250 zł za spot-
kanie. To również szansa na 
piękną karierę, czego naj-

lepszym przykładem jest 
Damian Grabowski, który 
jako przedstawiciel nasze-
go podokręgu jest sędzią 
międzynarodym w futsalu. 

Wszelkie informacje na 
temat kursu oraz wał-
brzyskiego środowiska 
sędziowskiego można 
znaleźć na stronie kswal-
brzych.pl.

Bartłomiej Nowak 
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Odszedł od nas Stanisław Grędziński
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego lekkoatlety, który na szerokie wody wypłynął w barwach Gór-

nika Wałbrzych. Lubiany w środowisku sportowiec, działacz zmarł w wieku 77 lat.
Urodzony w Ostrzycy na Lu-

belszczyźnie dwukrotnie zdo-
bywał złoty medal Mistrzostw 
Europy w Budapeszcie w 1966 
w biegu na 400 m oraz w szta-
fecie 4 × 400 metrów. Wystę-
pował na Igrzyskach Olimpij-
skich w Meksyku w 1968 w 

sztafecie 4x400 m, zajmując z 
zespołem 4 miejsce.

Stanisław Grędziński wywal-
czył również brązowy medal w 
biegu na 400 m w czasie Mi-
strzostw Europy w Atenach w 
1969, a także zdobył srebrny 
krążek Halowych Mistrzostw 
Europy w Wiedniu 1970 w szta-

fecie 4 × 2 okrążenia. Sporto-
wiec był też czołowym działa-
czem lekkoatletycznym. Został 
odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi przez Prezydenta RP za 
zasługi dla rozwoju sportu, za 
osiągnięcia w działalności na 
rzecz Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki.

Po zakończeniu kariery zo-
stał działaczem sportowym. 

Przez długie lata był preze-
sem LKS Górnik Wałbrzych. 
Postanowieniem Prezydenta 
RP Aleksandra Kwaśniewskie-
go został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi za zasługi dla 
rozwoju sportu, za osiągnięcia 
w działalności na rzecz Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki.

JZ 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

W tym szaleństwie
nie ma metody!
Kiedy na selekcjonera siatkar-
skiej reprezentacji wybrano 
Stephana Antigę, wówczas 
jeszcze czynnego zawodnika 
klubu z Bydgoszczy, general-
nie zapanowało powszechne 
zdziwienie a nie brakowało 
też głosów, że jest to wybór 
zupełnie bezsensowny, bo 
choć zawodnik to wybitny, to 
nie ma żadnego trenerskiego 
doświadczenia. Ale były też 
głosy, że „w tym szaleństwie 
jest metoda” ...i była bo Antiga 
kilka miesięcy później zdobył 
złoty medal mistrzostw świa-
ta. W ostatnich dniach coraz 
powszechniejsze są informa-
cję, że aktualnie faworytem 
do objęcia sterów piłkarskiej 
reprezentacji jest Andrij Szew-
czenko. Wydaje mi się, że pre-
zesowi Kuleszy, który podobno 
od początku dążył do zatrud-
nienia byłego reprezentanta 
Ukrainy (ze względu na jego 
dotychczasową pracę w Ge-
noi było to niemożliwe) przy-
świeca właśnie wspomniane 
hasło - w tym szaleństwie 
jest metoda. Nie wiem czy li-
czy na magię nazwiska tego 
byłego wybitnego napastni-
ka, czy na pierwszym miejscu 
stawia marketing i uważa, że 
piłkarsko wszystko jakoś się 
potoczy ale dla mnie w tym 
szaleństwie zdecydowanie nie 
ma metody! Porównując jesz-
cze z Antigą, Szewczenko ma 
wprawdzie doświadczenie tre-
nerskie, najpierw był w sztabie 
a potem przez pięć lat samo-
dzielnie prowadził reprezen-
tację Ukrainy a ostatnio przez 
kilka miesięcy do czasu zwol-
nienia pracował w Genoi ale 
jako trener ciągle tak napraw-
dę pozostaje zagadką a my nie 
mamy czasu na eksperymenty. 
Szewa Ukrainę doprowadził do 
ćwierćfinału ostatniego EURO i 
za swojej kadencji rozegrał z tą 
drużyną kilka fajnych spotkań 
z bardzo mocnymi rywalami 
ale już praca w Serie A, nawet 
pamietając, że prowadził prze-
ciętny klub, zweryfikowała w 
jakimś stopniu jego trenerski 
talent. Poza tym mam też wąt-
pliwości czy charakterologicz-
nie pasuje do naszej kadry i 
czy przez to miałby u zawodni-
ków odpowiedni autorytet bo 
jednak praca u siebie w kraju, z 
własną reprezentacją jest inna 
niż z drużyną zagraniczną.

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Lekkoatletów skok na bank
Bank z medalami, należy dodać, gdyż weekendowy start przedstawicieli LKS-u Górnik Wałbrzych w Mistrzostwach Dolne-

go Śląska przyniósł naszym młodym sportowcom 14 medali i serię rekordów życiowych.

Za nami doskonałe w wy-
konaniu Górników Mi-
strzostwa Dolnego Śląska 
w lekkoatletyce, które 
ze względu na brak od-
powiedniego obiektu w 
naszym województwie 
rozegrano w Łodzi. To był 
naprawdę godny uznania 
występ podopiecznych 
trenerów Franciszka Kar-
pińskiego, Grzegorza Ba-
naszka, Tomasza Kuczaja, 
Hanny Kotyni oraz Janusza 
Stysia, którzy sięgnęli po 
8 złotych, 1 srebrny oraz 
5 brązowych medali. Choć 
wszyscy wałbrzyszanie za-
służyli na słowa uznania, 
to warto w tym miejscu 
podkreślić niezwykły wy-

czyn Amelii Kielar, która w 
swojej kategorii wiekowej 
U-18 uzyskała pierwszy 
wynik w świecie w rywali-
zacji na 60 metrów przez 
płotki! Po Łodzi czas na 
Toruń, gdzie już jutro nasi 
reprezentanci wystąpią w 
Ogólnopolskich Zawodach 
Lekkoatletycznych. 
Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska w lekkoatletyce
Medaliści Górnika Wał-
brzych:
Kamila Ślawska (katego-
ria U-20, trener Franciszek 
Karpiński): złoto w pchnię-
ciu kulą (10.56m, rekord 
życiowy)

Oliwia Kogut (U-16, trener 
Franciszek Karpiński): złoto 
w pchnięciu kulą (10.30m)
Maciej Wojciechowski (U-
20, trener Franciszek Kar-
piński): złoto w pchnięciu 
kulą (13.35m, rekord życio-
wy)
Kacper Kuczaj (U-18, tre-
ner Tomasz Kuczaj): złoto 
w pchnięciu kulą (15.06m)
Maja Olszak (U-20, trener 
Grzegorz Banaszek): złoto 
w biegu na 60 m ppł (8.70s, 
rekord życiowy)
Amelia Kielar (U-18, trener 
Grzegorz Banaszek): złoto 
w biegu na 60 m ppł (8.52s, 
rekord życiowy); złoto w 
biegu na 200m (26.14s, re-
kord życiowy)
Martyna Sterenga (U-18, 
trener Grzegorz Bana-
szek): złoto w skoku w dal 
(5.37m)
Weronika Ożga (U-20, tre-
ner Grzegorz Banaszek): 
srebro w biegu na 60m 
(7.63s, rekord życiowy); 
brąz w biegu na 200m 
(26.18s, rekord życiowy)
Zuzanna Olejniczak (U-16, 
trener Franciszek Karpiń-

ski): brąz w pchnięciu kulą 
(9.45m, rekord życiowy)
Amelia Szczęsna (U-16, tre-
ner Franciszek Karpiński): 
brąz w biegu na 1000m 
(3:32.93s, rekord życiowy)
Alicja Gnyp (U-18, trener 
Franciszek Karpiński): brąz 
w pchnięciu kulą (11.15m, 
rekord życiowy)
Wiktor Dąbrowski (U-16, 
trener Janusz Styś): brąz w 
biegu na 1000m (3:12.41s, 
rekord życiowy)
Ponadto: Wiktoria Nowa-
cka (pchnięcie kulą), To-
masz Rumijewski (bieg 
60m, 300m), Kamil Chadzi-
konstandinu (bieg 600m), 
Andrzej Nazarenko (bieg 
600m), Kamila Szczęsna 
(bieg 1000m), Antonik 
Grzeszak (bieg 1000m), 
Oskar Rudnicki (bieg 60m, 
300m), Julia Mielczarek 
(60m, 300m), Krzysztof Ja-
muła (skok w dal), Maja Ol-
szak (bieg 200m), Martyna 
Sterenga (bieg 60m), usta-
nowili rekordy życiowe w 
swoich konkurencjach.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Kacper 
Nazwisko: Kuczaj
Data urodzenia: 14 stycznia 2006 roku 
Pseudonim sportowy: brak
Klub: LKS Górnik Wałbrzych (lekkoatletyka)

Największy dotychczasowy sukces: Za 
swój największy sukces uważam złoty me-
dal w pchnięciu kulą, który przed rokiem 
zdobyłem w Karpaczu podczas Mistrzostw 
Polski młodzików. Dlaczego największy? 
Ponieważ skutecznie rywalizowałem z naj-
groźniejszym swoim rywalem, za jakiego uważam Mateusza Choda-
kowskiego z Białegostoku. Ponadto w styczniu tego roku wywalczy-
łem złoty medal w Mistrzostwach Dolnego Śląska, również w pchnięciu 
kulą.  

Kto jest twoim idolem sportowym: Nie mam osoby, czy sportowca, na 
której bym się szczególnie wzorował. 

Dlaczego lekkoatletyka, pchnięcie kulą: W młodości próbowałem 
swych sił w koszykówce oraz tenisie ziemnym, jednak za sprawą taty 
oraz brata Kamila zdecydowałem się na lekkoatletykę. Choć jestem 
z Nowej Rudy, to trafiłem do LKS-u Górnik Wałbrzych pod skrzydła mo-
jego taty, który jest moim i brata trenerem, ponieważ Kamil również 
uprawia pchnięcie kulą. 

Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Celem każdego sportowca jest udział 
w igrzyskach olimpijskich, dlatego po cichu marzę o olimpiadzie. 
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REKLAMA R0050/22

REKLAMA R0051/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej                           
w Wałbrzychu przy ul. Świdnickiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze  194/4, 
obręb Rusinowa nr 35 o łącznej  powierzchni 0,1145 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu jest 
prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00074625/5, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami i chwastami oraz 7 dużymi drzewami.. Położona   
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona.  Nieruchomość 
posiada dostęp do drogi publicznej. Teren zakończony skarpą wraz z całkowicie zniszczonym murem 
oporowym ( częściowo betonowy, częściowo murowany z cegły) i betonowymi schodami.
 
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 36/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24.03.2020 r.                               
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie warsztatu samochodowego.

Cena  wywoławcza 150.000,00 zł (+23%VAT). 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:00.

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 02.03.2022 r. wadium   w wysokości 15.000,00 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 24.01.2022 r. do dnia 09.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Słowiańskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze  204/6, 
obręb Podgórze nr 39 o łącznej  powierzchni 0,0036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu 
jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00076428/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami, chwastami i drobnymi drzewami. Położona   
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona.  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 51/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.05.2020 r.                               
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:40.

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 02.03.2022 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.  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 24.01.2022 r. do dnia 09.03.2022 r.
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REKLAMA R0054/22

REKLAMA R0052/22 REKLAMA R0053/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej                           
w Wałbrzychu przy ul. Słowiańskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze  204/8, 
obręb Podgórze nr 39 o łącznej  powierzchni 0,0036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu jest 
prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00076428/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami, chwastami i drobnymi drzewami. Położona   
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona.  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 51/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.05.2020 r.                               
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:40.

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 02.03.2022 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.  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 24.01.2022 r. do dnia 09.03.2022 r.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za 
dzierżawę nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy Sportowej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 25 w obrębie nr 29 Sobięcin o  powierzchni 
4,0745 ha z przeznaczeniem organizowanie eventów kulturalnych, działalność sportową. 

Proponowana wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości 
gruntowej  została ustalona na   kwotę 3000,00 zł netto + 23 % VAT .

Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
 
Czas trwania umowy –  czas nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 08:45. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych 
niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu 
przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia 
działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione 
w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 02.03.2022 r. wadium 
w wysokości 3.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów 
Niepodatkowych  Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem 
„Wadium na przetarg –  działka nr 25 obręb nr 29 Sobięcin”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami 
i Mienia Komunalnego  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 
6655227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za 
dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 6,7481 ha położonej w Wałbrzychu, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 80 w obrębie nr 47 
Podzamcze z przeznaczeniem na cele rolne. 

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej  
została ustalona na kwotę 1626,82 zł.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Czas trwania umowy –  3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2  sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 08:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk                             
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych 
niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu 
przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia 
działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione 
w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 02.03.2022 r. wadium 
w wysokości 1626,82 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów 
Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem 
„Wadium na przetarg – część działki nr 80 obręb nr 47 Podzamcze”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego  Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy  ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 
227, gdzie można również zapoznać się  z regulaminem przetargu.



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

QueensEkspert

Trądzik - tak wiele jest osób 
borykających się z nim. Do tej 
pory nie odkryto jednoznacz-
nej przyczyny powstawania 
tej choroby . 

Potrafi ona wywołać w nas 
wiele negatywnych i przy-

krych emocji takich jak: depre-
sja, niechęć do samych siebie, 
spadek poczucia własnej war-
tości, złość, bezsilność. Często 
skutkuje to tym, że izolujemy 
się przed otoczeniem, bo nie 
wiemy jak temu zaradzić. 

Trądzik to choroba przewle-
kła, to znaczy, że nie możemy 
się z niego całkowicie wyle-
czyć, ale możemy wprowadzić 
skórę w stan braku objawów 
czyli reemisji. Dodatkowo na-
wraca, co znaczy, że taką skórę 
musimy nieustannie trzymać 
w ryzach i przestrzegać pew-
nych zasad pielęgnacji.

W pracy kosmetologa tera-
peuty najważniejsze jest po-
dejście wielowymiarowe do 
problemu. 

Pierwsza wizyta w gabi-
necie to wnikliwy wywiad 
uwzględniający wiele czynni-
ków, między innymi: dotych-
czasowe terapie oraz leczenie 
dermatologiczne, analiza pie-
lęgnacji domowej, analiza die-
ty oraz stylu życia. 

Bardzo istotne jest wdroże-
nie odpowiedniej pielęgnacji 
w domu. Podstawowym fila-
rem jest dokładne oczyszcza-
nie, krem z tlenkiem cynku 
(filtr mineralny), substancje 
przeciwzapalne (np. niacyna-
mid, kwas azelainowy), sub-
stancje seboregulujące (kwas 
salicylowy, retinol).

W terapiach gabinetowych 
najczęściej  wykonujemy pee-
lingi enzymatyczno - chemicz-
ne o silnym działaniu przeciw-
zapalnym, ograniczającym 
łojotok oraz powstawanie 
krostek, grudek i zaskórników. 
Przełomową substancją jest 
miąższ z dyni, który oprócz 
dużej ilości beta-karotenu 
(o silnych właściwościach se-
boregulujących ) ma w sobie 
mnóstwo cennych substancji 
jak: witaminę C, K, PP, witami-
ny z grupy B, cynk. 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kiedy na nią patrzę, a dzie-
je się to prawie codziennie, 
gdy mroki Mijanki więżą nas 
w soczewkach swoich czer-
wonych świateł, w skupie-
niu i z precyzją zegarmistrza 
zmywa podłogę wąskiego 
jak tramwaj sklepu, w którym 
pracuje. Szoruje ją tak, jak 
gdyby pierwszy wchodzący 
do sklepu klient nie zaniósł jej 
na powrót całym brudem na-
potkanego o poranku świata, 
jak gdyby podeszwy butów 
kupujących były czyste ni-
czym sumienia tych, których 
noce morzy sprawiedliwy 
sen. Sklep jest dość obskurny, 
żaden z niego Pewex. Nigdy 
tam nie byłam, nie wiem do 
końca, co się tam sprzedaje. 
Ale to w tej baśni nie ma naj-
mniejszego znaczenia. Czasa-
mi, kiedy jesteśmy na Mijan-
ce później niż zwykle, widzę, 
jak wylewa brud podłogi do 
kratki przy jezdni tuż za przy-
stankiem. Lubię na nią wte-
dy patrzeć, jej twarz jaśnieje 
od zadowolenia, połyskuje 
dumą z dobrze wykonanego 
zadania. Pierwsze z długiej 
listy obowiązków tych jak-
że podobnych do siebie dni 
odhaczone. Zrobione. Można 
przejść do następnych. Ru-
szyć się. Iść dalej. 

Często myślę o tym jej 
oddaniu. Tej determinacji. 
Sensie jej porannego rytuału. 
Podłoga ma być czysta, aby 
pierwsi klienci nie skrzywili 
się widząc wczorajszy brud. 
Proste. Rozgaszczam się co 
rano w tym kawałeczku nor-
malności w świecie, który wo-
kół. Z dala od jego chaosu i 
bezładu. Odwracam na chwi-
lę wzrok od cmentarzyska, 
w które się zamienia. Pani ze 
sklepu znalazła już metodę 
na całe to szaleństwo. Więc 
może i my powinniśmy. Po-
lerować te swoje fragmenty 
rzeczywistości nadal najle-
piej, jak potrafimy. Chuchać 
i dmuchać. Niech lśnią jak 
brylanty. Jak gdyby te nic nie-
znaczące zadania na naszych 
codziennych listach miały 
jednak jakieś głęboko ukryte 
znaczenie. Może tak się mu 
wymkniemy. Temu bezsenso-
wi styczniowego świata.

sekund

Wałbrzych
WOŚP mobilizacja
Trwają ostatnie przygotowania do 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Wałbrzychu. Na 
ulice miasta wyjdzie ponad dwustu wolontariuszy. Przypominamy, że finał z koncertami i pokazami 
rozpocznie się o godzinie piętnastej w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, w Sali Łańcuszkowej na terenie 
Starej Kopalni. Nie zabraknie licytacji. „Przejrzyj na oczy” to hasło tegorocznego finału WOŚP! Zagrają i 
zaśpiewają znani w regionie i lubiani muzycy – Katarzyna Serdeczna, Hard Rider, SILENTlive oraz 77 X. 
Nie zabraknie pokazów tanecznych czy pokazu szermierki. W niedzielę musicie tam być!

Red.
Fot. WOK

Świdnica
Questa – edukacyjna gra
Zachwyć się zabytkami okolic Rynku w 
Świdnicy, poznaj historię miejskiego piwo-
warstwa i wyrusz w fascynującą podróż w 
czasie ze świdnicką biblioteką! To wszystko 
jest możliwe dzięki Questom – edukacyjnym 
grom terenowym, przygotowanym przez 
świdnickie instytucje we współpracy z Fun-
dacją Calamita. Dobra zabawa gwarantowa-
na, a na pierwszych questowiczów czekają 
miłe upominki. Wraz z początkiem nowego 
roku Świdnica przygotowała trzy Questy o 
zróżnicowanej tematyce: „ I małe jest piękne 
– detale świdnickiej architektury”, „ Świdnica 
miastem piwowarskich tradycji” ,„ Podróż w 
czasie ze świdnicką Biblioteką”. Więcej w te-
macie na stronie www.30minut.pl. 

Red.
Fot. um.swidnica.pl

Region
Więcej za basen?
Podwyżki cen gazu i prądu dają również o sobie znać w branży rekreacyjnej. Większe koszta uderzają w 
regionalne obiekty sportowe, z których korzystają mieszkańcy. Aqua - Zdrój w Wałbrzychu już zapowie-
dział podwyżki cen biletów za basen, siłownię i hotel, bo rachunek za gaz, jaki otrzymał wzrósł o 500%. 
W podobnej sytuacji jest basen w Świebodzicach. - Ale jeżeli chcemy utrzymać nasz obiekt to podwyż-
ka cen jest nieunikniona z powodu podwyżek cen dosłownie wszystkiego, w tym chemii basenowej. 
Prąd, gaz, chemia basenowa. Mogę wyliczać bez końca – komentuje Jarosław Pizuński, dyrektor OSiR 
Świebodzice. Do sprawy inaczej podchodzi Tomasz Durajczyk z MOSiR Szczawna-Zdroju. Już w grud-
niu podnieśliśmy ceny o około 5%, ale my obsługujemy w większości instytucje. Zmieniliśmy godziny 
otwarcia basenu dla osób indywidualnych i mamy wzrost klientów o 100%. Więcej w temacie czytaj 
na www.30minut.pl.

PAS
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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. 

Jak to jest gdy mieszkasz z innymi 
psami i jesteś najsłabszy? Zostają bli-
zny po pogryzieniach, zgrubiała skó-
ra... To Guzik był tym najsłabszym i 
pomimo tego, że człowiek sprawił pie-
kło temu młodemu psiakowi, to nadal 
pragnie czułości i dotyku człowieka. 
Cieszy się gdy może być przy opieku-
nie, a gdy opiekun poświęci mu chwilę 
uwagi jest w niebo wzięty! Mógłby ba-

wić się i ganiać, jakby od tego zależała 
miłość człowieka. Guziczek ze względu 
na swoją przeszłość powinien być w 
domu bez innych psów. Już wystarcza-
jąco wycierpiał w około dwuletnim ży-
ciu. Chociaż nie upieramy się przy tym. 
Przy odpowiednim i odpowiedzialnym 
zapoznaniu może się udać. 

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



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 pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła 
kolorowego i inne. Tel: 500834769

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - KUCH-
NIE, SZAFY, GARDEROBY, ZA-
MÓWIENIA INDYWIDUALNE 
-TANIO! TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IB G.WEEBLY. 
COM

SZAFY WNĘKOWE, GARDERO-
BY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SOLID-
NY,  TEL. 577 670 837

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

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 66; 
502 308 696

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

Usługi budowlane: malowanie, tyn-
kowanie, panele, płytkowanie, ła-
zienki 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

SPRZEDAM SWOJE 
POKAŹNE ZBIORY 

PŁYT WINYLOWYCH 
12-CALOWE, 
10-CALOWE, 
7-CALOWE, 

POCZTÓWKI 
DŹWIĘKOWE, 
STARODRUKI,  

STARE PARTYTURY. 
WSZYSTKO SPRZEDAM 
TANIO. TEL. 536 450 782

REKLAMA R0055/22 REKLAMA R0056/22

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 28.01.2022 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

Ogłoszenia 19
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Od 20 lat razem z Wami...

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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REKLAMA R0057/22

REKLAMA R0058/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej  
w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 197 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  o numerze  
86/1, obręb Podgórze nr 39 o łącznej  powierzchni 0,0891 ha, dla której w Sądzie Rejonowym  Wałbrzychu 
jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00035513/2, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami i chwastami, położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów uzbrojonych, teren z możliwością uzbrojenia.  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 7/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21.01.2021 r.  
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, koncepcję architektoniczną planowanego zamierzenia należy 
uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przedmiotowa działka znajduje się 
w granicach układu urbanistycznego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Cena  wywoławcza 125.000,00 zł (+23%VAT). 

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:20.

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 02.03.2022 r. wadium   w wysokości 12.500,00 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.

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 24.01.2022 r. do dnia 09.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, 
położonej  w Wałbrzychu przy  ulicy 1 Maja  oznaczonej jako działka numer 429/3 obręb 27 Śródmieście 
o powierzchni 12 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta 
SW1W/00027296/5, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości                                9.900,00  zł w tym:
 - cena budynku garażu                    7.500,00  zł
 - cena działki                                   2.400,00 zł

Budynek garażowy w zabudowie szeregowej, jednokondygnacyjny. Powierzchnia użytkowa garażu 9,60 
m². 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Ustanowiona zostanie odpłatna służebność drogowa polegająca na prawie przejazdu   i przechodu przez 
działkę 429/10, zapewniająca dojazd do przedmiotowego garażu. Jednorazowa opłata za ustanowienie 
służebności drogowej wynosi 1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:20.
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 02.03.2022 r. wadium   w wysokości 1.000,00 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 
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(dalej: RODO), informuję, że:
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Wałbrzycha Pl.    Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
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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 
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Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 24.01.2022 r. do dnia 09.03.2022 r.


