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RFRD 2022 – czyli kasa na drogi w regionie

REKLAMA R0091/22 REKLAMA R0092/22

BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY

16 lutego 2022 roku opubli-
kowano najnowszą listę kolej-
nej edycji Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Dzięki RFRD na 
południe Dolnego Śląska spły-
nie kolejne 69 milionów złotych. 
Środki te wesprą realizację za-
dań na drogach zarządzanych 
przez gminy i powiaty. To już 
czwarte rozdysponowanie środ-
ków finansowych w ramach tego 
programu.

Warto wspomnieć, że utworze-
nie Funduszu ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i parametrów technicznych lokalnej 
sieci drogowej, a także poprawę oraz 
zwiększenie atrakcyjności i dostępno-
ści terenów inwestycyjnych. Rozwój 
lokalnej infrastruktury drogowej sta-
nowi przy tym działanie komplemen-
tarne do inicjatyw podejmowanych 
na szczeblu krajowym. W ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
środki przekazywane są na zasadach 
konkursowych, głównie na dofi-
nansowanie budowy, przebudowy i 

remontu dróg powiatowych i gmin-
nych. Wsparcie będzie przyznawane 
na podstawie wniosków o dofinan-
sowanie, składanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego w ramach 
naborów przeprowadzanych na tere-
nie każdego województwa. - Ostatnie 
lata przyniosły diametralną poprawę 
stanu dolnośląskich dróg samorządo-
wych, ale przed nami wciąż wiele pra-
cy i zaplanowanych inwestycji, które 
nie tylko zwiększą konkurencyjność 
i aktywność gospodarczą regionu, 
ale przede wszystkim poprawią bez-
pieczeństwo ruchu drogowego - czy-
tamy w komentarzu Michała Dwor-
czyka, Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów i Posła z regionu. Zatem jak 
została podzielona kasa na drogi w 
regionie?

PAS
Fot. PAS

Z powiatu wałbrzyskiego: 
Gmina Czarny Bór: Przebudowa uli-
cy Kolejowej w Czarnym Borze - 803 
597,90 zł., 

GŁUSZYCA: Remont drogi ul. Gór-
nośląska - 595 361,00 zł, Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
poprzez remont drogi gminnej ul. 
Warszawska - 596 151,20 zł.

Gmina Stare Bogaczowice: Remont 
ul. Głównej w Starych Bogaczowicach 
- 151 449,50 zł.

Gmina Miejska Szczawno-Zdrój: 
Budowa drogi publicznej w Szczaw-
nie-Zdroju - 799 500,00 zł.

Gmina Miasto Boguszów-Gorce: 
Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w 
Boguszowie-Gorcach - 1 546 407,20 zł.

Gmina Mieroszów: Wymiana na-
wierzchni jezdni drogi gminnej ul. Mi-
łej w Mieroszowie - 915 635,00 zł, Prze-
budowa odcinka ul. Powstańców oraz 
odcinka ul. Leśnej - 1 027 950,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzy-
chu: Przebudowa ul. Kolejowej w Głu-
szycy - 1 183 000,00 zł .
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z Tomaszem Durajczykiem 
dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Szczawnie-Zdroju

1
kalendarium

LUTY

18
PIĄTEK

Imieniny:
Małgorzata, Marta
oraz  Chociebąd

Dzień Myśli Braterskiej

LUTY

22
WTOREK

Imieniny:
Konstancja, Sylwan 
oraz  Agapit

Dzień Baterii

 Imieniny:
Konrada, Marceli  oraz  Alwar

Dzień Nauki Polskiej

LUTY

23
ŚRODA

LUTY

24
CZWARTEK

„W każdym nor malnym człowieku
tkwi sza leniec i próbu je wy dos tać się na zewnątrz”. 

Terry Pratchett

LUTY

19
SOBOTA

Imieniny:
Izabela, Polikarp, Romana

Dzień bez Łapówki

Imieniny:
Maciej, Piotr, Bogusz

Tłusty Czwartek

Imieniny:
Leon, Zenobiusz  oraz  Amata

Międzynarodowy Dzień
Palących Fajkę

LUTY

20
NIEDZIELA

14:00 „Czechosłowackie Sci-fi/Československé Sci-fi” 
- Przegląd czeskiego science fiction w Sokołowsku - 
Kinoteatr Zdrowie Sokołowsko
18:00 KING’S SIZE - Teatr Dramatyczny
18:00 CHŁOPCY Z PLACU BRONI/ 10+ Teatr Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu
18:00 „Madeleine” wernisaż wystawy Magdaleny 
Babczyńskiej – Gratzke, Wałbrzyski Ośrodek Kultury
19:00 Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni Teatr 
Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-
-Zdroju
19:00 WESELE. dramat w trzech aktach - Teatr Drama-
tyczny
20:00 Kraków Street Band // A’propos / koncert

19:00 KING’S SIZE - Teatr Dramatyczny 
20:00 Mieroszów: The Analogs + Zimna Wojna- Piw-
nica Pod Zielonym Kotem

10:00 JACEK ŚWIDERSKI I MAJA ŚWIDERSKA / kon-
cert Pod pretekstemfe

12:30 ŻABCIA I ROPUCH/ 3+ Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu 
20:00 WESELE. dramat w trzech aktach - Teatr Drama-
tyczny

Imieniny:
Feliks, Lena, Robert

Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego

LUTY

21
PONIEDZIAŁEK

18:00 ŚWIETLICA - cykl spotkań dla dziwaków i prze-
grywów // Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
9OC 8OC 7OC 5OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

REKLAMA R0093/22

KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Dzień Tosta
Dzień niespodziewanego całusa

Międzynarodowy Dzień EBM

Międzynarodowy Dzień
Pomocy Potrzebującym

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
Święto Geografii Wojskowej

Odkąd został Pan dyrek-
torem MOSiR w Szczawnie-
-Zdroju, jednostka przeszła 
rewolucję. Jednak kluby spor-
towe nadal korzystają z obiek-
tu. Jakie kluby obecnie trenują 
na obiektach MOSIR i w jakich 
dyscyplinach? Jakie jeszcze za-
prosił Pan do współpracy?

W Szczawnie-Zdroju nastała 
rewolucja po powstaniu MO-
SIR-u, w kwesti sportu i wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych. Staram 
się wycisnąć jak najwięcej po-
tencjału z obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, którymi zarzą-
dzamy. Na naszych obiektach 
trenują głównie miejskie kluby 
czyli MKS Szczawno-Zdrój, który 
posiada sekcje piłki nożnej i ko-
szykówki. Nie zamykamy się też 
na inne stowarzyszenia, w szcze-
gólności z Wałbrzycha. Szkół-
ka piłkarska „Młode wilki”, MKS 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
– sekcja żeńska siatkówki, Foot-
bal Baby – piłka dla maluszków, 
Szkoła Akrobatyki Sportowej „9” 
oraz wynajmy prywatne. A w 
weekendy obiekty żyją mecza-
mi ligowymi i imprezami, które 
odbywają się praktycznie co ty-
dzień. Co do współpracy z innymi 
klubami to mam wiele pomysłów 
i w 2022 roku pojawią się nowe 
kluby i sekcje, aby wzbogacić i 
wypełnić szczawieńskie obiekty 
w 100%. Na pewno pojawią się 
zajęcia dla dzieci – lekkoatletyka 
dla każdego – zajęcia na boisku 
lekkoatletycznym, zajęcia dla 
dzieci z rowerów MTB na Słonecz-
nej Polanie i wzgórzu Gedymina. 
Chcemy zrobić cykl turnieju w 
piłkę nożną dla najmłodszych 
adeptów oraz nowe turnieje ko-
szykówki 3x3. Kontynuować bę-
dziemy cykl zajęć, które już się 
przyjęły: „AKTYWNE SZCZAWO-
-ZDRÓJ” i „CZWARTKI  LEKKOAT-
LETYCZE”.

Pierwszy raz rozgrywki pro-
wadziła Uzdrowiskowa Liga 
Halowa. Co to za przedsięwzię-
cie i kiedy odbywają się mecze?

To jest nowy projekt i cie-
szę się, że akurat odbywa się na 
obiektach szczawieńskich bo 

wypełnia lukę po rozgrywkach 
pod nazwą „RONAL CUP”. Piłka 
halowa jest bardzo popularną 
dyscypliną i brakowało w naszym 
regionie tego typu rozgrywek w 
okresie zimowym. Od początku 
wiedziałem, że to dobry pomysł 
na tego typu ligę i chciałem, aby 
pod nazwą „UZDROWISKOWA” 
odbywała się ona w Szczawnie-
-Zdroju. Jest ogromne zaintere-
sowanie a warto zauważyć, że 
to pierwszy rok tych rozgrywek. 
Martwię się, co będzie za rok bo 
już chęć uczestnictwa wyraziło o 
połowę więcej drużyn.

W lidze uczestniczą aktualni 
i byli ligowcy, którzy mogą spę-
dzić miło czas na naszych obiek-
tach w niedzielne popołudnie. 
Oczywiście zapraszamy wszyst-
kich do kibicowania bo jest na co 
popatrzeć. Finał ligi 20 lutego od 
godziny 14.00 na hali w Szczaw-
nie-Zdroju, ul. Słoneczna 1a.

Z jakich atrakcji mogły sko-
rzystać dzieci i młodzież pod-
czas tegorocznych ferii zimo-
wych?

W tym roku MOSiR Szczawno-
-Zdrój przygotował dla młodych 
mieszkańców Szczawna-Zdroju 
bogatą ofertę sportową w okre-
sie ferii dla tych, którzy zostają 
w domach i nie mieli możliwo-
ści wyjechać poza swoje miejsce 
zamieszkania. W okresie 2 tygo-
dni ferii młodzież szkolna przez 
2 tygodnie mogła skorzystać z 
naszego basenu DOLNOŚLĄSKI 
DELFINEK w promocyjnej cenie 
minus 50% ceny. Kolejną propo-
zycją były zorganizowane pół-
kolonie tematyczne 5-dniowe: 
turystyczne, plastyczne i pływa-
ckie. W ramach półkolonii były 
zorganizwane wyjazdy do Jump 
Planet, Aqua Parku we Wrocławiu 
czy na lodowisko. Dodatkowo dla 
mieszkańców Szczawna-Zdroju 
został zrobiony rabat  w zakresie 
ceny dla uczestników półkolonii. 

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 

Czytaj pełen wywiad na 
www.30minut.pl

Fot. mosirszczawno-zdroj.pl



Wydarzenia 3
www.30minut.pl

Piątek, 18 lutego 2022
Od 20 lat razem z Wami...

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Skuteczna Straż Miejska
W ostatni dzień stycz-

nia w godzinach wie-
czornych Straż Miejska 
w Szczawnie – Zdroju 
podczas patrolu w re-
jonie cmentarza ko-
munalnego, znalazła 
wyrzucone przy ulicy 
Miłosnej meble oraz 
worki z książkami. Po 
przeszukaniu nielegal-
nego wysypiska od-
kryto dokumentację 
medyczną z danymi 
mieszkańca Wałbrzy-
cha.

Po przeprowadzonym 
postępowaniu dotarto 

do danych adresowych 
właściciela dokumenta-
cji medycznej, który jak 
się okazało, zmarł w 2021 
roku. Następnie strażnicy 
przeprowadzili wywiad 
środowiskowy w miejscu 
ostatniego miejsca za-
mieszkania denata, co za-
owocowało potwierdze-
niem, że córka zmarłego 
w ostatnich dniach robiła 
porządki pod niniejszym 
adresem, wywożąc z 
mieszkania stare meble. 
Strażnicy dotarli do tej 
Pani. Jak się tłumaczyła w 
siedzibie Straży Miejskiej, 
zleciła wywiezienie meb-

li znajomemu na PSZOK. 
Stało się jednak inaczej. 
Za to wykroczenie miesz-
kanka Wałbrzycha uka-
rana została mandatem 
karnym w wysokości 1000 
złotych oraz została zobo-
wiązana do niezwłoczne-
go uprzątnięcia nielegal-
nego wysypiska, które w 
dniu 05 lutego 2022 roku 
zostało usunięte. 

Red.
Fot. Uzdrowiskowa 

Gmian Sz-Z

Auto dla "Mechanika"
15 lutego Prezydent Wał-

brzycha Roman Szełemej 
wraz z Wiceprezydent Syl-
wią Bielawską, przekazali na 
ręce dyrekcji Zespołu Szkół 
Nr 5 im. Maksymiliana Tytusa 
Hubera w Wałbrzychu nową 
Toyotę Yaris, o charaktery-
stycznym numerze rejestra-
cyjnym DB 0005K.

Auta poruszającego się od te-
raz na ulicach miasta nie da się 
przegapić, gdyż niemal na każdej 

jego stronie widnieje logo ZS Nr 
5. Warto wspomnieć, że wartość 
wspaniałego prezentu to po-
nad 65 tysięcy złotych, którego 
zakup wspomogła firma TOYO-
TA Walbrzych Nowakowski Sp. z 
o.o... Najważniejszy jest fakt, że 
samochód ma służyć nauce jaz-
dy uczniów „Mechanika”, których 
dumnie reprezentował Mieszko 
Matuszyk. Najmłodszy mistrz w 
Wyścigowych Samochodowych 
Mistrzostwach Polski odebrał 

kluczyki do Toyoty przyznając, że 
w „Mechaniku” na tym pojeździe 
zamierza zdobyć prawo jazdy. 
Przekazanie samochodu szkole 
to nie jedyna dobra informacja. 
Jak poinformował Prezydent Wał-
brzycha, w miejsce dotychczaso-
wych warsztatów planowane jest 
wybudowanie całkowicie nowego 
Centrum Kształcenia Praktyczne-
go. Zespół Szkół Nr 5 ma bowiem 
być wizytówką miasta i regionu 
pod względem szkolnictwa zawo-
dowego.

PAS.
Fot.: ZS nr5

Specjalistyczny Szpital 
im. Alfreda Sokołowskie-
go doczekał się nowego 
dyrektora. Został nim Ma-
riusz Misiuna, który już od 
pierwszego dnia musiał 
zmierzyć się z trudną sy-
tuacją. Wszystko ze wzglę-
du na ciągłe polityczne 
przepychanki, o których 
ostatnio było głośniej niż 

o walce z pandemią Covid-
-Sars 2.

Nowy szef placówki z 
rozbrajającą szczerością 
stwierdził, że jeszcze nie 
podejmował żadnych trud-
nych decyzji. - Jestem tu 
zbyt krótko, żeby już teraz 
o czymkolwiek decydować. 
Muszę się zapoznać z pa-

nującą w szpitalu sytuacją 
– mówił Mariusz Misiuna. O 
wałbrzyskiej placówce czę-
sto słyszymy, że jest to toną-
cy okręt bez sternika. Inne 
zdanie na ten temat ma jed-
nak nowy dyrektor.

- Nie uważam, żeby szpital 
był tonącym okrętem. Uwa-
żam jednak, że posiadam 
odpowiednie wykształcenie 

i doświadczenie, żeby odpo-
wiednio poprowadzić pracę 
szpitala, który ma w sobie 
duży potencjał i wciąż może 
się rozwijać – tłumaczy Ma-
riusz Misiuna.

Nowy dyrektor został wy-
brany w drodze konkursu 
ofert. Komisja rekrutacyj-
na rekomendowała go po 
analizie złożonych aplikacji. 
Mariusz Misiuna okazał się 
najlepszy spośród czterech 
kandydatów, przy czym 
jeden z nich, ze względu 
na braki w dokumentacji, 
odpadł jeszcze zanim do-
szło do analizy ofert. Bio-
rąc pod uwagę sytuację 
szpitala, przed dyrektorem 
dużo pracy, która powinna 
w pierwszej kolejności roz-
wiązać problemy kadrowe. 
W tym oczywiście wszystkie 

aspekty czasu pracy czy ilo-
ści personelu medycznego, 
którego non stop brakuje. 
Ciekawe też będą ruchy w 
kierunku uporządkowania 
dokumentacji szpitalnej. 
To właśnie do niej, sporo 
zastrzeżeń, mieli politycy 
opozycji. Jak Mariusz Misiu-
na poradzi sobie na nowym 
stanowisku? Czas szybko go 
zweryfikuje.

JZ
Fot. Red

goldenline.pl/mariusz-
-misiuna/

Nowy dyrektor szpitala już w pracy 
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Zdjęcie tygodnia  

Czwartek, który jest na tłusto
Część z nas już nie może się doczekać tego jednego dnia w roku, w którym możemy sobie 

pozwolić na więcej słodkich przyjemności. Nawet Ci, którzy są na diecie, nie potrafią odmówić 
sobie jednego pączka, by podtrzymać tradycję tłustego czwartku. Ale skąd właściwie wzięło 
się to święto?

REKLAMA R0094/22

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Pączek - ślinka mi cieknie 
na samą myśl, że mam opisać 
ten leksem. Jestem łasuchem 
i tematy słodkości to najprzy-
jemniejsze tematy. Zatem,  
choć przez chwilę, nie myśląc 
o konsumpcji pączka skup-
my się nad znaczeniem tego 
słowa. Otóż według Słownika 
Języka Polskiego wyraz ten 
oznacza po pierwsze - zawią-
zek pędu liści lub kwiaty, po 
drugie kuliste ciastko droż-
dżowe, nadziewane i smażone 
w tłuszczu, po trzecie u roślin 
i zwierząt niższych: wyodręb-
niona część organizmu macie-
rzystego w postaci komórki, 
kompleksu komórek lub tka-
nek, rozwijająca się w orga-
nizm potomny. Z racji zbliża-
jącego się tłustego czwartku 
te biologiczne rozważania 
o pączku nie są tak istotne jak 
kuliste ciastko drożdżowe, na-
dziewane i smażone w tłusz-
czu. Okazuje się, że na świe-
cie pączek wygląda różnie 
i niekoniecznie odzwierciedla 
polski wzór. Otóż pączki w Sta-
nach Zjednoczonych nazywa-
ne są donuts. Mają specyficz-
ną dziurę w środku przez co 
przypominają nasze gniazdka. 
Stroi się je lukrem i posypuje 
słodkościami, ale nie umiesz-
cza się w nich nadzienia. Z ko-
lei pączki tureckie, nazywane 
tam Lokma, to nieduże kulki 
ze smażonego ciasta nasiąk-
nięte syropem lub miodem. 
Przy nich nasze są jak danie 
fit. Z kolei Włosi również mają 
swoje pączki, są to Zeppole 
nadziewane kremem i dże-
mem. Bardzo słodkie i bardzo 
dobre. Na południu Włoch 
piecze się inny rodzaj pącz-
ków zwany frittelle. Jest to 
ciasto drożdżowe wypełnio-
ne orzechami i rodzynkami. 
Holendrzy dla odmiany jedzą 
Oliebollen, które przypomina-
ją nasze racuchy lub kaszub-
skie ruchanki. Nie ważne jakie: 
z lukrem, cukrem pudrem, 
dżemem, budyniem, serem 
i innym nadzieniem, pączki 
są nieodzownym symbolem 
tłustego czwartku, o którym 
piszemy w Temacie Tygodnia. 
Miłej lektury i smacznego! 

Redaktor Naczelny

Historia tłustego
Okazuje się, że już Rzymianie 

obchodzili swój tłusty dzień, by 
uczcić koniec zimy i rychłe na-
dejście wiosny. Korzenie święta 
sięgają jednak jeszcze dalej. Są 
też opisy zwyczajów i obyczajów 
plemion pogańskich dzisiejszej 
Europy. W najdawniejszych cza-
sach święto tak zwanego „tłuste-

go jadła” obchodzono w dzień, 
gdy pojawiały się pierwsze ozna-
ki nadchodzącej wiosny. Wyta-
czano beczki z winem, zabijano 
najtłuściejsze zwierzęta i pieczo-
no placki. Ale warto zauważyć, 
że nie były to oczywiście pączki 
w postaci, w jakiej je dziś znamy. 
Ówczesne placki z ciasta chlebo-
wego wypełniano tłustą słoniną, 

mięsem i ziołami. Zwyczaj ten 
szybko się rozpowszechnił - wia-
domo każde święto, które po-
zwala najeść się i napić, szybko 
zyskuje zwolenników. Zawarty 
tłuszcz w potrawach to nie jedyny 
symbol dobrobytu. Panie, które są 
na diecie i dbają o linię powinny 
wiedzieć, że w owych czasach pa-
nowało przekonanie, że kobiety 

o okrągłych kształtach są ozna-
ką zamożności domu i były one 
dużo bardziej atrakcyjne fizycznie 
od tych szczupłych, kojarzonych 
z niedożywieniem.

W chrześcijaństwie tłusty 
czwartek jasno wyznacza ostatni 
dzień hucznych zabaw, ostrze-
gając, że nadchodzi Wielki Post. 
W ten dzień tradycja nakazuje 
przygotowywać bardzo kalo-
ryczne, bogate dania. I tu cieka-
wostka, samo słowo „karnawał” 
oznacza – według etnografa, Zyg-
munta Glogera – z języka włoskie-
go… „pożegnanie z mięsem”. Jak 
podają źródła - kilka ostatnich dni 
przed Wielkim Postem miało swo-
je odrębne nazwy. Końcówkę kar-
nawału rozpoczynał mięsopustny 
(dziś – tłusty) czwartek, po nim 
wyodrębniono także: „smalcową 
niedzielę”, „błękitny poniedziałek” 
i „ostatni wtorek”.

Jak to jest w Polsce?
W naszym kraju wspomina się 

o tłustym święcie już w tekstach 
z XIII wieku. Jednak okazuje się, 
że nie wszędzie obchodzono ten 
dzień w taki sam sposób. Dla przy-
kładu - w Małopolsce nazywano 
to święto combrowym czwart-
kiem. Legenda głosi, że żył w oko-
licy zły i bardzo bogaty człowiek. 
Był on skąpym krakowskim wój-
tem, który gnębił i grabił okolicz-
ną ludność. Gdy zmarł, mieszkań-
cy wyprawili wielką fetę z winem 
i tłustym jedzeniem. Dodajmy, że 
ów nikczemnik zmarł w czwar-
tek. Z kolei na Śląsku do niedaw-
na jeszcze w tłusty czwartek po 
wioskach chodziły pochody prze-
bierańców. Jeden z uczestników 
przebrany był za niedźwiedzia 
i to nim właśnie straszono miesz-
kańców i zmuszano do częstowa-
nia uczestników zabawy słodkimi 
przekąskami. Podobne pochody 
odbywały się i w innych częściach 
Polski, gdzie dla przykładu zabija-
no grajka, co miało symbolizować 
początek okresu wyciszenia przed 
świętem Wielkiejnocy.

Przesądy tłustego czwartku
Z tłustym czwartkiem zwią-

zanych jest wiele przesądów. 
Najważniejszy mówi o tym, że 
w tłusty czwartek trzeba zjeść coś 
słodkiego – jeśli nie zjemy żadne-
go pączka, to skazujemy się na 
klęskę. Według kolejnego przesą-
du ważna jest liczba zjedzonych 
pączków. Decyduje ona o tym, czy 
rok będzie szczęśliwy – im więcej 
pączków zjemy w tłusty czwartek, 
tym więcej szczęścia w nowym 
roku. W niektórych częściach Pol-
ski, jeden pączek nadziewano 
migdałem lub orzechem zamiast 
marmoladą różaną. Ten, kto pod-
czas biesiady na niego trafił, miał 
mieć w życiu wielkie szczęście.

Nie mniej jednak warto przy-
znać, że jest to jeden z najprzy-
jemniejszych dni w roku, życzymy 
wszystkim smacznego. 

Zebrał i opracował 
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

https://mamotoja.pl
https://www.naszeszlaki.pl/

https://www.werandacountry.pl/
https://www.przeglad.ca/

https://www.babskiswiat.com.pl/
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy 
ulicy Orłowicza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 232/7 obręb 13 Piaskowa Góra 
o powierzchni 260 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona na kwotę 
260,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo w przypadku 
reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 260,00 zł na 
konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 1160 2202 0000 
0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również zapoznać się 
z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie oddania 
w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Wałbrzych
Walentynki w rynku 
Organizatorem spotkania z mieszkańcami Wałbrzycha w walentynki 
była Rada Wspólnoty Śródmieście z radnym Piotrem Kwiatkowskim, 
któremu pomagało Stowarzyszenie Ukraina. W trakcie zabawy, chęt-
ni mogli zrobić sobie zdjęcie w ramce w kształcie serca. Na zakocha-
nych czekał także słodki upominek przygotowany przez panie z gru-
py Stowarzyszenie Ukraina. Do ciastek w kształcie serca dołączone 
były wróżby na lepsze jutro. Oczywiście nie zabrakło też ciepłej kieł-
basy z grilla czy drzewka, na którym każdy mógł powiesić serduszko 
z imieniem ukochanego. Kolejne takie spotkanie już za rok.

JZ
Fot. Piotr Kwiatkowski

Wałbrzych
Polowanie na dziki
Od jakiegoś czasu Wałbrzych stał się ulubionym miejscem pielgrzy-
mek dzików. Często można spotkać je w takich dzielnicach jak Pod-
zamcze i Piaskowa Góra. Niestety z racji terenów gęsto zamieszka-
łych odstrzał tych dzikich świnek jest niemożliwy. Dlatego Gmina 
Wałbrzych postanowiła wykonać odłów z przesiedleniem. Pierwsza 
odłownia została już zainstalowana w dzielnicy Piaskowa Góra. Od-
łowione dziki, w porozumieniu z przedstawicielami kół myśliwskich 
zostaną przesiedlone do lasów.

Red.
Fot. facebook.com/roman.szelemej

Wałbrzych
Kamienica w remoncie
Obecnie w Wałbrzychu trwają kompleksowe remonty kilku kamienic. 
Przykładem jest remont kamienicy przy ulicy Kościelnej 6A. Obiekt 
remontowany jest od podstaw łącznie z wylaniem nowych stro-
pów. Powstanie tam siedem nowych mieszkań komunalnych. Warto 
wspomnieć, że projekt ten współfinansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego. Ponadto gmina kończy gruntowną 
modernizację budynków przy ulicy Zajączka 7 i 8. Łącznie powstało 
tam 19 mieszkań.

Red.



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

Piątek, 18 lutego 2022

Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

z dziennikarką i autorką książek historycznych takich jak „Mała Norymberga”
czy „Dziewczyny z Gross-Rosen” rozmawiał Paweł Szpur

z Agnieszką Dobkiewicz 

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0097/22

Zanim zaczniemy rozmawiać 
o Twoich książkach, chciałem cię 
zapytać co jest ci bliższe: dzien-
nikarstwo czy pisanie książek?

Zdecydowanie pierwsze było 
dziennikarstwo. Ja generalnie je-
stem osobą piszącą, w ten sposób 
opisuję świat, który mnie otacza. 
Nie wyobrażam sobie innego try-
bu funkcjonowania, innego życia. 
Na książki przyszedł czas trochę 
później, kiedy więcej czasu przy-
szło w życiu, z powodów osobi-
stych. Ale też okoliczności, które 
się na to złożyły, były istotne... 
historię lokalną badałam i zawsze 
chciałam poznawać. Kiedyś tra-
fiłam na taką, która dla dużego 
ogólnopolskiego wydawnictwa 
okazała się tematem na książkę 
i tak powstała „Mała Norymberga”.

Tematy, które poruszasz 
w swoich książkach nie są pro-
ste. Możemy powiedzieć, że to 
jest mroczna historia. Historia 
ludzi, którzy zginęli w obozach, 
ale również oprawców, bo „Mała 
Norymberga” to...

Historia katów z Gross-Rosen. 
Ale napisana przede wszystkim 
z perspektywy ofiar, z perspekty-
wy więźniów. To jest ta historia, 
którą zachwyciło się wydawnictwo 
ZNAK.  Odkryłam właściwie przy-
padkiem, że po wojnie w Świdni-
cy, w której mieszkam, ale także 

w Wałbrzychu, w którym ty miesz-
kasz, odbywały się procesy zbrod-
niarzy, którzy w obozie koncen-
tracyjnym Gross-Rosen pracowali. 
Takiego słowa muszę użyć, bo taka 
była prawda. Te procesy to nie były 
dwa, trzy. W momencie kiedy pisa-
łam książkę było ich prawie sześć-
dziesiąt, teraz wiem, że ta liczba 
sięgnęła ponad setki. Ci wszyscy 
ludzie przeszli przez prokuraturę 
wałbrzysko-świdnicką i sądy wał-
brzysko-świdnickie. Tam odbywa-
ły się sprawy z udziałem ich ofiar. 
Wielu z nich zostało skazanych, ale 
wielu uniknęło kary. 

Pod jakie prawo oni podlega-
ją? Międzynarodowe, polskie?

Oczywiście podlegają pod pra-
wo polskie, bo sądziły ich polskie 
sądy. Struktura była dość znana. 
Procesy główne odbyły się w No-
rymberdze, tam sądzono zbrod-
niarzy międzynarodowych, póź-
niej zeszło to niżej, do głównych 
krajów. W Polsce odbył się szereg 
procesów, również najbardziej 
znanej załogi oświęcimskiej. Pro-
cesy odbywały się we Wrocławiu. 
Powiedzmy takie najbardziej bli-
skie nam to te w Świdnicy, dla-
tego, że Gross-Rosen leży admi-
nistracyjnie w obrębie powiatu 
świdnickiego, 

Możesz podać przykład pro-
cesu, który najbardziej utkwił ci 
w pamięci?

Każdy z tych, który opisałam, 
utkwił mi w pamięci, więc nie 
będę segregować. Ale opowiem 
o procesie, którym zaczynam 
książkę, a który dzieje się w Wał-
brzychu. Jakob Morchardt jest 
tramwajarzem z terenów dzi-
siejszej Rumuni. Kiedy wstąpiły  
wojska niemieckie, on wstąpił do 
SS i został skierowany do pracy 
w obozie Gross-Rosen. Morchardt 
był po prostu zwyrodnialcem. 
Zachowało się wspomnień wiele 
osób, które miały z nim do czynie-
nia. Opowiadały o tym, co robił na 
terenie samego głównego obozu, 
ale nie zapominajmy, że Gross-

-Rosen to również filie - najpraw-
dopodobniej ponad 100 - między 
innymi na terenie Dolnego Ślą-
ska. Morchardt wykonywał swoje 
obowiązki, zadania, trafiając do 
jednej z takich filii. Jego najtra-
giczniejszym czynem było popro-
wadzenie marszu śmierci z filii do 
głównej siedziby Gross-Rosen. 
Ale powinnam zacząć od tego, że 
zostaje on przypadkiem złapany. 
Kończy się wojna, a on postanawia 
zamieszkać w Wałbrzychu w jed-
nej z dzielnic. Porywa on dzieci 
swojej kochanki z czasów wojny 
i wychowuje je w okrutny sposób. 
Dziewczynka, którą gnębił w po-
wojennych latach, idzie do Urzę-
du Bezpieczeństwa i mówi o tym, 
przede wszystkim, że był pracow-

nikiem obozu Gross-Rosen. Zosta-
je złapany, przesłuchany i machina 
rusza. 

Dziękuję za rozmowę. 
W dalszej części wywiadu nasz 

gość opowiada o swojej drugiej 
książce „Dziewczyny z Gross-Ro-
sen” przwdstawiającej losy więź-
niarek obozu. Zeskanuj kod QR 
i oglądaj pełen wywiad.  
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Złapani za narkotyki 
Policjanci prewencji pierw-

szego komisariatu podczas 
minionego weekendu za-
trzymali w różnych częściach 
naszego miasta dwóch na-
stolatków. Jeden z nich posia-
dał przy sobie większe ilości 
środków psychotropowych w 
postaci amfetaminy, dlatego 
decyzją Sądu Rejonowego w 
Wałbrzychu został umieszczo-
ny w Policyjnej Izbie Dziecka 
w Legnicy. Drugiego, który 
miał mniejsze ilości marihu-
any, po wykonanych z nim 
czynnościach procesowych 
funkcjonariusze przekazali 
pod opiekę matki. 

W sobotę około godziny 19:00 
funkcjonariuszy zainteresował 
idący aleją Podwale w Wałbrzy-
chu młody mieszkaniec naszego 
miasta. Mundurowi podejrzewali, 
że może posiadać przy sobie nar-
kotyki, co potwierdziło się pod-
czas wykonywanych czynności. 
16-latek ukrywał w kieszeni kurtki 
pudełko, a w nim był woreczek z 
substancją psychotropową w po-
staci amfetaminy. Łącznie z zabez-
pieczonych narkotyków można 
było wykonać ponad 1110 porcji 
handlowych tych środków psy-

chotropowych. W związku z po-
pełnieniem tak poważnego czynu 
karalnego nieletni decyzją sądu 
trafił do policyjnej izby dziecka.

W niedzielę przed godziną 
23:00 policjanci tej samej jed-
nostki udali się na interwencję 
domową na Piaskową Górę. Pod-
czas prowadzonych czynności w 
jednym z mieszkań okazało się, 
że 16-latek posiadał środki odu-
rzające w postaci marihuany. Po 
zważeniu mundurowi ustalili, że 
można było z nich wykonać blisko 
40 porcji handlowych tych narko-
tyków.

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl

POLICJA PRZYPOMINA!
Przypominamy, że wg Ustawy 

o postępowaniu w sprawach nie-
letnich wobec osoby popełniają-
cej czyny karalne (po ukończeniu 
lat 13, ale nie ukończeniu lat 17), 
mogą być stosowane środki wy-
chowawcze oraz środek popraw-
czy w postaci umieszczenia w za-
kładzie poprawczym. Kara może 
być orzeczona tylko w wypadkach 
prawem przewidzianych, jeżeli 
inne środki nie są w stanie zapew-
nić resocjalizacji nieletniego.

Ostra wycinka w okolicach Zamku Książ
Dość dramatycznie, 

w świecie, w którym mówi się 
dużo o ekologii i konieczno-
ści zmian zwyczajów, wyglą-
da masa pomarańczowych 
oznaczeń na drzewach - znak 
rychłego końca ich życia.

Wzdłuż drogi, po obu jej stro-
nach puszki po najtańszym pi-

wie, pod drzewami puste butelki, 
bańki po oleju do piły, leśne drogi 
jak poligon wojskowy. Ślady prac 
leśnych.

Pomarańczowa kropka, czyli 
drzewo przeznaczone do wycię-
cia. Palety przemysłowe, drew-
niane meble, drewniane stoły, czy 
papier do drukarki. Tak pewnie 
skończą te oznaczone i nie ma 

w tym nic dziwnego. Dziwne jest 
gdy oznaczenie pojawia się na 
młodych drzewach różnych ga-
tunków - od iglastych i liściastych, 
po nikomu niepotrzebne, ener-
getycznie i przemysłowo nieprzy-
datne brzozy.

Coraz większy nacisk na rozsą-
dek w traktowaniu natury w ni-

czym nie pomaga. W pewnych 
miejscach, przyczółkach pradaw-
nych rozwiązań systemowych, 
nie ma to żadnego znaczenia. 
Pojawiają się tylko stare rozsądne 
rozwiązania - jak ostatni odstrzał 
dzikiej zwierzyny na osiedlu Pod-
zamcze. Nikt nie zapytał gdzie 
mają się podziać, skoro wchodzi-
my na ich teren jak bezmyślny hu-
ragan.

O odpowiedź na moje wątpli-
wości i pytania jak zrekompen-
suje się straty, dlaczego aż tyle, 
poprosiłem Nadleśnictwo Świd-
nica - podmiot odpowiedzialny za 
lubiechowski las. 

W ubiegłym tygodniu i cze-
kam, więc ta historia to serial. 
Tymczasem drewniane meble, 
palety…

tekst: PeeL
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Powalczą o półfinał

Brązowy medal juniorek!

W dniach między 17 a 20 lutym w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów w Wałbrzychu odbędzie się ćwierćfinałowy turniej Mi-
strzostw Polski w siatkówce juniorów.

Za nami trzeci dzień rywalizacji juniorek młodszych w rywalizacji o prymat na Dolnym Śląsku. Po 
dwóch spotkaniach szanse na medal były duże. Okazało się, że wystarczająco duże, by z nich skorzystać.

Zawody odbędą się pod Ho-
norowym Patronatem Prezy-
denta Wałbrzycha dra Romana 
Szełemeja. Gospodarzem tur-
nieju będzie zespół prowadzo-
ny przez duet trenerski Dariusz 
Ratajczak i Mariusz Jerzyk, któ-
ry w tym sezonie we własnej 
hali jeszcze nie przegrał. Do 
Wałbrzycha przyjadą uznane 
siatkarskie marki ze stolicy, 
takie jak Metro czy MKS MDK 
Warszawa. Dodatkowo stawkę 
uzupełnią zespoły z dalekich 
Suwałk, Leżajska oraz sąsiada 
zza miedzy Bielawianki Bester 
Bielawa.

Harmonogram meczów:
1 dzień (czwartek - 17.02)

g. 18:00| Chełmiec Wał-
brzych vs Metro Warszawa 
(grupa A)

g. 20:30| SUKSS Suwałki vs 
Feniks Leżajsk (grupa B)

2 dzień (piątek - 18.02)
g. 10:00| Metro Warszawa vs 

MKS MDK Warszawa (grupa A)
g. 12:30| Feniks Leżajsk vs 

Bielawianka Bielawa (grupa B)
g. 15:30| Chełmiec Wał-

brzych vs MKS MDK Warszawa 
(grupa A)

g. 18:30| SUKSS Suwałki vs 
Bielawianka Bielawa (grupa B)

3 dzień (sobota - 19.02)
g. 16:00| mecz o miejsce 5 i 

6 – 3m gr. A z 3 m gr. B

g. 18:30| 1 m. z gr. A z 2 m. 
z gr. B

g. 20:30| 2 m. z gr. A z 1 m. 
z gr. B

4 dzień (niedziela - 20.02)
g. 10:00| 2 m. z gr. A z 2 m. 

z gr. B
g. 12:00| 1 m. z gr. A z 1 m. 

z gr. B
***
Na drugi koniec Polski poja-

dą za to nasze juniorki, którym 
o awans do półfinału przyjdzie 
walczyć w Sejnach na Podla-
siu.

Przed zespołem trenera 
Kacpra Jesiołowskiego długa 
podróż pod polsko-litewską 
granicę. W Sejnach o awans 
Półfinałów MP wałbrzyszan-
ki walczyć będą z zespołami: 
SAS Sejny, UKS Atena Warsza-
wa, WKS Wieluń, MKS Dąbro-
wa Górnicza oraz TPS Lublin. 
Turniej rozpocznie się już 17 
lutego i potrwa do niedzieli 
włącznie. Dwie najlepsze uzy-

skają awans do dalszej fazy 
rozgrywek.

***
W dniach 18 i 20 lutego 

zagra także pierwszy zespół 
Młodziczek. Podopieczne tre-
nera Grzegorza Będzińskiego 
w piątek wyjadą do Radkowa, a 
w niedzielę będą gospodarzem 
ostatniego Turnieju Półfinało-
wego Dolnośląskiej Ligi Mło-
dziczek.

Rywalizować będą z zespo-
łami UKS Dwójka Milicz, UKS 
Gminy Miękinia oraz UKS Wie-
ży Radków. Do Finałów rozgry-
wek awansują dwa najlepsze 
zespoły z grupy. Najmłodsze 
siatkarki mają na swoim koncie 
obecnie dwa zwycięstwa. Nie-
wątpliwie są faworytkami do 
zdobycia gry w turnieju finało-
wym i walki o czołowe lokaty 
na Dolnym Śląsku.

JZ 

Finałowy dzień turnieju 
dla wałbrzyszanek okazał się 
szczęśliwy choć zaczął się wy-
jątkowo źle. Podopieczne tre-
nera Kacpra Jesiołowskiego 
zagrały dwa spotkania. Pierw-
sze okazało się kompletną kla-
pą. Porażka z Volley Świdnica, 
sprawiła, że w drugim star-
ciu przeciwko Wieży Radków, 
Chełmiec nie miał już zupełnie 

nic do stracenia. Wygrana da-
wała szansę na medal, ale nie 
wszystko zależało wyłącznie 
od naszej drużyny.

Pierwszy z celów udało się 
zrealizować. Chełmiec zwy-
ciężył Wieżę w trzech setach i 
czekał na wynik drugiego spot-
kania. To, które miejsce miały 
zająć wałbrzyszanki, leżało w 
rękach wrocławskich siatka-

rek. Szczęście jednak sprzyja-
ło Chełmcowi. Volley wygrał 
z Volleyem i brązowe medale 
trafiły do Wałbrzycha.

- Pierwszy młodzieżowy me-
dal w historii naszego klubu 
i awans do ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski stał się faktem 
Dziewczyny jesteście wielkie! 
- cieszą się przedstawiciele 
klubu.

Wyniki Chełmca na turnieju:
Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych – Volley Wrocław 0:3 
(18:25, 20:25, 16:25) 

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – AZS AWF Wrocław 3:1 
(25:16, 19:25, 25:17, 25:19)

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - Volley Świdnica 0:3 
(17:25, 22:25, 12:25)

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych - Wieża Radków 3:0 
(25:20, 25:15, 25:16).

JZ 

Nie ma mody na sport
Kiedyś za oceanem Wał-
brzych wysławiał Seba-
stian Janikowski, który był 
pierwszym wałbrzysza-
ninem w NFL. Niebawem 
pierwszym wałbrzyskim 
zawodnikiem NBA zostanie 
pewnie Aleksander Balce-
rowski. 
Sięgam głębiej i widzę, że 
mieliśmy medalistę Mi-
strzostw Świata w piłce noż-
nej, genialnego rekordzistę 
w koszykówce. Na szyi wał-
brzyszanina wisiał też zło-
ty medal MŚ w siatkówce. 
Warto pamiętać o naszych 
kolarzach zapaśnikach czy 
bokserach. Oczywiście byli 
też lekkoatleci… Tak sobie 
myślę, że przy odrobinie 
szczęścia Wałbrzych byłby 
prawdziwą sportową potę-
gą!

Pamiętacie otwarcie wał-
brzyskiej Alei Gwiazd? My-
śląc o tym, uzmysłowiłem 
sobie, że to był mega po-
mysł, ale on już jest tylko 
wspomnieniem, bo sama 
idea umarła śmiercią natu-
ralną. Dlaczego? To proste. 
Miały być kolejne gwiazdy 
i symbole. Nie ma jednak 
mody na sport i nikomu nie 
zależy na kontynuacji. Nie 
ma też jak sprawić, by ktoś u 
władzy połknął bakcyla. 

Dalej nie mamy stadio-
nu. Nowoczesny kompleks 
świeci pustkami. Coś ktoś 
nam obiecuje, a my pragnie-
my tych prezentów. Chcemy 
wierzyć w Świętego Mikoła-
ja. Liczymy na to, że w końcu 
rozpakujemy paczkę i usią-
dziemy na trybunach pięk-
nego nowego stadionu. Uda 
się? Osobiście chcę wierzyć, 
że w końcu tak się stanie. 
Pytanie kiedy? Stadion przy 
ulicy Kusocińskiego, to kpi-
na. Obiekt Aqua Zdrój się 
stacza. Jest też coraz droż-
szy w utrzymaniu. Przy Cho-
pina 1 coś powstanie, ale to 
będzie zaledwie kropla w 
morzu potrzeb. 

Wieszaliśmy psy na decyzji 
likwidującej drużynę AZS 
PWSZ Wałbrzych. Zanosi się 
jednak na to, że już niedługo 
to właśnie uczelnia będzie 
miała najnowocześniejszy 
obiekt sportowy w mieście. 
Ultranowoczesna hala spor-
towa… To już będzie coś!

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Juniorzy ze srebrem
Wspaniały weekend z siatkarskimi emocjami dostarczył nam aż dwóch medali. Jeden wywal-

czyły panie. Drugi przypadł panom, którzy, w ostatnim meczu, po heroicznej walce ulegli rówieś-
nikom z Wrocławia, wywalczając srebrny medal.
Wałbrzyscy siatkarze zagra-
li trzy wyśmienite spotka-
nia, w których wywalczyli 5 
punktów i drugie miejsce w 
turnieju.

- Fantastyczny bilans 18 
zwycięstw i tylko jedna po-
rażka. Po meczu były łzy i 
smutne miny, ale absolutnie 
nie ma się co załamywać, 
dla fantastycznych kibiców 

zostawiliście serce na par-
kiecie, dając nieraz masę 
radości i pozytywnych emo-
cji. Teraz przed wami chwi-
la przerwy i już niedługo 
rozpoczynamy operację pt. 

„ćwierćfinały” - piszą przed-
stawiciele klubu.
Wyniki Chełmca w turnieju:
Chełmiec - Koral Wrocław 
3:0 (25:22, 25:11, 25:12)
Chełmiec - Volley Jelcz La-
skowice 3:0 (26:24, 25:22, 
25:16)
Chełmiec - Gwardia Wroc-
ław 1:3 (25:21, 23:25, 18:25, 
8:25)

JZ
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Jak zawsze dobre wieści z kortów 
Kolejne świetne wyniki zanotowali lokalni tenisiści. Mowa o znakomitych występach Bruno Kokota oraz Filipa Kosińskiego 

podczas ITF Juniors – Deski Warsaw Cup 2022. Swój talent potwierdziła również Zuzanna Figlak, która dzieliła i rządziła podczas 
turnieju w Pabianicach. 

Coraz wyżej mierzą repre-
zentanci KT Szczawno-Zdrój, 
którzy świetnie wypadli pod-
czas wspomnianych zmagań w 
stolicy kraju. Międzynarodowy 
turniej ITF U18 to impreza, pod-
czas której zawodnicy zbierają 
punkty do światowego rankin-
gu, i właśnie z tej klasyfikacji 
młodzi tenisiści uzyskują kwa-
lifikacje do juniorskich zmagań 

Wielkiego Szlema, co jest ma-
rzeniem każdego gracza. 

Warszawa okazała się 
szczęśliwa dla obu przedstawi-
cieli klubu z uzdrowiska. Bruno 
dotarł bowiem do półfinału im-
prezy, w którym uległ Piotrowi 
Czaczkowskiemu 3:6, 6:7. Co 
warte podkreślenia, w drodze 
po 3. miejsce Kokot pokonał 

między innymi turniejową 
dwójkę z Indii – Aryana Laks-
hmanana 3:6, 6:4, 7:5. Niezbyt 
poszło naszemu drugiemu za-
wodnikowi, który w singlu nie 
dał rady Anglikowi Masonowi 
Dane. Swoją porażkę Filip po-
wetował sobie jednak w deblu, 
w którym łącząc siły z zaprzy-
jaźnionym Piotrem Siekanowi-
czem dotarli do ścisłego finału. 
Tu jednak musieli uznać wyż-
szość pary Berkieta – Czacz-
kowski przegrywając 7:6, 3:6, 
7:10. 

Podwójny sukces Zuzanny 
Figlak 

Ze Szczawna-Zdroju przeska-
kujemy do Szczawienka, a kon-

kretnie Uczniowskiego Klubu 
Tenisowego Wałbrzych Szcza-
wienko, którego zawodniczką 
jest wielokrotnie wspominana 
na naszych łamach i chwalona 
13-letnia Zuzanna Figlak. Tym 
razem podopieczna trenerów 
Łukasza i Nikodema Nowików 
nie miała sobie równych pod-
czas turnieju WTK do lat 14 w 
MMKT Łęczyca w Pabianicach. 
Nasza Zuzia zwyciężyła bo-
wiem w singlu, a następnie nie 
miała sobie równych w deblu, 
w którym występowała w parze 
z Nadią Jasińską z Łęczycy.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Kiwać czy nie kiwać?
Powszechnie narzekamy na 
umiejętności naszych piłka-
rzy, nawet w  większości tych 
reprezentacyjnych, zarzucając 
im brak odpowiedniego wy-
szkolenia technicznego i  od-
wagi podejmowania gry jeden 
na jeden z rywalem. Na pewno 
wielu dzisiejszych kibiców 
pamięta swoje lata szkolne, 
kiedy sami grali w piłkę czy to 
w  szkole czy na różnych dzi-
kich boiskach i  do dryblerów 
mających naturalny talent do 
piłki krzyczało się: „nie kiwaj 
się”, „nie idź sam”, „gramy po-
daniami”. Takie hasła były też 
często powtarzane przez np. 
opiekunów drużyn szkolnych 
czy nauczycieli podczas gierek 
na lekcjach w-f. Tym samym 
do świadomości przeniknę-
ło, że indywidualne popisy 
na boisku należy wręcz tępić 
jako szkodliwe dla dobra dru-
żyny. Mam wrażenie, że takie 
myślenie w  polskim procesie 
szkolenia (jeżeli o  takowym 
w  ogóle możemy mówić) po-
kutuje do dziś a  jego efekty 
skutkują potem słabą tech-
niką zawodników ekstrakla-
sowych i  reprezentacyjnych. 
Oczywiście „kiwanie się” dla 
samego kiwania nie ma sen-
su ale umiejętności dryblingu 
danego zawodnika mogą mieć 
zbawienny wpływ na wynik 
drużyny. Taki zawodnik może 
robić gigantyczną przewagę 
poprzez przeniesienie akcji 
na pole rywala skuteczniej niż 
długim podaniem, zgubienie 
obrońców i  otworzenie dro-
gi do bramki. Niestety nawet 
w  nowopowstających, niby 
superprofesjonalnych akade-
miach piłkarskich ten element 
jest niedoceniany, choć po-
woli się to zmienia. Widzę to 
po działalności mojego kolegi 
po freestylowym fachu Piotra 
Oleksika z  Łodzi (triumfatora 
wielu międzynarodowych, pre-
stiżowych zawodów w  panna 
soccer - odmianie piłkarskiego 
freestyl’u  polegającej na grze 
jeden na jeden), pioniera w in-
dywidualnym szkoleniu w grze 
jeden na jeden i dryblingu, któ-
re to umiejętności mają prak-
tyczne zastosowanie podczas 
meczów. Piotr jest zapraszany 
jako konsultant i  trener do co-
raz większej liczby akademii 
czołowych polskich klubów.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Boks wraca do korzeni
Czyli na ulicę Pługa, gdzie mieści się klub Imperium Boxing Wałbrzych. Zapraszamy na jutrzej-

szy V Turniej Imperium Boxing, który niewykluczone, iż rozpocznie cykl imprez organizowanych 
przez Krzysztofa Sadłonia i jego współpracowników. 

Niemal 90 zawodników za-
deklarowało swój udział w 
sobotnim turnieju pod pa-
tronatem firmy Kal-Tech-
-Odlew. Ta liczba jeszcze 
może wzrosnąć, gdyż w mo-
mencie oddawania tekstu 
do druku Krzysztof Sadłoń, 
a więc pomysłodawca im-
prezy, czekał na potwier-

dzenie wizyty silnej ekipy 
z Czech. Wałbrzyski klub 
reprezentować będzie 10 
bokserów – to głównie mło-
dzi, zbierający doświadcze-
nie pięściarze. - Chcemy, 
aby po ubiegłorocznych, tak 
udanych Mistrzostwach Pol-
ski, Wałbrzych był wciąż wi-
doczny na sportowej mapie 

Polski, dlatego planujemy 
cykl może nawet 5 imprez 
w roku. Rozmawiamy tak-
że z Miastem na temat gali 
Suzuki Boxing Night w Wał-
brzychu, do której mogło-
by dojść w drugiej połowie 
roku - poinformował Krzysz-
tof Sadłoń, który za naszym 
pośrednictwem zaprosił na 
sobotni turniej. Początek o 
godzinie 11, a my przypo-
minamy, iż wstęp na zawody 
jest darmowy. 

Kibicując wałbrzyszanom
W oczekiwaniu na sobot-
nie emocje w siedzibie Im-
perium Boxing przy ulicy 
Pługa 12A/1 zachęcamy do 
kibicowania trójce wałbrzy-
szan, których w najbliższych 
dniach czekają ważne i cen-
ne starty. Dzisiaj wieczo-
rem w Słupsku odbędzie się 

gala boksu Suzuki Boxing 
Night, w której Polacy zmie-
rzą się z Armenią. W planie 
11 walk, w tym pojedynki 
naszego Jakuba Krzpieta, 
którego rywalem będzie 
mistrz Armenii, a także po-
chodzącego z Jedliny-Zdroju 
Bartosza Gołębiewskiego. 
Fani boksu nie mogą być za-
wiedzeni, gdyż transmisję 
z zawodów o godzinie 20 
rozpocznie TVP Sport. Warto 
w tym miejscu podkreślić, 
iż dla Krzpieta to zaledwie 
początek bokserskiego, wy-
magającego maratonu, gdyż 
zaraz po swoim pojedynku 
19-latek wsiądzie do auta, 
aby wrócić na Dolny Śląsk. 
Już jutro bowiem nasz uta-
lentowany pięściarz po raz 
kolejny wyjdzie na ring, tym 
razem w ramach gali Polsat 
Boxing Night we Wrocławiu, 
gdzie barw Imperium Boxing 
bronić będą także Dawid 
Obstarczyk oraz Jakub Stę-
piński. 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Tomasz  
Nazwisko: Hołda 
Data urodzenia: 11 marca 1977 roku
Pseudonim sportowy: brak 
Klub: Górnik Toyota Wałbrzych
(koszykówka na wózkach)
Największy dotychczasowy sukces: Na razie trud-
no mówić o sukcesach, gdyż w biało-niebieskich 
barwach gram dopiero od września i jak dotychczas trener Marcin Balcerowski 
dwukrotnie dał mi szansę wyjazdu na ligowy parkiet w końcówkach dwóch ostat-
nich meczów. Ale to nie jest najważniejsze, ponieważ tak naprawdę koszykówka na 
wózkach jest dla mnie potwierdzeniem, iż bez względu na wiek czy niepełnospraw-
ność można zaistnieć w sporcie. Najlepszym tego przykładem jest Heniu Fortoński, 
który choć jest po 60, to jest mega sprawnym i wciąż czynnym zawodnikiem Górni-
ka Toyoty, który swoimi warunkami fizycznymi i umiejętnościami potrafi zadziwić 
niejednego znacznie młodszego gracza.  
Kto jest twoim idolem sportowym: Nie mam idola, choć dużym szacunkiem darzę 
trenera Mieczysława Młynarskiego, z którego synem Sebastianem chodziłem do 
szkoły. Pewnego razu Sebastian zaprosił mnie do siebie do domu i pamiętam szok, 
jaki odczułem, gdy zobaczyłem całą ścianę pucharów i trofeów pana Mieczysława. 
Dlaczego koszykówka na wózkach: Byłem skazany na sport, bo ojciec Mirosław był 
piłkarzem Zagłębia Wałbrzych. Koszykówką na wózkach zacząłem się interesować 
w 2019 roku za sprawą Mistrzostw Europy organizowanych przez mojego kolegę 
Arkadiusza Chlebdę. Wiele zawdzięczam również Heniowi Fortońskiemu, którego 
pewnego dnia zapytałem, czy po wypadku samochodowym i złamaniu kręgosłupa 
mogę spróbować swych sił w koszykówce na wózkach. Informacja dotarła do Mar-
cina Balcerowskiego, który oprócz prowadzenia Górnika Toyoty jest również szko-
leniowcem reprezentacji Polski, i pewnego dnia zaprosił mnie na zajęcia wałbrzy-
szan. „Aron” Chlebda zorganizował mi wózek i we wrześniu rozpocząłem treningi 
z miejscową ekipą. Muszę przyznać, że wciągnąłem się w ten sport, mimo że po 
pierwszych treningach byłem całkowicie zajechany i czułem każdy mięsień górnej 
części ciała. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Chciałbym osiągnąć, to co Heniek Fortoński. Jeśli zatem 
pójdę jego śladem, to czeka mnie nawet 20 lat gry (śmiech), choć nie ukrywam, 
że po cichu myślę o zaistnieniu w koszykówce na wózkach na szczeblu krajowym. 
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REKLAMA R0103/22REKLAMA R0102/22

REKLAMA R0100/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony w dniu  10.02.2022r.   
wykaz  nieruchomości  będących własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z ich przeznaczeniem  do zbycia w 
trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 88/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  10.02.2022r.

REKLAMA R0101/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w Wałbrzychu przy PL. Teatralnym 
5 , przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  101/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 15.02.2022 r.

Trzeźwy poranek na gazie
W poniedziałek o poran-

ku na granicy Wałbrzycha i 
Szczawna-Zdroju policjanci 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu przeprowa-
dzili kolejną już akcję pn. 
„Trzeźwy poranek”. W trakcie 
działań funkcjonariusze za-
trzymali dwóch kierujących, 
który wsiedli za kierownicę 
swoich samochodów po spo-
życiu alkoholu. Jeden z nich 
był kompletnie pijany. 

269 - tylu kierujących prze-
badali na zawartość alkoholu w 
wydychanym powietrzu w po-
niedziałkowy poranek wałbrzyscy 
funkcjonariusze ruchu drogowe-
go. Do wzmożonych działań kon-
trolnych doszło na ulicach jedno-
kierunkowych - Gałczyńskiego w 
Wałbrzychu oraz Sienkiewicza w 
Szczawnie-Zdroju w godzinach 
od 7 do 9. W grupie wszystkich 
przebadanych osób był 65-letni 
wałbrzyszanin, który po godzinie 
7:00 kierował samochodem oso-
bowym, mając blisko 1,20 promila 
alkoholu w organizmie. Natomiast 

przed godziną 9:00 w ręce funk-
cjonariuszy wpadł 45-letni miesz-
kaniec powiatu kamiennogórskie-
go. Mężczyzna ten znajdował się 
pod wpływem alkoholu. Wydmu-
chał 0,25 promila. Obojgu kierują-
cym policjanci w trakcie kontroli 
odebrali prawo jazdy. Teraz o ich 
losie zadecyduje sąd.

Red
Źródło i fot.:

walbrzych.policja.gov.pl

POLICJA APELUJE!
Jeżeli wiedzą Państwo, że oso-

ba chce jechać pojazdem, a wcześ-
niej spożywała alkohol, unie-

możliwijmy jej to. Należy także 
powiadomić dyżurnego Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego 
pod numerem alarmowym 112, 
który przekaże informację Policji, 
a dyżurny najbliższej jednostki 
wyśle na miejsce zdarzenia patrol. 
Bardzo ważny jest brak społecz-
nego przyzwolenia na tego typu 
zachowania.

Pamiętajmy! Za popełnienie 
przestępstwo jazdy w stanie nie-
trzeźwości każdego kierującego 
czeka wysoka grzywna, a sąd 
może ukarać sprawcę dodatkowo 
długotrwałym zakazem kierowa-
nia pojazdami, a także karą pozba-
wienia wolności do lat 2.

Spotkanie inicjujące 
powstanie głuszyckiej 
Rady Kobiet odbyło się 
10 lutego w sali kon-
ferencyjnej w nowej 
siedzibie głuszyckiego 
Urzędu Miejskiego. To 
nowa inicjatywa, która 
z pewnością przyczyni 
się do rozwoju i inte-
gracji lokalnej społecz-
ności.

Warto wspomnieć, że 
wcześniej w imieniu głuszy-
czanek na ręce Burmistrza 
Romana Głoda wniosek 
w sprawie utworzenia Rady 
Kobiet złożyła Pani Judyta 
Golonka-Żołnieruk. Pomysł 
i inicjatywa zostały zaopi-
niowane pozytywnie, czego 
efektem było zaproszenie 
przez Burmistrza wszystkich 
zainteresowanych kobiet na 
spotkanie.  Rozmawiano na 
temat zadań, jakimi będzie 
zajmowała się Rada Kobiet 
oraz wszelkich możliwości, 
które będą jej przysługiwa-
ły. - Mam szczerą nadzieję, 
że powołanie Rady Kobiet 
wpłynie korzystnie na ży-
cie kobiet mieszkających 
w Głuszycy i związanych 
zawodowo z naszą Gminą. 
Jestem pewien, że Rada Ko-
biet będzie pomagała tym 
paniom, które tej pomocy 
potrzebują i jej poszukują. 
Będzie to miejsce, w którym 
każda z pań będzie mogła 
liczyć na wsparcie zarów-
no w życiu społecznym, 
jak i zawodowym. Gmina 
Głuszyca udostępni jedną 
z sal w nowym Urzędzie 
Miejskim, aby Rada Kobiet, 

miała się gdzie spotykać 
i dyskutować o nowych pla-
nach i założeniach. Jeśli bę-
dzie potrzeba zasięgnięcia 
opinii i rozmów z prawni-
kami lub z przedstawiciel-
kami innych samorządów, 
w których Rady Kobiet ist-
nieją i funkcjonują, Gmina 
takie spotkania pomoże 
zorganizować – powiedział 
Burmistrz Głuszycy Roman 
Głód na spotkaniu inicju-
jącym powołanie Rady Ko-
biet. W piątek 11 lutego 
2022 roku podpisane zosta-
ło Zarządzenie Burmistrza 
Głuszycy w sprawie utwo-
rzenia Rady Kobiet działają-
cej przy Burmistrzu Głuszy-
cy. 

Red./AM
Fot. gluszyca.pl 

W GŁUSZYCY POWSTAŁA 
RADA KOBIET
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REKLAMA R0106/22

REKLAMA R0104/22

REKLAMA R0107/22

REKLAMA R0105/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 55/3 obręb 13 Piaskowa Góra o powierzchni 50 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 50,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 50,00 zł 
na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 1160 
2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 502 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 280 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 280,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 280,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Giserskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
61/6 obręb 13 Piaskowa Góra o powierzchni 64 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 64,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 64,00 zł 
na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 1160 
2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 507 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 206 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 206,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 206,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.
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REKLAMA R0110/22

REKLAMA R0108/22

REKLAMA R0111/22

REKLAMA R0109/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Chodkiewicza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 280/2 obręb 20 Stary Zdrój o powierzchni 128 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 128,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 128,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działki 
nr 82/13 i 82/18 obręb 2 Szczawienko o powierzchni 900 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 900,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 900,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu 
przy ulicy Lubiechowskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 75/2 obręb 
1 Szczawienko o powierzchni 500 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 13.01.2022 r. 

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

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 500,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Moniuszki, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działki nr 
517/3 obręb 27 Sródmieście o powierzchni 230 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 230,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 230,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Prostej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
524/2 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 40 m², z przeznaczeniem na ogródek.

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

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 40,00 zł 
na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 1160 
2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu 
przy ulicy Przyjaciół Żołnierza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 5/18 
obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 100 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 20.08.2021 r. 

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

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 100,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Wałbrzychu 
przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 240 obręb 14 
Biały Kamień o powierzchni 110 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 13.01.2022 r. 

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

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 110,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 82/18 obręb 2 Szczawienko o powierzchni 746 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
na kwotę 746,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:15
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny mieć 
formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 28.03.2022 r. wadium w wysokości 746,00 
zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium 93 
1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, 
od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, gdzie można również 
zapoznać się z regulaminem przetargu

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 
74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 14.02.2022 r.  do : 31.03.2022 r.
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Kiedy go mijam, a mimo 
wczesnego poranka idzie 
krokiem strudzonym pewnie 
kolejną nieprzespaną nocą, 
moim oczom ukazuje się nagle 
nic innego, jak dziura w jego 
nonszalancko założonej czap-
ce. Jest tuż nad lewym uchem. 
Ogromna, przepastna. Dziura, 
przez którą kosmyk jego si-
wych niesfornych loków pcha 
się ku wolności z wielce zaska-
kującą determinacją. Pręży się 
ile wlezie w nierównej walce o 
wolność z materią czapki. Ga-
laktyczna szczelina, którą sączy 
się światło gwiazd. Nie wiem 
dlaczego, ale uśmiecham się 
do siebie patrząc na te poran-
ne zmagania, bo nagle postać 
starszego pana pijaczka z Bia-
łego Kamienia o buzi czarnej 
jak ziemia, która świętą nigdy 
nie była, niosącego w dłoni 
butelkę z połyskującym we-
wnątrz bursztynowym płynem 
zyskuje nowego baśniowego 
wymiaru. Kiedy spoglądam 
jeszcze za siebie i widzę go już 
nie bokiem, a przodem, uśmie-
cham się jeszcze bardziej, wi-
dząc pod powiekami kalejdo-
skop  obrazków z dzieciństwa 
pełnych niesfornych piórek 
sterczących z prawdziwych 
pierzyn mojej babci, którymi 
okrywała mnie pieczołowicie. 

Pan Piórko idzie sobie w 
dzień nieświadom swojej 
przewagi nad resztą świata. Bo 
umówmy się,  nie każdy czło-
wiek może o poranku wyglą-
dać jak puchacz. Myślę często 
o tym poranku, bo coraz wię-
cej mu podobnych, świeżych, 
pachnących nadchodzącą 
zmianą.  Ach ten przednówek, 
zasłyszałam ostatnio kawałe-
czek rozmowy, w którym owe 
zjawisko potraktowane było 
niezbyt łaskawie. Zapominając 
na chwilę o jego historycznych 
konotacjach śmiem pytać, czy 
istnieje wspanialszy okres w 
roku niż przedwiośnie? Nikt 
tak pięknie i z tak wielką tęsk-
notą w głosie nie śpiewa o 
nadziei i nowym początku jak 
późnolutowe ptaszki, co to 
właśnie zaczynają już ganiać 
po nagich jeszcze gałęziach. 
Do wiosny zostało 31 dni. Do-
trwamy.

Co tam w BWA?

Nowy dyrygent w Filharmonii

Jeszcze do 24 lutego moż-
na oglądać wystawę Wacław 
Wantuch – PLATINUM. Wał-
brzyska Galeria Sztuki BWA 
przy ulicy Słowackiego 26 w 
Wałbrzychu serdecznie na 
nią zaprasza.
Warto nadmienić, że Wacław 

Wantuch to postać legendar-
na. Najbardziej rozpoznawal-
ny współczesny polski fotograf 
„skończonego piękna”, czyli ko-
biecego aktu. Gospodarz słyn-
nych, także zagranicznych, elitar-
nych warsztatów, które prowadzi 
w swojej pracowni w maleńkiej, 
podkrakowskiej wsi. Autor ponad 
siedemdziesięciu wystaw i trzech 
albumowych bestsellerów, sta-
nowiących kanon czarno-białego 
aktu polskiego w XXI wieku. Zna-
ny przede wszystkim ze swoich 
poszukiwań geometrycznych i 
abstrakcyjnych kobiecych form, 

uzyskiwanych poprzez współ-
pracę z bardzo wysportowanymi 
modelkami oraz mistrzowskie 
opanowanie światła - czytamy na 
stonach Wałbrzyskiej Galerii Sztu-
ki BWA. W najnowszym projekcie 
artysta spotyka różne kobiety, 
także te, które nie przystają do 
współczesnego popowego ka-
nonu z okładek magazynów dla 
mężczyzn. Zaprasza do swojego 
studia światło słońca, akceptując 
jego zmienność, grając z nim i 
czyniąc współautorem swoich fo-
tografii. Kieruje swoją uwagę ku 
temu, co ukryte w cieniu, znajduje 
się poza smugą światła. Nie ucie-
kając od oczywistego kontekstu 
erotycznego swoich prac, opo-
wiada nam nie tylko o tym, jakie 
są jego modelki – próbuje nam 
przekazać kim one są! Prezento-
wane fotografie to jednocześnie 
efekt kilkuletnich eksperymen-

tów fotografa z najszlachetniejszą 
techniką wykonywania odbitek 
fotograficznych – platynotypią.

Warto dodać, że platynotypia 
do I wojny światowej należała do 
najpopularniejszych metod pro-
dukcji odbitek. Została później 
wyparta przez technologię sre-
brową – łatwiejszą do opanowa-
nia i tańszą. Odbitki platynowe ce-

chuje jednak niezwykła plastyka. 
Łagodne, pełne przejścia tonalne, 
nieosiągalne w żadnym innym 
procesie, w połączeniu z natural-
ną, ciepłą kolorystyką, nadają fo-
tografiom niepowtarzalny klimat. 
Trwałość i stabilność procesów 
chemicznych, które zachodzą w 
trakcie prawidłowego wykony-
wania odbitek platynowych okre-
ślane są jako nieskończone. Wan-
tuch swoje fotografie dodatkowo 
utrwala na unikalnym papierze 
bawełnianym, uważanym za naj-
doskonalszy i najtrwalszy z papie-
rów artystycznych. W kontekście 
tej wystawy, składającej się z 30 
fotografii, pozostaje pytanie, czy 
współczesny kanon kobiecego 
piękna okaże się równie trwały, 
jak platynowe obrazy, wychodzą-
ce z jego pracowni?

Wystawę „Platinum” zorganizo-
wała Leica 6×7 Gallery Warszawa, 
a jej prezentacja w Wałbrzyskiej 
Galerii Sztuki BWA, przygotowana 
została we współpracy z Agencją 
Zegart.

Red.
Źródło i fot. :bwa.walbrzych.pl

Filharmonia Sudecka w 
Wałbrzychu kontynuuje pro-
jekt dyrygent-rezydent, czyli 
ogólnopolski program, który 
umożliwia młodym polskim 
dyrygentom i dyrygentkom 
udział w rezydencjach w 
zawodowych zespołach or-
kiestrowych oraz w teatrach 
operowych i muzycznych.

Program jest adresowany do 
polskich instytucji muzycznych 
oraz do młodych polskich dyry-
gentów – absolwentów lub osób 
posiadających licencjat na wy-
dziale dyrygentury symfoniczno-
-operowej do dwóch lat od ukoń-
czenia studiów magisterskich lub 
otrzymania stopnia licencjata. Re-
alizacja programu odbywa się po-
przez rezydencje dyrygenckie w 
zawodowych zespołach orkiestro-
wych oraz w teatrach operowych i 
muzycznych.

Nowym dyrygentem-rezyden-
tem jest Pani Agata Zając. Pani 
Agata jest dyrygentką symfonicz-
ną urodzoną w 1995 roku. Swoją 
muzyczną drogę rozpoczęła w 
wieku 7 lat jako skrzypaczka. W 
lipcu 2020 roku ukończyła studia 
magisterskie na kierunku dyry-
gentura symfoniczna i operowa 
w Akademii Muzycznej im.I.J. Pa-
derewskiego w Poznaniu w klasie 
prof. Marcina Sompolińskiego. 
Jest również absolwentką stu-
diów podyplomowych Menedżer 
Muzyki na Uniwersytecie Muzycz-
nym im. F.Chopina w Warszawie. 
W 2021 roku rozpoczęła studia 
w Szkole Doktorskiej Akademii 
Muzycznej im. K. Pendereckiego 
w Krakowie pod opieką naukową 
prof. Łukasza Borowicza. Aktyw-
ność dyrygencką rozpoczęła już 
na początku studiów i do dziś 
obejmuje ona różne obszary mu-
zyki klasycznej w Polsce i za gra-

nicą. Od kwietnia 2018 roku jako 
asystent dyrygenta w Warszaw-
skiej Operze Kameralnej miała 
okazję pracować przy trzech pre-
mierach: Uprowadzenia z Seraju 
oraz Idomeneo W. A. Mozarta, a 
także Halki wileńskiej Stanisława 
Moniuszki. W 2019 roku asystowa-
ła greckiemu dyrygentowi Micha-
lisowi Economou podczas jego 
międzynarodowych projektów 
z Malta Philharmonic Orchestra, 
Greek National Radio Orchestra 
oraz Athens Philharmonia Orche-
stra. Ostatnia współpraca miała 
miejsce w styczniu 2020 roku – 
była to noworoczna trasa koncer-
towa po Chinach, gdzie dyrygo-
wała podczas koncertu w Handan 
Grand Theater. 

Red.
Źródło i fot.

http://filharmonia-sudecka.pl

Czytaj więcej na www.30minut.pl
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

 Prawidłowe oczyszczanie 
skóry to fundament dla pięk-
nej cery. Jeśli skóra nie będzie 
dobrze oczyszczona:

- nie będzie przyjmować 
cennych substancji z kosme-
tyków,

- będzie narastać problem 
zaskórników, zmian zapal-
nych, trądziku,

- mogą zaostrzać się alergie 
oraz egzemy,

-  mogą nawarstwiać się 
martwe komórki skóry- w po-
staci białych odstających skó-
rek. 

Najbardziej efektywne jest 
oczyszczanie dwuetapowe. Na 
czym polega? 

1. Pierwszy etap to oczysz-
czanie lipofilowe.

Umycie skóry specjalnym 
olejkiem, idealnie rozpuści 
makijaż, nadmiar sebum i za-
nieczyszczenia. Nadaje się 
zarówno dla skór suchych, 
bo nie uszkadza płaszcza hy-
drolipidowego, jak i dla skór 
tłustych, ponieważ dobrze 
rozpuszcza sebum zalegające 
w gruczołach łojowych. Olejki 
zazwyczaj zawierają w sobie 
drogocenne oleje tłoczone na 
zimno. Wybierając olejek istot-
ne jest by mógł zamienić się 
w białą emulsję po dodaniu 
wody - dzięki temu dokładnie 
zmywamy olej ze skóry wraz 
z zanieczyszczeniami.

2. Drugi etap to oczyszcza-
nie hydrofilowe. W tym wy-
padku najlepsze będą pianki 
lub żele. Każdy z nich powi-
nien być dopasowany do ro-
dzaju skóry.

Dla osoby ze skórą mieszaną 
odpowiedni będzie żel bogaty 
w enzymy, delikatne kwasy 
AHA i substancje przeciwza-
palne. Osoby ze skórą dojrzałą 
i suchą powinny wybierać pro-
dukty myjące z substancjami 
łagodzącymi np.: prowitaminą 
B5, beta-glukanem , peptyda-
mi czy witaminami. 

W taki sposób już na etapie 
oczyszczania pielęgnujemy 
skórę i zaczynamy walczyć 
z istniejącymi defektami, do-
datkowo nie naruszamy płasz-
cza hydrolipidowego. 

Zmiana nawyków pielęgna-
cyjnych to bardzo ważny krok 
w trosce o zdrową i promien-
ną skórę. 

Zacznij od prawidłowego 
oczyszczania!

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. 

Co to oznacza, że starszy pies? Że 
Bimber jest doświadczony, że Bimber 
wie, że nie je się butów i sofy i może 
nawet wie, że nie ściga się rowerzy-
stów. Kto wie? Może wie. Aż ciężko 
nam patrzeć na to, jak chłopak ginie na 
naszych oczach. Bimber to zwykle we-
soły psiak, jednak coś łamie się w jego 
starej duszy. Bimber ledwo chodzi, jego 
stawy już wysiadają, nie mają siły utrzy-
mać jego masy. Ale nadal ma nadzieję, 

że gdzieś jest dom, który pozwoli mu 
dożyć swoich dni. Ze względu na jego 
wielkość i słabe stawy najlepszą opcją 
będzie dom, gdzie Bimber nie będzie 
musiał pokonywać wielu schodów, bo 
nie da rady. Kto chciałby seniora? Na 
zawsze, na chwilę?

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 / PeeL

Piękna na wiosnę! Włosy sekund

REKLAMA R0116/22

Po zimie nasze włosy potrze-
bują regeneracji i odżywienia. Te 
kilka miesięcy pod czapką, wiatr, 
ogrzewane pomieszczenia, nad-
mierne suszenie (bo przecież na 
mróz z mokrą głową nie da rady!) 
nie wyszły, niestety, ani burzliwym 
lokom ani delikatnym i cienkim 
kosmykom, na dobre. Podpowia-
damy zatem, co zrobić, by wiosną 
cieszyć się piękną fryzurą.

Krok 1. Świadoma pielęgna-
cja

W świadomej pielęgnacji cho-
dzi o to, by nie burzyć naturalnej 
równowagi. Dopasowuj więc pro-
dukty do porowatości włosów, 
zadbaj o PEH - proteiny, emolien-
ty i humekanty w odpowiednich 
proporcjach, stosuj metody OMO: 
odżywianie-mycie-odżywianie 
oraz CG (Curly Girl - dla włosów 
falowanych i kręconych).

Krok 2. Peeling
Zacznijmy od początku. Czy 

wiesz, że nie tylko ciało i twarz 
potrzebują złuszczania? Skóra 
głowy równie pozytywnie zare-
aguje na cotygodniowy peeling 
połączony z masażem, zwłaszcza 
jeśli jej problem stanowią: łupież, 
swędzenie bądź przetłuszczanie. 
Kosmetyki takie znajdziemy m.in. 
w ofercie Eveline (My Life My Hair, 

cena ok. 25 zł) lub OnlyBio (Hair of 
the Day, cena ok. 23 zł).

Krok 3. Wcierki
Możesz je stosować na dwa 

sposoby: albo po umyciu i wy-
suszeniu albo na godzinę przed 
umyciem. Jaki uzyskasz efekt? Ich 
zadanie polega przede wszyst-
kim na pobudzeniu mieszków 
włosowych. Regularne używanie 
wcierek (np. Prosalon, cena za 200 
ml ok. 25 zł; Organic Hair Biotin 
by Stara Mydlarnia - 100 ml, 25 
zł) zapewni ci "baby hair" look. 
Polecamy także zaopatrzyć się w 
szczotkę do mycia włosów i masa-
żu (koszt około 15 zł).

Krok 4. Cenne składniki
Chcąc nawilżyć włosy, które 

od codziennych stylizacji są nad-
miernie przesuszone, wybieraj 

kosmetyki z antyoksydantami i 
składnikami odżywczymi pocho-
dzenia naturalnego (ekstrakty z 
ziół i czarnego kawioru, wyciągi 
z owoców, roślinne oleje, aloes, 
hydrolizowana keratyna). Pepty-
dy z kolei wzmocnią i poprawią 
gęstość, dotlenią, podobnie jak 
kofeina czy żeń-szeń mandżurski. 
Dla fal zbawienne będą proteiny, 
włosy kręcone pokochają nato-
miast emolienty.

Krok 5. Must-have łazienko-
wej półki

Zawsze miej "pod ręką": odpo-
wiednią maskę, odżywkę, spray 
ułatwiający rozczesywanie i spray 
termoochronny, lakier, suchy 
szampon.

Zebrała: osa

Aplikacje urodowe
Make-up Wizard
Aplikacja daje możliwość „nało-
żenia” cieni do powiek, tuszu, po-
madki i wielu innych kosmetyków 
za pomocą aparatu wbudowanego 
w komórkę. A kiedy już wypróbuje-
my wirtualny makijaż, możemy bez 
problemu zamówić interesujące 
nas kosmetyki.
iDrated
Na podstawie informacji o płci i wa-
dze ciała aplikacja oblicza, ile wody 
potrzebuje nasz organizm. E - na-
rzędzie pozwala także notować wy-
pijane ilości, byś miała pewność, że 
zaspokajasz zapotrzebowanie ciała 
na płyny. 
BeautyPlus
Z tą aplikacją "podrasujesz" swoje 
selfie. Przeglądaj więc blogi i Insta-
gram w poszukiwaniu inspiracji na 
tworzenie najlepszych fotek.
Krokomierz
Zbliża się wiosna a wraz z nią - prag-
nienie o zgrabnej i szczupłej sylwet-
ce. W tym celu polecamy Kroko-
mierz - apkę, dzięki której będziesz 
wiedziała, ile kilometrów przeszłaś. 
Eksperci zalecają, byśmy codzien-
nie robili 10 000 kroków. Przeciętny 
człowiek robi ich tylko 3000-4000.
Mirror - przeglądnij się!
Zapomniałaś lusterka? Skorzystaj 
z Mirror! Popraw make-up lub fry-
zurę przy bardzo dobrym świetle 
i ciesz się idealnym wyglądem!

Zebrała: osa
Źródło informacji:

pl.oriflame.com
Mini poradnik urodowy 
Focus na oko
Czy wiesz jak osiągnąć magnetycz-
ne spojrzenie? Po pierwsze: spraw, 
by twoje brwi były idealne. Za po-
mocą pęsety nadaj im pożądany 
kształt, a następnie zwiększ ich 
objętość, stosując specjalny, wo-
doodporny tusz w żelu. Po drugie: 
linie. Malując je, miej otwarte oko 
i stwórz coś na wzór skrzydła. Po 
trzecie: rzęsy. Rozczesuj je zygzako-
watym ruchem, stosuj wydłużające 
lub pogrubiające mascary w zależ-
ności od tego, jaki chcesz uzyskać 
efekt. A jeśli wolisz kreski - postaw 
na mocno napigmentowaną kredkę 
o lekkiej formule nasyconej witami-
nami i olejkami roślinnymi. W osiąg-
nięciu wymarzonego look’u pomo-
że ci też cień do powiek w sztyfcie, 
ułatwiający blendowanie i ogólnie 
całą aplikację.
Pachnij wiosną!
Masz już dosyć zimy i wietrznej po-
gody? Otul się wiosennymi, ener-
getyzującymi zapachami. Polecamy 
dla Pań Boss Orange, zieloną herba-
tę Elizabeth Arden czy kultowe per-
fumy Guess 1981.
Piękne usta!
Wiosną warto zadbać także o per-
fekcyjne, lśniące usta i to bez in-
gerencji chirurga i bez użycia igieł. 
Wystarczy zaopatrzyć się w uni-
wersalną konturówkę o przezro-
czystym odcieniu, która przedłuży 
trwałość pomadki, zapobiegnie 
rozwarstwianiu i rozmazywaniu 
się a przy tym dostarczy cennych 
nawilżających i odżywczych skład-
ników.
Mocne paznokcie
Zaopatrz się w domowy zestaw do 
manicure zawierający: frez do skó-
rek, frez do skracania płytki, koń-
cówkę wyrównującą powierzchnię 
paznokcia, końcówkę średnioziar-
nistą nadającą gładkość i końców-
kę polerującą, odpowiedzialną za 
blask. Dla wzmocnienia paznokci 
stosuj też utwardzacz z wapniem. 
W ten sposób unikniesz rozdwaja-
nia i łamania się płytki.

Zebrała: osa
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowników do 
opieki osób starszych w Polsce i w Niem-
czech. Kontakt 602 784 629 , e-mail: se-
rene27@wp.pl

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

CHCESZ DOROBIĆ !!!!!! Firma Inwemer 
System Poszukuje emerytki, rencistki do 
sprzątania sklepów, biur i banków. Pra-
ca  2-3 godz. dziennie. Umowa -zlecenie 
19,70 zł godz. brutto. Praca od zaraz. 
Dzwonić od 08:00 do 15:00. Tel. kontakto-
wy 507-031-015

KUPIĘ

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

USŁUGI

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

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

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

HYDRAULIK, ELEKTRYK, SOLIDNY,  
TEL. 577 670 837

Remonty łazienek, układanie glazury, in-
stalacje gazowe, centralnego ogrzewania 
i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 159 025

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

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

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

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

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

MONTAŻ

INSTALACJI CO, 

WOD-KAN.

OD PROJEKTU

PO DOTACJĘ

TEL. 665 222 910

Restauracja - hotel 
A’propos szuka pomocy 

kuchennej, kelnera 
lub kelnerki i osoby 
sprzątającej pokoje 

hotelowe. Wiek i 
wykształcenie bez 

znaczenia, liczy się chęć 
do pracy i sprawność 

fizyczna.
Informacje w restauracji 
- ul. Wieniawskiego 82, 

Wałbrzych. 

Firma „LINK” z/s 
w Wałbrzychu zatrudni 
kierowcę samochodu 
ciężarowego kat. C+E 

z aktualnymi badaniami 
i zezwoleniami na przewóz 
rzeczy. Przewóz towarów 

na terenie Polski, praca od 
poniedziałku do piątku. 

Wynagrodzenie od 5-6 tyś. 
zł. Kontakt telefoniczny 

74 84 234 56, 606 383 644 
lub w siedzibie firmy ul. 
Sportowa 13 (Sobięcin).

REKLAMA R0117/22 REKLAMA R0118/22

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 18.02.2022 punktualnie o godz.13:00
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.


