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Poważny wypadek

BEZPŁATNY   TYGODNIK   REGIONALNY

8 marca wieczorem w Jedli-
nie-Zdroju doszło do poważ-
nego wypadku drogowego. Na 
ulicy Kłodzkiej zderzyły się trzy 
samochody - dwa osobowe oraz 
ciężarowy. Dwie osoby w stanie 
niezagrażającym ich życiu trafi-
ły do szpitala – sprawca zdarze-
nia oraz jego pięcioletni wnuk. 
Przez kilka godzin na drodze 
występowały spore utrudnie-
nia.

Z wstępnych ustaleń wałbrzy-
skich policjantów ruchu drogowego 
przeprowadzonych na miejscu zda-
rzenia wynika, że 62-letni mieszka-
niec Wałbrzycha, jadąc ulicą Kłodzką 
w kierunku Głuszycy, w wyniku nie-
dostosowania prędkości do panu-
jących warunków na drodze, stracił 
panowanie nad kierowanym przez 
siebie pojazdem, przeciął oś jezdni 
i doprowadził do zderzenia z jadą-
cym z przeciwnego kierunku samo-

chodem ciężarowym prowadzonym 
przez 35-letniego wałbrzyszanina. 
Następnie samochód osobowy ude-
rzył jeszcze w jadący za nim pojazd 
kierowany przez 36-latkę, głuszy-
czankę. Ostatecznie dwóch po-
szkodowanych trafiło do szpitala 
– sprawca zdarzenia oraz małoletni 
pasażer kierowanego przez męż-
czyznę samochodu. Funkcjonariu-
sze ustalili podczas wykonywanych 
czynności, że wszyscy kierujący byli 
trzeźwi. Zatrzymali dowody rejestra-
cyjne uszkodzonych pojazdów.

Red.
Źródło i fot. walbrzych.policja.

gov.pl

POLICJA APELUJE!
W związku z tym zdarzeniem 

przypominamy o głównych przepi-
sach ruchu drogowego, które mają 
bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo jazdy. Wyprzedzajmy tylko w 
miejscach dozwolonych. Zanim roz-
poczniemy wykonywanie manewru 
powinniśmy upewnić się, że nie spo-
woduje to zagrożenia bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Nie ści-
najmy zakrętów i nie zjeżdżajmy na 
przeciwległy pas ruchu. Chwila nie-
uwagi może zakończyć się poważ-
nym wypadkiem. Warto także wspo-
mnieć o dostosowaniu prędkości do 
panujących warunków na drodze 
i nieprzekraczaniu tej dozwolonej 
oraz zachowaniu bezpiecznej odle-
głości od poprzedzającego pojazdu.
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z Piotrem Kwiatkowskim
radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha, Przewodniczą-
cym RWS Śródmieście, w którym swoją siedzibę ma 
Stowarzyszenie Ukraina-Polska Wałbrzych.
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kalendarium

MARZEC

11
PIĄTEK

Imieniny:
Klemens, Longina, Ludwika

Dzień Walki z Chrapaniem

MARZEC

15
WTOREK

Imieniny:
Benedykt, Konstanty 
oraz  Balbina

Dzień Sołtysa

 
Imieniny:
Bernard, Grzegorz, Innocenty 

Dzień Matematyki

MARZEC

16
ŚRODA

MARZEC

17
CZWARTEK

“Nie ma drugich szans, są tylko inne. 
Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze 

będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.”
Simon Beckett – Chemia śmierci

MARZEC

12
SOBOTA

Imieniny:
Gabriel, Hilary, Izabela

Dzień Pandy

Imieniny:
Gertruda, Patryk, Zbigniew

Dzień Św. Patryka

Imieniny:
Bożena, Krystyna, Patrycji

Dzień Klejnotów

MARZEC

13
NIEDZIELA

18:00 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY, Teatr 
Dramatyczny
18:30 Koncert Barocco - Książęca Orkiestra Salono-
wa, Zamek Książ w Wałbrzychu
19:00 WOLNE HUŚTAWKI / koncert /Pod pretekstem
19:30 ANCORA TU, Teatr Dramatyczny
20:00 Gustaff Elektryczna Manufaktura / koncert // 
A’PROPOS

19:00 OSFS: Zarzycki, Filharmonia Sudecka
19:00 ANCORA TU, Teatr Dramatyczny
10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
10:00 – 18:00 W STRONĘ MOICH AMERYK – wystawa 
BWA Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. 
Wysockiego 29, Wałbrzych
10:00 – 18:00  DRZEWA MOJE – wystawa BWA Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. Wysockiego 
29, Wałbrzych

16:00 „Piosenki o miłości” - pokaz przedpremierowy 
Kino Apollo Wałbrzych
16:00 Porwanie - nowa komedia Artura Barcisia, Filhar-
monia Sudecka
17:00 Spontaniczna Sytuacja Jam’owa // A’PROPOS 
Ukrainy
18:00 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY, Teatr Dra-
matyczny
19:30 ANCORA TU, Teatr Dramatyczny

Imieniny:
Jakub, Matylda
oraz  Afrodyzja

Światowy Dzień
Drzemki w Pracy

MARZEC

14
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
10:00 – 18:00 W STRONĘ MOICH AMERYK – wystawa 
BWA Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. 
Wysockiego 29, Wałbrzych
10:00 – 18:00  DRZEWA MOJE – wystawa BWA Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. Wysockiego 
29, Wałbrzych 6:30 ARBEITERINNEN / PRACUJĄCE 
KOBIETY, pokaz filmu, Teatr Dramatyczny

10:00 – 18:00 PODWOJENIE WYOBRAŹNI – wystawa 
BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych
10:00 – 18:00 W STRONĘ MOICH AMERYK – wystawa 
BWA Galeria Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. 
Wysockiego 29, Wałbrzych
10:00 – 18:00  DRZEWA MOJE – wystawa BWA Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia), ul. Wysockiego 
29, Wałbrzych
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KUPIĘ MIESZKANIE, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU.
TEL: 537 660 501

Jak to się stało, że Stowa-
rzyszenie Ukraina-Polska 
ma swoją siedzibę w Radzie 
Wspólnoty Samorządowej 
Śródmieście i skąd pomysł, by 
działać razem?

Od samego początku, kiedy 
Ukraińcy pojawili się w Wałbrzy-
chu znaleźli w RWS Śródmieście, 
ul. Chrobrego 1 nad apteką swo-
je miejsce. Zorganizowaliśmy 
jako RWS projekt, pozyskując 
środki z Urzędu Marszałkowskie-
go, zorganizowaliśmy pierwszą 
naukę języka polskiego. Od-
bywają się też m.in. wycieczki i 
zajęcia dla dzieci. Chyba już od 
czterech czy pięciu lat.

Dowiedzieliście się, że Ro-
sja najechała na Ukrainę. 
Kiedy podjęliście decyzję o 
zorganizowaniu pomocy - za-
równo dla osób pozostających 
na terenie Ukrainy, jak i tych 
przybyłych?

Stowarzyszenie od początku 
monitorowało sytuację, gdyż 
jego członkowie na bieżąco mie-
li kontakt z rodzinami na Ukrai-
nie. Każdy liczył, że konfliktu nie 
będzie, nie będzie wojny tylko 
polityczna zawierucha. W mo-
mencie, kiedy rzecz się stała, to 
natychmiast została podjęta de-
cyzja o wsparciu Ukrainy, jako 
pierwsze miejsce w Wałbrzychu 
do zbierania i pozyskiwania da-
rów.

Szybki był odzew wśród lo-
kalnego społeczeństwa?

Tak, od momentu, kiedy zo-
stało powiedziane, że zbieramy 
dary, zaczęły one spływać. Z dnia 
na dzień weryfikowaliśmy tylko 
potrzeby. Dary to było wszystko: 
ubrania, środki czystości i tak da-
lej. Mówiliśmy co potrzeba, po-
nieważ w pierwszym momencie 
myśleliśmy, co możemy wysłać 
do Ukrainy. Rzeczy, które mogą 
się przydać na froncie: środki 

opatrunkowe, chemia, żywność 
pakowana długoterminowa. 
Później była ludność cywilna, 
a później zaczęliśmy myśleć o 
Ukraińcach, którzy zaczęli przy-
jeżdżać do Polski.

Czy zmieniła się lokalizacja 
zbierania darów, czy nadal jest 
to siedziba RWS Śródmieście?

Nadal zbieramy, aczkolwiek 
ciężar zbórki osłabł, gdyż w mie-
ście pojawiło się wiele miejsc 
zbiórek: Piaskowa Góra, Pod-
zamcze, szkoły zaczęły zbierać, 
hufiec ZHP. Natomiast w MOPS 
w Wałbrzychu jest punkt przyjęć 
Ukraińców. Planujemy przynaj-
mniej do końca przyszłego ty-
godnia zbierać dary, aczkolwiek 
myślimy o tym, żeby zrezyg-
nować ze zbierania darów dla 
Ukrainy w siedzibie RWS, tylko 
dlatego, że Ukraińcom potrzeb-
ne jest miejsce, gdzie będą mo-
gli się uczyć języka czy spotykać. 
W swoim środowisku. Będziemy 
nadal działać jako wolontariu-
sze.

Co teraz jest potrzebne?
Najważniejsze są środki hi-

gieny osobistej: pampersy, pod-
paski, bandaże, środki dezyn-
fekujące. Część rzeczy idzie na 
Ukrainę: dla wojska, dla osób 
cywilnych, ale część środków zo-
stała dla osób, które przyjechały 
do Wałbrzycha. W dalszym ciągu 
potrzebna jest chemia, pasty 
do zębów, szczoteczki, mydła, 
szampony. Wszystkiego rodza-
ju baterie i powerbanki, które 
wysyłamy tam. Bardzo brakuje 
jedzenia dla dzieci, dla malu-
chów takie jedzenie instant, 
żeby można było je przygoto-
wać. Unikamy odzieży, bo jest 
tego naprawdę dużo, jedynie 
odzież termiczna, specjalistycz-
na i nowa dla dzieci.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur
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Pięć filarów wsparcia dla Ukrainy
Wałbrzyska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna „INVEST 
PARK” uruchomiła program 
pomocy dla Ukrainy pod 
nazwą 5 filarów wsparcia. 
W siedzibie Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej „INVEST-PARK” odbyła się 
specjalna konferencja praso-
wa z udziałem przedstawi-
cieli władz Spółki w osobach 
prezesa Piotra Wojtyczki oraz 
wiceprezesa Pawła Kurtasza, 
a także prezes spółki-córki 
WSSE: Invest-Park Deve-
lopment –Anny Kani.

Warto nadmienić, że oprócz 
przedstawicieli kierownictwa 
WSSE „INVEST-PARK”, w konferen-
cji udział wzięli przedstawiciele 
administracji rządowej - Wice-
wojewoda Dolnośląski - Jarosław 
Kresa oraz administracji samo-
rządowej - Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego – Grze-
gorz Macko. Podczas konferencji 
zaprezentowano pakiet 5 filarów 
pomocy dla Ukrainy przygotowa-
ny przez pracowników Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej „INVEST-PARK”. Program 

pomocy ma być wsparciem i 
uzupełnieniem dla szeroko za-
krojonych działań prowadzonych 
przez Dolnośląski Urząd Woje-
wódzki oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego. 
Piotr Wojtyczka, prezes zarządu 
podkreślił, że pomimo bardzo 
trudnej sytuacji za wschodnią 
granicą postawa obywateli Ukra-
iny i polskiego społeczeństwa 
jest godna podziwu. - Ukraińcy 
dają nam praktyczny, bardzo na-
macalny dowód na to czym jest 
miłość do Ojczyzny, do swojego 
domu. Jestem bardzo dumny z 
postawy polskiego rządu i całego 
polskiego społeczeństwa. My - 
jako Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna - również angażu-
jemy się w pomoc dla naszych 
sąsiadów za wschodnią granicą. 
- Przyszło nam dożyć czasów, w 
których wojna zapukała do drzwi 
naszych sąsiadów. Jesteśmy 
winni im pomoc humanitarną 
i wszelkiego rodzaju wsparcie. 
I to wsparcie jest realizowane. 
Nasi obywatele stają na wyso-
kości zadania. Musimy być ra-
zem - podkreślał Wicewojewoda 
Dolnośląski Jarosław Kresa. Na-

tomiast o działaniach prowadzo-
nych przez władze samorządo-
we, opowiedział Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego 
– Grzegorz Macko. - Obserwuje-
my bohaterstwo narodu ukraiń-
skiego i barbarzyństwo Rosjan. 
Na skutek działań wojennych, do 
Polski przybyło kilkaset tysięcy 
uchodźców, jesteśmy kluczowym 
krajem dla udzielania im pomocy. 
Oferujemy konkretne wsparcie 
również na poziomie samorządo-

wym – mówił Macko. Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
przygotowała pięć konkretnych 
filarów wsparcia. Są to: FILAR I: 
Bezpośrednie wsparcie finan-
sowe, FILAR II: Zabezpieczenie 
bazy pobytowej (noclegowej), 
FILAR III: Zbiórka zaopatrzenia 
medycznego FILAR IV: Bezpo-
średnie wsparcie indywidualne, 
FILAR V: Kompleksowe wsparcie 
i doradztwo biznesowe. Warto 
wspomnieć, że w ramach Filaru 

II - Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna „INVEST-PARK” dys-
ponuje szeregiem nieruchomo-
ści, które może udostępnić dla 
uchodźców z Ukrainy. Jest m.in. 
obiekt w Pobierowie i nierucho-
mość w Żarowie.

Red./WSSE
Fot. WSSE

Więcej przeczytasz 
na www.30minut.pl

REKLAMA R0138/22
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Zdjęcie tygodnia Plac Grunwaldzki 1 
Tu działa Stowarzyszenie Ukraina - Polska Wałbrzych. Źródło zdjęcia: polska-org.pl

Hakerzy kontra Rosja
Kiedy 24 lutego Rosja wtargnęła zbrojnie na teren Ukrainy mało kto się spodziewał reak-

cji niemal całego świata na ten akt agresji. Większość krajów Europy, Stany Zjednoczone oraz 
członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych potępili te brutalne działania. Jednak najbar-
dziej widocznym efektem niezgody na ten konflikt są nakładane na Rosję sankcje na różnych 
płaszczyznach, począwszy od gospodarki poprzez sport czy kulturę. Nikt nie przypuszczał też, 
że włodarz z Kremla postawi przeciwko sobie hakerów z Anonymous.

REKLAMA R0139/22

Historia grupy hakerów
Ludzie słysząc słowo "haker" 

mają przed oczami wizję rodem 
z amerykańskich filmów, w któ-
rych samotny, siedzący przed 
komputerem mężczyzna przy 
pomocy jednej linijki kodu okra-

da największe na świecie banki 
i "rozkłada na łopatki" światowe 
rządy. Wbrew pozorom, nie jest to 
obraz daleki od prawdy, chociaż 
zazwyczaj jest to grupa ludzi, czę-
sto dość młodych. Od kilku mie-
sięcy w publicznym przekonaniu 

"haker" został zastąpiony przez 
tajemniczą organizację Anony-
mous. To zbiorowość aktywistów 
internetowych, którzy protestują 
przeciwko łamaniu praw obywa-
teli poszczególnych państw, nie-
prawidłowościom na szczeblach 

władzy państwowej, cenzurze, 
złemu traktowaniu zwierząt czy 
roli Kościoła Katolickiego w sferze 
publicznej. Nie są oni nastawieni 
na przemoc i nie mają określonej 
hierarchii. Różnego rodzaju akcje 
internetowe pojawiają się w sieci 
niemal co rok.

Akcje w Polsce 
W Polsce o Anonymous zrobiło 

się głośno podczas kontrower-
syjnej sprawy z ACTA. Kwestia 
podpisania umowy ACTA wywo-
łała sprzeciw internautów, którzy 
mogli liczyć na wsparcie Anoni-
mowych. Zablokowane zostały 
strony www polskiego rządu, co 
pokazało nie tylko niechęć wobec 
ACTA, ale także nieprofesjonalne i 
łatwe do złamania zabezpieczenia 
stron internetowych, stosowane 
przez władze państwowe.

Anonymous - czyli kto?
Aktywiści internetowi nazwali 

się Anonymous. Termin ten wiąże 
się z tajemniczą tożsamością użyt-
kowników, którzy odpowiadają 
za internetowe działanie na rzecz 
dobra ludzi. Mają charakterystycz-
ne maski Guya Fawkesa, znane z 
filmowej adaptacji komiksu V jak 
Vendetta. - „Jesteśmy Legionem. 
Nigdy nie przebaczamy. Nigdy nie 
zapominamy. Spodziewajcie się 
nas” - takim hasłem posługuje się 
grupa Anonymous.

Teraz walczą z Rosją i Biało-
rusią

W dniu inwazji Rosji na Ukra-
inę, w czwartek 24 lutego, Ano-
nymous oświadczyli na Twitte-
rze, że wypowiadają agresorowi 
cybernetyczną wojnę. „Ukraina 
jest demokratycznym krajem na-
jeżdżanym przez faszystowską 
dyktaturę"— ogłosili hakerzy na 
innym koncie prowadzonym na 
Twitterze. Od tamtego momentu 
dzięki działaniom anonimowej 
grupy hakerów dostęp do wielu 
rosyjskich stron internetowych 
jest niemożliwy. W pierwszą nie-
dzielę po ataku Rosji na Ukrainę w 
nocy hakerzy z grupy Anonymo-
us zamieścili na Twitterze zdjęcia 
zablokowanych stron interneto-
wych ministerstwa komunikacji 
i informatyzacji, państwowego 
urzędu przemysłu wojskowego 
oraz sił zbrojnych Białorusi, a tak-
że funduszu emerytalnego, służby 
celnej i usług publicznych Rosji. 
Celem hakerskiego ataku Anony-
mous stały się także oficjalne stro-
ny internetowe rosyjskiego rządu 
i Kremla. Innym razem w telewi-
zjach kablowych na terenie Rosji 
wyświetlali ukraińskie programy, 
tym samym blokując rosyjskie. 
Warto wspomnieć o akcji z luksu-
sowym jachtem Graceful o warto-
ści 98 mln dolarów a należącym do 
rosyjskiego przywódcy Władimira 
Putina. Zgodnie z doniesieniami 
medialnymi, aktywiści zmodyfiko-
wali jego dane lokalizacyjne, spra-
wiając, że "rozbił się" on u brzegu 

Wyspy Węży, a następnie zmienili 
jego kurs na "piekło". Hakerom z 
grupy skutecznie udało się zatrzy-
mać system sterowania pociągów 
na Białorusi, przez co państwo 
musi przejść na system manualny. 
Innym przypadkiem działań było 
to, że Grupa NB65, która jest po-
wiązana z Anonymous, poinfor-
mowała, że udało jej się wyłączyć 
Centrum Kontroli Rosyjskiej Agen-
cji Kosmicznej Roskomos. W ten 
sposób Rosja straciła dostęp do 
swoich satelitów szpiegowskich. 
Niewątpliwie Putin jest jednym z 
pierwszych polityków, na świecie, 
który tak zjednał przeciwko sobie 
anonimowych hakerów. Jak wyni-
ka z wpisów Anonymous na Twit-
terze, udało im się wykraść dane 
około 150 tys., użytkowników ro-
syjskiego serwisu Yandex, który 
jest ich odpowiednikiem Google. 
Między innymi dlatego możemy 
zakładać, że wykradzione dane 
dotyczą przede wszystkim Rosjan. 
Plik z danymi wylądował już w 
sieci. Zajmuje zaledwie 165,6 MB, 
ale to dlatego, że wszystko jest 
spisane zwykłym tekstem. Wśród 
wykradzionych informacji znaj-
dują się przede wszystkim adresy 
e-mail oraz hasła rosyjskich użyt-
kowników. Warto również wspo-
mnieć, że w miniony weekend 
Profil Anonymous TV poinformo-
wał, że hakerom udało się przejąć 
transmisje ze stacji telewizyjnych 
Russia 24, Channel One i Moscow 
24, a dodatkowo zahkowano ser-
wisy streamingowe Wink i Ivi. W 
obu można oglądać telewizję 
online. Hakerzy wyświetlają w 
telewizjach obrazki pokazujące 
zniszczone ukraińskie miasta. Wi-
dzimy ostrzał, wybuchy i relacje 
mieszkańców. Całość jest prze-
platana komunikatem o treści: 
Jesteśmy zwykłymi obywatelami 
Rosji. Sprzeciwiamy się wojnie na 
terytorium Ukrainy. Rosja i Rosja-
nie przeciwko wojnie! Tę wojnę 
prowadzi zbrodniczy, autorytarny 
reżim Putina w imieniu zwykłych 
obywateli Rosji. Rosjanie, sprzeci-
wiajcie się ludobójstwu na Ukra-
inie! Taki przekaz w publicznej 
telewizji to wielkie zwycięstwo 
hakerów na froncie cyberwojny. 
Czas pokaże, jakie jeszcze działa-
nia wymyślą Anonymous aby za-
kłócić normalne funkcjonowanie 
w Rosji. 

Zebrał i opracował
Paweł Szpur
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Nasz Król Strzelców 

Amfiteatr od nowa 

Rozpoczęcie meczu III 
ligi koszykówki pomiędzy 
MKS Szczawno-Zdrój a Tu-
rowem Zgorzelec poprze-
dziła uroczystość nagro-
dzenia koszykarza MKS-u 
Kuby Nizińskiego.

Kuba Niziński został Kró-
lem Strzelców rozgrywek 
ligowych juniorów star-
szych sezonu 2021/22. W 
13 meczach uzyskał 329 
punktów, co daje średnią 
na jeden mecz 25 punktów. 

Niebywały wyczyn zawod-
nika szczawieńskiej drużyny 
postanowiły nagrodzić wła-
dze samorządowe gminy 
Szczawno-Zdrój. Burmistrz 
Marek Fedoruk, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Adam 
Motyka i Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu Rady Miejskiej Ja-

nusz Kozłowicz wręczyli za-
wodnikowi nagrodę finan-
sową oraz okolicznościowe 
upominki. A chwilę później 
lokalna drużyna ze Szczaw-
na-Zdroju wygrała mecz z 
Turowem 103:53!

Red./UG-Sz.
Fot. Gmina Szczawno-

-Zdrój

Gmina Szczawno-Zdrój 
zakończyła postępowanie 
przetargowe na wybór wyko-
nawcy zadania inwestycyjne-
go pod nazwą„Rewitalizacja 
i przebudowa amfiteatru w 
Parku Zdrojowym w Szczaw-
nie-Zdroju”. Umowę realiza-
cyjną o wartości 1.825.061,70 
złotych z Przedsiębiorstwem 
Wielobranżowym „MABOR” 
z Wałbrzycha reprezentowa-

nym przez właściciela Ma-
cieja Ciborskiego, podpisali 
Burmistrz Marek Fedoruk, 
Zastępca Burmistrza Marek 
Ćmikiewicz i Skarbnik Miasta 
Bogumiła Wojtczuk.

Najważniejsze jest to, że do 
końca 2022 roku powstanie 
amfiteatr z otwartym zada-
szeniem o konstrukcji drew-
nianej, trybuny oraz obiekt 
socjalno-techniczny. Ściany w 

formie łuków polepszą aku-
stykę wydarzeń, które będą 
organizowane na scenie o wy-
miarach 88 m kw. i wysokości 
7 metrów. Drewniane trybuny 
w miarę oddalania się od sce-
ny przechodzić będą w teren 
zielony tworzący naturalną - 
zieloną przestrzeń dla widzów. 
Kształt i forma obiektu nawią-
zują do istniejącego wcześniej 
amfiteatru. Na realizację inwe-

stycji Gmina pozyskała środki 
finansowe z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Red./UG-Sz.
Wizualizacja Gmina 

Szczawno-Zdrój

PĄCZKOWANIE dla AFRYKI

W Tłusty Czwartek dzieci z 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 3 przyłączyły się do 
ogólnopolskiej akcji ,,Wyślij 
pączka do Afryki’’. Jako jedy-
na szkoła w Wałbrzychu  pla-
cówka zbierała fundusze na 
projekty realizowane przez 
misjonarzy w Afryce. 
Warto wspomnieć, że w tym 

roku głównym hasłem akcji jest 
"Budujemy studnie". Poza tym za-
dania zbiórki to również: posiłki 
dla osieroconych dzieci, to opieka 
medyczna i leki dla dzieci, to edu-
kacja dla dzieci z buszu, to czysta, 
zdrowa woda z nowych studni, 
to dach nad głową dla najuboż-

szych. - Nasza darowizna sprawi, 
że kobiety nie będą chodzić wie-
le kilometrów po wodę, a dzieci 
przestaną chorować, bo będą pić 
czystą wodę ze studni głębino-
wych. Możemy też podarować 
afrykańskiemu dziecku ciepły po-
siłek i kolejny rok nauki w szkole 
- komentują uczniowie organi-
zujący akcję. Pączki do przepro-
wadzenia inicjatywy ufundował 
najmłodszym radny miejski - Ana-
tol Szpur. Mali organizatorzy dzię-
kują wszystkim, którzy włączyli 
się w ogólnopolską akcję ,,Wyślij 
pączka do Afryki’’. 

PAS
Fot. ZS-P nr 3

REKLAMA R0140/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. 
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Wałbrzych na prawach powiatu, położonej w Wałbrzychu 
przy PL. Bohaterów Pracy 1, przeznaczonej   do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z 
załącznikiem  do Zarządzenia  nr  156/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 07.03.2022 r.

Nowe mieszkania
Przy ulicy Leśnej w Świd-

nicy powstanie kompleks 
budynków wielorodzinnych, 
w którym stworzone zostaną 
mieszkania komunalne. Do 
25 marca swoje oferty mogą 
składać firmy, które zaintere-
sowane są wykonaniem prac.
Wybudowany zostanie czte-

rokondygnacyjny, wielorodzin-
ny budynek. Powstanie 25 lokali 
mieszkalnych jedno, dwu i trzy-
pokojowych z przynależnymi 
komórkami lokatorskimi. Zapro-
jektowano również 40 miejsc par-
kingowych, w tym 2 miejsca dla 
pojazdów osób niepełnospraw-
nych. Powierzchnia całkowita bu-
dynku wyniesie 2465,40 m2. Przy-
pomnijmy, że miasto na realizację 
tej inwestycji pozyskało 4,3 mi-
liona złotych z Funduszu Dopłat, 
w ramach realizowanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego 
rządowego programu budowni-
ctwa komunalnego. Świdnica w 
dalszym ciągu prowadzi aktywną 

politykę mieszkaniową. Budowa-
ne są z coraz większą intensyw-
nością mieszkania w systemie TBS 
– rozpoczął się nabór wniosków 
na najem 45 lokali mieszkalnych 
przy ul. Mieczysława Kozara-Sło-
bódzkiego. Kolejne 46 mieszkań 

wybudowanych zostanie przy 
ul. Księcia Bolka II Świdnickiego. 
Trwają także remonty moderniza-
cyjne pustostanów. Firmy swoje 
oferty mogą składać do 25 marca. 
Planuje się, że prace potrwają do 
końca drugiego kwartału 2023 
roku.

Red./UMŚ
Fot. UMŚ
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Studio Espresso gościło w Art Cafe Pod Pretekstem 

Z artystą plastykiem i pracownikiem Teatru Dramatycznego,
który odpowiada za wykonanie scenografii rozmawiał Paweł Szpur

z Andrzejem Hellerem

Oglądnij pełen wywiad

REKLAMA R0141/22

Scenografia, którą widzimy w 
Teatrze Dramatycznym w Wał-
brzychu to twoja praca. 

Również mojego przyjaciela 
Janka Skolimowskiego, z którym 
tworzymy te wszystkie przestrze-
nie. 

Zanim będziemy rozmawiać 
o teatrze, powiedz, kiedy zaczą-
łeś tworzyć?

Praktycznie od pierwszej klasy 
podstawowej. Miałem wówczas 
swoją pierwszą wystawę. Były to 
plastikowe ludziki. Inspirowane 
to było pierwszymi programami 
telewizyjnymi pokazującymi po-
mniki. W moich pracach był „Król 
Zygmunt” i „Syrenka”, takie pa-
triotyczne. Zaczynałem edukację 
od mojej pierwszej wystawy pla-
stycznej. 

Pracowałeś wcześniej nie tyl-
ko w teatrze, ale również w Por-
celanie czy Zamku Książ. Czy to 
doświadczenie zawodowe po-
mogło w rozwoju twojej twór-
czości?

Tak, to jest bardzo istotne. Skoń-
czyłem szkołę mechaniczną, która 
nigdy mi nie pasowała. Chciałem 
swoje życie ukierunkować na za-
wód związany z artyzmem, czy 
umiejętnościami manualnymi. Mi 
się to udało, w połowie lat dzie-
więćdziesiątych zacząłem malo-
wać zabawki, później zająłem się 

ceramiką. Pracowałem u Kantora, 
który miał swoją pracownię i two-
rzył ceramikę praktyczną. 

Tu Ci przerwę. Stworzyłeś 
własną serię kufli. 

Tak, miała miejsce taka sytua-
cja, że przejąłem pracownię mo-
delarską i było mi dane stworzyć 
serię kufli na Barbórkę w 1997 
roku, czyli KGHM bawiło się przy 
moich kuflach. 

Oprócz tego prowadziłeś 
pracownię.

Tak - cały czas tworzyłem, była 
to twórczość niezależna, moja. 
Miałem pracownię w Świebodzi-
cach, u przyjaciela Krzysztofa, któ-
ry już nie żyje. To był bardzo twór-
czy okres, mogę powiedzieć, że 
dla mnie duchowy. Zauważyłem 
wówczas, że tworzenie sztuki jest 
pewnego rodzaju misterium, bez 
którego ja nie potrafię tworzyć. 
Żeby zacząć tworzyć to musi po-
wstać wewnętrzna cisza. Pozwala 
ona na tworzenie innych światów. 

Jesteśmy wśród przedmio-
tów, które tworzysz. Jak się ro-
dzi inspiracja twórcy?

Inspiracji jest dużo. Na po-
czątku interesowało mnie życie 
duchowe. Te sfery poruszałem, 
dotarłem do buddyzmu. Ale to 
również przypadkowe sytuacje, 
które spotykam. Jakaś chwila, za-
uroczenie człowiekiem, światłem, 

sytuacją czy przeczytaniem jakiejś 
książki, która podziałała mi na 
wyobraźnię. Później wyobraźnię 
przenoszę na swoje prace. 

Prace to nie tylko przedmio-
ty, ale również okładki płyt. 
Skąd taki pomysł?

Cały czas muzyką się intere-
sowałem. Uczestniczyłem w róż-
nych imprezach, szczególnie lata 
osiemdziesiąte w muzyce wycis-
nęły moją wyobraźnię, muzyka 
jazzowa. Jeździłem na Jazz Jam-
boree do Warszawy, by spotykać 
się z takimi gwiazdami jak Miles 
Davis czy Hancock, Urbaniak czy 

Stańko – w tamtych latach czo-
łówką jazzową. Wpłynęła ona bar-
dzo mocno na moją wyobraźnię. 

Przejdźmy zatem do ekspo-
zycji. Jak odbierają Twoją sztu-
kę osoby przychodzące na wy-
stawy?

Bardziej inspirująca jest krytyka 
niż chwalenie moich prac. Zawsze 
mam problem, bo w moich pra-
cach chciałbym dążyć do pewne-
go ideału, choć nie zawsze mi się 
to udaje, ale prawdopodobnie tyl-
ko ja to wiem (śmiech).

Dziękuję za rozmowę. 

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada w jakim materiale 
najlepiej mu się tworzy. Andrzej 
opisuje również to, jak wygląda 
jego praca w Teatrze Dramatycz-
nym. Zeskanuj kod QR i oglądaj 
pełen wywiad.

Prace społecznie użyteczne
Program realizowany 

jest w ramach współpracy 
pomiędzy Gminą Miasto 
Świdnica a Powiatowym 
Urzędem Pracy w Świdnicy. 
Jest to jedna z form prze-
ciwdziałania całkowitemu 
wykluczeniu z rynku pracy 
oraz łagodzenia negatyw-
nych skutków bezrobocia. 
Prace zlecone będą przez 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Świdnicy oraz 
Urząd Miejski. Zatrudnione 
osoby będą porządkować 
tereny zielone, wykonywać 
prace gospodarcze w miej-
scach użytku publicznego, 

czyli m.in. na przystankach 
autobusowych czy chodni-
kach.

W ramach programu 18 
osób bezrobotnych, bez pra-
wa do zasiłku, korzystających 
ze świadczeń opieki i wspar-
cia Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Świdnicy, 
od marca do końca listopada 
znajdzie zatrudnienie w ra-
mach prac społecznie użytecz-
nych. Łączna kwota świadczeń 
pieniężnych w tym okresie wy-
niesie ponad 60 tys. zł. Przez 
ten czas bezrobotni przepra-
cują prawie 7000 godzin. Pra-

ce te wykonywane będą w wy-
miarze 10 godzin w tygodniu, 
w miejscu zamieszkania, bądź 
pobytu osoby bezrobotnej. 
Osoby wykonujące prace spo-
łecznie użyteczne zachowu-
ją status osoby bezrobotnej, 
gdyż między podmiotem, w 
którym są organizowane pra-
ce, a osobą bezrobotną nie 
nawiązuje się żaden stosunek 
pracy. - Prace społecznie uży-
teczne stworzyć mają możli-
wości ewentualnego powrotu 
na rynek pracy osobom dłu-
gotrwale bezrobotnym. Ce-
lem tej formy zatrudnienia jest 
wsparcie i aktywizacja naszych 
mieszkańców, a także pomoc 
materialna. Uczestnicy progra-
mu mają bowiem możliwość 
uzyskania świadczenia, które 
dostarczy im dodatkowego 
źródła utrzymania. Możliwość 
podjęcia jakiejkolwiek formy 
zatrudnienia działa często mo-
bilizująco na osoby bezrobot-
ne, gdyż pokazuje im, że istnie-
je szansa na zmianę ich życia 
– podkreśla Krystian Werecki, 
dyrektor Wydziału Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego 

w Świdnicy. Warto wspomnieć, 
że w 2021 roku miasto odebra-
ło 22,26 ton odpadów powsta-
łych z dzikich wysypisk śmieci. 
Osoby zatrudnione w ramach 
prac społecznie użytecznych 
będą m.in. porządkować takie 
tereny. - Jeżeli wiedzą Pań-
stwo, gdzie w naszym mieście 

znajdują się dzikie wysypiska, 
to prosimy o ich zgłaszanie do 
Wydziału Gospodarki Odpada-
mi tel. 074/856-29-36 – dodaje 
Krystian Werecki.

Red./UMŚ
Fot. UMŚ
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Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

OZE to niezależność ener-
getyczna w krótkim czasie

To nie jest dobry moment 
na zastanawianie się czy 
wojny w Ukrainie mogliśmy 
się spodziewać i czy można 
było jej zapobiec, bo ta wojna 
trwa (w chwili pisania tekstu 
jest 12 dzień). To jest jednak 
ostatnia chwila, aby wyciąg-
nąć wnioski i zacząć działać.

Jedni mówią o realizowa-
niu chorych snów Putina o 
Wielkiej Rosji, którą zosta-
wiłby światu. Inni doszukują 
się jeszcze innych motywów 
takiego obrotu spraw, ale 
jednym z najważniejszych są 
oczywiście pieniądze, któ-
re płynął do Rosji za energię 
(gaz i ropa) tę konwencjonal-
ną, tę wysokoemisyjną, i w 
końcu tę, z której Europa chce 
jak najszybciej zrezygnować. 

Co mamy w zamian? Atom 
za dwie dekady i górę złota 
będzie musztardą po obie-
dzie. W najbliższych czterech 
latach Berlin chce wydać 200 
mld euro na projekty zwią-
zane z ochroną klimatu i bu-
dowaniem bezpieczeństwa 
energetycznego – w tym na 
rozwój technologii wodoro-
wych i budowę infrastruktury 
ładowania pojazdów elek-
trycznych. I to powinniśmy 
zrobić także my, w naszym 
kraju. Nie robimy nic w tym 
kierunku. Doskonale ma się 
natomiast dezinformacja.

Cena uprawnień do emisji 
CO2 w tej chwili to 69 euro za 
tonę. Dzień przed rosyjską in-
wazją było to niemal 94 euro. 
Czy to spowoduje zmniej-
szenie cen za energię? Czy 
pamiętamy jeszcze, ze to zda-
niem PiS wszystkiemu winna 
jest UE, a nie brak transfor-
macji energetycznej, co jest 
niezwykle na rękę Putinowi? 
Obyśmy mieli w naszej pa-
mięci słowa tych, którzy teraz 
cichutko czekają na rozwój 
sytuacji, którzy chcieli wyjścia 
Polski z UE i którym wybór Bi-
dena zamiast Trumpa pokrzy-
żował plany.

REKLAMA R0142/22
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 01.03.2022 r. zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę:

1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 96 – obręb 13 Piaskowa Góra, 
przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 109 – obręb 36 Rusinowa, 
przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 696/20 – obręb 33 Podgórze, 
przeznaczona na  dwa ogródki,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 555 – obręb 26 Nowe Miasto, 
przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 43/4 – obręb 19 Stary Zdrój, 
przeznaczona na ogródek,
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 131/1 – obręb 13 Piaskowa Góra , 
przeznaczona na ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 07.03.2022 r. zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 74/7 – obręb 15 Konradów, 
przeznaczona na ogródek na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. lokalu mieszkalnego, 
stanowiącego własność Gminy Wałbrzych położonego w Wałbrzychu 
przy ulicy Ruchu Oporu 8/2 , przeznaczonego do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia  nr  141/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
01.03.2022 r.

Będą głosować 
Budżet Obywatelski

Urząd Miasta w Świe-
bodzicach informuje, 
że zakończył się termin 
zgłaszania projektów w 
ramach Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Świebo-
dzice na rok 2022. Dlatego 
zgodnie z przyjętym har-
monogramem realizacji 
Budżetu Obywatelskiego 
głosowanie nad siedmio-
ma zgłoszonymi projekta-
mi odbędzie się: 18 marca 
2022 r. w godzinach 12.00 
– 17.00 oraz 19 marca 
2022 r. w godzinach 10.00 
– 14.00 w budynku Urzędu 
Miejskiego przy ulicy St. 
Żeromskiego 27. 

Pod głosowanie będą pod-
dane następujące projekty: 

„Bezpieczne przejście”, „Bez-
pieczny i przyjazny plac za-
baw na Osiedlu Piastowskim”, 
„Zakup sprzętu ratownictwa 
technicznego dla Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej w Świe-
bodzicach”, „Zdrowy uśmiech 
naszych dzieci” – Profilakty-
ka stomatologiczna dzieci i 
młodzieży w szkole. „Zakup 
przenośnego pyłomierza typu 
DUSTAIR z GIG-u (Głównego 
Instytutu Górnictwa) produkcji 
firmy EMAG-Serwis sp. z o.o.”, 
„Oświetlenie Orlika zlokalizo-
wanego na Osiedlu Piastow-
skim”, „Bezpieczni na Drodze! 
Szkolne mierniki prędkości”.

Red.
Fot. UM Świebodzice
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Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 70 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju i kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 
31,18 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 
636/6 o powierzchni 517 m² obręb Podgórze nr 33 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) 
nr SW1W/00017000/1 wynosi 579/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 60.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 12:00.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Podgórze w Wałbrzych ul. Jagiellońska 7-9, tel. 74 842-34-44.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z 
aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem 
drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. 
wadium w wysokości 6.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Niepodległości 70/4” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz 
pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości 
lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 7 położonego w Wałbrzychu przy ul. Głowackiego 7D z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego 
i składa się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju oraz 
schowku, o łącznej powierzchni użytkowej 67,86 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 
283/8 o powierzchni 183 m² obręb Podgórze nr 33 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00015957/0 wynosi 1528/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 110.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 11:40.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Podgórze w Wałbrzych ul. Jagiellońska 7-9, tel. 74 842-34-44.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z 
aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. 
wadium w wysokości 11.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Głowackiego 7D/7” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości 
lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 33 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i 
składa się z: jednego pokoju i kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 44,13 
m².
Do lokalu przynależy piwnica i wc o łącznej pow. 10,68 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 
15/1 o powierzchni 165 m² obręb Nowe Miasto nr 26 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00089397/5 wynosi 2793/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 70.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 11:20.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Śródmieście w Wałbrzych ul. Mickiewicza 35, tel. 74 887-05-28.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 7.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Mickiewicza 33/2” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.
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REKLAMA R0150/22

REKLAMA R0151/22

REKLAMA R0152/22

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Wałbrzychu przy ul. Sudecka 5 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego i 
składa się z: dwóch pokoi, kuchni, wc, i przedpokoju, o łącznej powierzchni 
użytkowej 36,39 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,00 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 
212/10 o powierzchni 446 m² obręb Biały Kamień nr 14 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00042586/6 wynosi 2416/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 67.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT) 
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 11:00.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Biały Kamień w Wałbrzych ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 6.700,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Sudecka 5/4” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 18 położonego w Wałbrzychu przy Placu Konstytucji 3 Maja 4 
z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego i 
składa się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju, o łącznej powierzchni 
użytkowej 37,17 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,60 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 
116 o powierzchni 533 m² obręb Nowe Miasto nr 26 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00017669/8 wynosi 528/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 70.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:40.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Nowe Miasto w Wałbrzych ul. Sygietyńskiego 19, tel. 74 887-05-31.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo z 
poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 7.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „Plac Konstytucji 3 Maja 4/18” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który 
przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu 
z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Wałbrzychu przy ul. Żeromskiego 63 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju, kuchni, wc oraz przedpokoju, o łącznej 
powierzchni użytkowej 41,79 m².
Do lokalu przynależy mansarda i piwnica łącznej pow. 16,96 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 59/1 o powierzchni 529 m² obręb Stary Zdrój nr 19 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00049118/4 wynosi 2251/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 85.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:20.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Stary Zdrój w Wałbrzych ul. 11 Listopada 48, tel. 74 847-88-16.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 8.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Żeromskiego 63/4” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.
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Czarny-Bór
Kopalnia zanieczyszcza

Na początku marca radny Po-
wiatu Wałbrzyskiego Jarosław 
Buzarewicz zwrócił się do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Wałbrzychu z 
prośbą o pilną interwencję! - Tylko 
wczorajsze, wieczorne zanieczysz-
czenie, wywoływane w głównej 

mierze nieodpowiedzialną dzia-
łalnością Kopalni Melafir w gminie 
Czarny Bór przekroczyło w przy-
padku pyłów zawieszonych PM10 
- 524 %, PM2,5 - 1070 % - komentu-
je radny. Warto wspomnieć, że na 
bieżąco można śledzić pomiar go-
dzinowy i tygodniowy rejestrowa-

ny przez stację pomiarową stężeń 
pyłu. Urządzenie zamontowałem 
po odmowie ustawienia w naszej 
miejscowości takiej stacji przez 
WIOŚ w Wałbrzychu. Stacją we 
wskazanym przez mieszkańców 
miejscu nie była zainteresowana 
również kopalnia, podobnie, jak i 
wójt Czarnego Boru - komentuje 
radny Buzarewicz.

Red.

Region dla UkrainyRegion dla Ukrainy
Mija dwa tygodnie od 

napaści Rosji na Ukrainę. 24 
lutego przeszedł do historii 
jako ten dzień, w którym 
świat, jaki znaliśmy przestał 
istnieć. Ale świat przestał 
istnieć przede wszystkim 
dla Ukraińców. Z jednej 
strony wojna i totalne znisz-
czenia, z drugiej ucieczka 
do sąsiednich krajów. Ale 
- co ważne - Polacy nie stali 
obok, patrząc na to, tylko 
wyszli naprzeciw, otwie-
rając uchodźcom nie tylko 
domy, ale również serca. 
Nie inaczej było w naszym 

regionie.

Gmina Wałbrzych
Wszystko zaczęło się w sie-

dzibie Stowarzyszenia Ukraina- 
Polska Wałbrzych, które działa w 
Radzie Wspólnoty Samorządowej 
Śródmieście przy Placu Grunwal-
dzkim 1. Niemal od razu ruszyła 
akcja zbiórki w siedzibie stowa-
rzyszenia, a którą wsparła Gmina 
Wałbrzych, otwierając kolejne 
punkty przyjmowania darów. 
Lokalna firma udostępnia swój 
magazyn na ulicy Villardczyków, 
gdzie wolontariusze segregują 
dary. Część z nich już trafiła do 

Borysławia, miasta partnerskie-
go Wałbrzycha. Uruchomiono 
specjalny rachunek bankowy, na 
który można wpłacać środki na 
pomoc dla uchodźców z Ukrai-
ny. Wpłaty pieniężne: odbiorca: 
GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO NA 
PRAWACH POWIATU nr rachunku: 
PL 22 1160 2202 0000 0005 1965 
9866 S.W.I.F.T.: BIGBPLPW tytuł 
wpłaty "POMOC DLA UKRAINY". 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej uruchomił punkt infor-
macyjny dla uchodźców z Ukrai-
ny. Działa on od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30-15.30 
w siedzibie MOPS w Wałbrzychu 
przy ulicy Kilińskiego 1. Można 
w nim uzyskać informacje doty-
czące rejestracji, zameldowania, 
miejsca zamieszkania, edukacji 
oraz możliwości pracy. Kontakt: 
74 66 40 948 lub 74 66 40 949.

Angażują się hotele
Swoim wielkim zaangażowa-

niem wykazali się właściciele 
sieci lokalnych hoteli, w tym Ho-
tel Maria. Przyjęli pod swój dach 
około 400 uchodźców z Ukrainy. 
Jednak to nie wszystko. Stworzyli 
również FUNDACJĘ "CZERWONA 
LINIA", której założycielami są 
Pani Dorota Barańska i Pan Daniel 
Sip. Można już wpłacać pienią-

dze na działalność Fundacji i np. 
na rzecz: ofiar wojny w Ukrainie 
– uchodźców, przede wszyst-
kim kobiet, dzieci i osób star-
szych, tych osób, które uciekając 
przed rosyjską agresją, znalazły 
schronienie w obiektach grupy 
„Maria”, innych potrzebujących. 
Fundacja pomaga także ukraiń-
skim rodzinom szukać mieszkań 
oraz rodzin, które przyjmą je pod 
swój dach. Fundacja "Czerwona 
Linia", ul. Wrocławska 134 58 – 
306 Wałbrzych. Konta w Banku 
Pekao PLN: 47 1240 1978 1111 
0011 1210 6732 EUR: 30 1240 
1978 1978 0011 1210 6950 USD: 
68 1240 1978 1787 0011 1210 
6989. Swojego wsparcia dla Ukra-
ińców udzielił również Hotel Biały 
zlokalizowany w dzielnicy Biały 
Kamień.

Lokalny biznes
Wsparcia udzielają lokalne 

przedsiębiorstwa, zarówno te 
małe jak i duże. By opisać skalę 
i zaangażowanie lokalnego bi-
znesu nie starczyłoby miejsca w 
wydaniu tego numeru. Fabryka 
Toyoty przyznała pracownikom z 
Ukrainy płatny, 5-dniowy urlop w 
celu sprowadzenia rodziny oraz 
bezpłatny urlop dla osób wy-
jeżdżających na Ukrainę. Toyota 

zapewnia również środki trans-
portu do sprowadzenia rodziny 
z granicy polsko-ukraińskiej oraz 
zakwaterowanie i wyżywienie w 
pobliżu fabryk. Ponadto firma ko-
ordynuje opiekę medyczną oraz 
organizuje opiekę nad dziećmi. 
Toyota pomaga również w zapi-
saniu dzieci do szkół i przedszko-
li. Rodziny oraz inni uchodźcy 
objęci są opieką psychologiczną. 
Fabryka daje swoim pracowni-
kom gwarancję zatrudnienia po 
powrocie do Polski w przypadku 
końca obecnej umowy oraz po-
maga rodzinom pracowników w 
znalezieniu pracy. Warto dodać, 
że wolontariusze z programu 
„PoMOC z Toyoty” od pierwsze-
go dnia konfliktu prowadzą na 

terenie fabryk zbiórkę rzeczową 
i pieniężną. Korzystają z niej za-
równo rodziny pracowników, jak 
i lokalne akcje pomocowe, do 
których Toyota dostarcza zebra-
ne rzeczy oraz potrzebne palety 
i kartony. W fabryce w Jelczu-La-
skowicach, dzięki własnej kuchni, 
przygotowywane są posiłki dla 
domów w Dębinie i Wójcicach, 
w których przebywają matki z 
dziećmi. Swoją pomoc w zapew-
nieniu mieszkania, transportu czy 
też dowozu jedzenia osobom po-
trzebującym deklarują także pol-
scy pracownicy. Wsparcia udzieli-
ła również Toyota Motor Poland, 
przekazując fabryce na czas akcji 
samochód Toyota Proace w ce-
lach transportowych.
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Czepkowanie za nami
Na początku marca w 

auli Auditorium Novum 
im. prof. Elżbiety Lonc 
w Państwowej Uczelni 
Angelusa Silesiusa w 
Wałbrzychu odbyła się 
uroczystość czepkowania. 
To oznacza, że grono pie-
lęgniarek i pielęgniarzy 
się powiększa.

Warto wspomnieć, że uro-
czystość ma miejsce w uczel-
ni pod nową nazwą. Już nie 
PWSZ, a Państwowa Uczelnia 
Angelusa Silesiusa w Wałbrzy-
chu. Jednak najważniejszy 
jest fakt, że do symbolicznego 

nałożenia czepka oraz ślubo-
wania przystąpili studenci I i II 
roku pielęgniarstwa. Wszystko 
za sprawą wprowadzonych w 
zeszłym roku obostrzeń prze-
ciwko pandemii COViD-19. 
Samo czepkowanie jest uro-
czystością, podczas której 
studenci pielęgniarstwa i po-
łożnictwa otrzymują białe 
czepki – symbol dołączenia do 
grona pielęgniarek i pielęgnia-
rzy. Świeżo upieczeni przyszli 
przedstawiciele służby zdro-
wia przysięgali bronić życia i 
nieść pomoc w każdej sytuacji. 
Dzięki wieloletnim działaniom 
wałbrzyskiej uczelni w zakresie 

kształcenia pielęgniarek i pie-
lęgniarzy zawód ten zaczyna 
odżywać po kilkuletniej zapa-
ści na rynku pracy. Wykwali-
fikowany personel medyczny 
jest w dzisiejszych czasach na 

wagę złota - zwłaszcza w obli-
czu wojny na Ukrainie.

PAS/JZ
Fot. JZ

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Zbrodnie wojenne - we-
dług Encyklopedii PWN - po-
jęcie i geneza zbrodni wojen-
nych zostały po raz pierwszy 
wprowadzone do prawa 
i praktyki międzynarodowej 
podczas i na zakończenie 
I wojny światowej, znajdując 
normatywny wyraz w artyku-
le 228 traktatu wersalskiego 
z 1919, który przewidywał 
karalność czynów naruszają-
cych prawa i zwyczaje wojen-
ne. Międzynarodowe prawo 
wojenne tworzyło się w ciągu 
wielu wieków. Początkowo 
jego zasady kształtowały się 
w drodze praktyki, stanowiły 
prawo zwyczajowe, niekiedy 
spisywane w aktach prawa 
wewnętrznego, czasem wpro-
wadzane do umów międzyna-
rodowych, zwłaszcza do trak-
tatów pokojowych i umów 
o rozejmie, kapitulacji, wymia-
nie rannych i jeńców. Od końca 
XIX w. zawierano wielostronne 
umowy, które kodyfikowały 
dotychczasowe normy prawa 
zwyczajowego, precyzowały 
je i udoskonalały. Przełomo-
we znaczenie miały zwłaszcza 
konferencje w Hadze w 1899 
i 1907. To oczywiście bardzo 
skrótowe informacje. Jako lu-
dzie myślący doskonale zdaje-
my sobie sprawę z tego czym 
są zbrodnie wojenne. Dziś cały 
świat widzi jakich okrucieństw 
dopuszczają się rosyjscy na-
jeźdźcy na terenach niepodle-
głej Ukrainy. Bombardowanie 
miasta, zniszczone budynki 
mieszkalne, szkoły, przedszko-
la szpitale, ale ważniejsze to 
zabici niewinni ludzie, w tym 
dzieci. Serce się kraje, po pro-
stu brak słów. Bohaterska po-
stawa obywateli Ukrainy bro-
niących swojego kraju daje 
światełko w tunelu, że uda im 
się obronić ojczyznę. Ale za 
ten ogrom nieszczęścia i znisz-
czenia ktoś będzie musiał od-
powiedzieć. Tym kimś jest naj-
większy zbrodniarz naszych 
czasów, jego imię nazwisko 
powinno zostać przeklęte na 
wieki, dlatego pozwolę sobie 
go nie wymawiać.

   
Redaktor Naczelny

Pociąg humanitarny
Pociąg humanitarny Kolei Dol-

nośląskich bezpiecznie dotarł z 
Przemyśla do Wrocławia. Dzięki 
wspólnej inicjatywie samorządu 
województwa dolnośląskiego 
oraz KD bezpiecznie przewie-
ziono na Dolny Śląsk ponad 400 
osób. W akcję osobiście zaan-
gażowali się Grzegorz Macko i 
Krzysztof Maj z zarządu woje-
wództwa. Pociąg Kolei Dolnoślą-
skich pojechał na granicę polsko-
-ukraińską ratować uchodźców z 
ogarniętej wojną Ukrainy. Oprócz 
tłumaczy na pokładzie znaleźli 
się także przedstawiciele Zarzą-
du Województwa Dolnośląskie-
go - Grzegorz Macko i Krzysztof 
Maj. W sumie do składającego się 
z połączonych dwóch pociągów 
składu zmieściło się 435 osób – 
głównie matek z dziećmi i osób 
starszych. Na pokładzie wyczer-
pani podróżni mogli liczyć na go-
rące napoje, jedzenie i słodycze 
dla dzieci. Pociąg w drodze na 
Dolny Śląsk zatrzymywał się na 
stacjach w Rzeszowie, Krakowie, 
Katowicach, Opolu, Wrocławiu, 
Legnicy, Bolesławcu i Zgorzelcu. 
Podróżni mogli wysiadać na do-
wolnej z nich i kierować się dalej 
do swoich rodzin, przyjaciół czy 
kwater.

Szkoły wspierają
Jednym z dobrych przykła-

dów jest Publiczna Szkoła Pod-

stawowa nr 5 im. Aliny i Czesława 
Centkiewiczów, w której od kilku 
lat uczą się dzieci z Ukrainy. Ma-
jąc na względzie najważniejsze 
wartości - szacunek wobec dru-
giego człowieka, bezinteresow-
ną pomoc, życzliwość, pokój na 
świecie i wreszcie - życie ludzkie, 
w sobotę (26 lutego) PSP nr 5 
przyłączyła się do wiecu na rzecz 
poparcia dla Ukrainy. Spotkanie 
odbyło się na Placu Magistra-
ckim o godzinie 11.00. "Piątka" 
szczególnie ubolewa nad losem 
ciemiężonego narodu. Nazwy 
takie jak: Chersoń, Krzywy Róg, 
Apostołowo są w szkole dosko-
nale znane - to rodzinne strony 
uczniów. Tak - w ławkach u Cent-
kiewiczów zasiadają dzieci, dla 
których bombardowana Ukraina 
jest ojczyzną, ziemią, na której 
się urodzili i wychowali, a na któ-
rej obecnie - w strachu, ze łzami 
w oczach - przebywają niepewni 
o jutro ich bliscy: babcia, ciocia, 
wujek, kuzyni. Dodatkowo w 
"piątce" zbierane są dary. - Se-
gregujemy je i opisujemy zgod-
nie z ich przeznaczeniem. Mamy 
odzież, środki higieniczne i opa-
trunkowe, żywność. Zobaczcie 
ile dzięki Wam - ludziom o wiel-
kich sercach - udało się już zdzia-
łać! A to dopiero początek! W ak-
cji uczestniczą wszyscy - i duzi, i 
mali. Ci najmłodsi okazują swoje 
wsparcie poprzez strój czy włas-

noręcznie wykonane kotyliony w 
barwach ukraińskich - czytamy 
na szkolnym Facebooku placów-
ki.

Gminy Aglomeracji
W każdej Gminie regionu Wał-

brzyskiego, a także Starostwie 
Powiatowym w Wałbrzychu każ-
dy uchodźca może otrzymać 
informację i wsparcie. Również 
wolontariusze i darczyńcy są od-
powiednio pokierowani. Każda 
gmina opublikowała na swojej 
stronie dane teleadresowe do-
tyczące pomocy Ukraińcom. Sa-
morządy w regionie stają na wy-
sokości zadania.

Wyrazy wdzięczności
Akcja pomocy Ukraińcom ro-

zeszła się tak szerokim echem i 
zaangażowaniem, że nie sposób 
zliczyć wszystkie podmioty i oso-
by, które pomagają uchodźcom. 

Samorządy, harcerze, przedsię-
biorcy, uczniowie, nauczyciele, 
organizacje non-profit, to tylko 
nieliczne przykłady osób, któ-
re swoją całą energię i czas po-
święcają na niesienie pomocy. 
Dla WAS WSZYSTKICH należą się 
ogromne podziękowania! To tak 
samo ważna walka jak na froncie!

Waro również odwiedzić 
rządową stronę informacyjną 
https://www.gov.pl/web/mswia/
informacja-dla-uchodzcow-z-
-ukrainy.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

OSA
Fot. facebook.com/wal-

brzychmojemiasto
UMWD

PSP 5
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 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Bohaterów Getta 9 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i 
składa się z: jednego pokoju, kuchni, wc, jadalni, garderoby i przedpokoju, o 
łącznej powierzchni użytkowej 41,19 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 5,52 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 196o powierzchni 349 m² obręb Konradów nr 15 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00014659/4 wynosi 1303/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 80.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:10.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Biały Kamień w Wałbrzych ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 8.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Bohaterów Getta 9/2” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Wałbrzychu przy ul. Spadzistej 8 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i 
składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, o łącznej 
powierzchni użytkowej 44,63 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 233 o powierzchni 945 m² obręb Glinik nr 44 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/0008855/3 wynosi 3172/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 85.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:30.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Podgórze w Wałbrzych ul. Jagiellońska 7-9, tel. 74 842-34-44.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z 
aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. 
wadium w wysokości 8.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Spadzista 8/2” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości 
lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Ślepej 6 , oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka o numerze 420/8, obręb Nowe Miasto nr 26 
o łącznej powierzchni 0,1165 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu 
jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00033055/9, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta drobnymi drzewami. 
Położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie 
działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. 
Od strony ulicy teren wypłaszczony, w zachodniej części działki opada 
nierównomiernie w kierunku zbiornika wodnego. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 168/2021 Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha z dnia 08.09.2021 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 120.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:15.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 12.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Ślepa 6 dz nr 420/8 obręb Nowe Miasto 
nr 26” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.
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REKLAMA R0157/22

REKLAMA R0158/22

REKLAMA R0159/22

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej garażem, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Reja oznaczonej 
jako działka numer 279/22 obręb 19 Stary Zdrój o powierzchni 124 m², 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga 
wieczysta SW1W/00037613/7, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Cena wywoławcza nieruchomości    26.000,00 zł
Gmina Wałbrzych nie posiada decyzji właściwego organu udzielającego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu jako garaż. Nabywca przyjmie 
wszystkie ewentualne konsekwencje z tytułu braku decyzji właściwego 
organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie obiektu jako garażu.
Nieruchomość częściowo zabudowana budynkiem garażu o pow. 30,58 m², 
w przeważającej części stanowi dojazd do obiektu.
Nieruchomość zajmowana jest bezumownie.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z 
aktualnymi zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,

- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 
1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 
r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza 
przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. 
wadium w wysokości 2.600,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Reja dz nr 279/22 obręb 19 Stary Zdrój” 
oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości 
lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 
2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych 
osobowych danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 11 położonego w Wałbrzychu przy ul. Konopnickiej 9 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na III piętrze budynku mieszkalno-
usługowego i składa się z: jednej izby, o łącznej powierzchni użytkowej 23,13 
m².
Do lokalu przynależy piwnica i komórka gospodarcza o łącznej pow. 11,20 
m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 
76/1 o powierzchni 218 m² obręb Śródmieście nr 27 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00011263/0 wynosi 592/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 45.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 12:20.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Śródmieście w Wałbrzych ul. Mickiewicza 35, tel. 74 887-05-28.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 4.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Konopnickiej 9/11” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Wałbrzychu przy ul. Psie Pole 19 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i 
składa się z: jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, o 
łącznej powierzchni użytkowej 32,88 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,38 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 45 o powierzchni 636 m² obręb Nowe Miasto nr 26 dla której w Sądzie 
Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00014361/8 wynosi 996/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 70.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:50.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 
Nowe Miasto w Wałbrzych ul. Sygietyńskiego 19, tel. 74 887-05-31.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie 
o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających 
osobowości prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o 
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest 
przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i pełnomocnictwo 
z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego 
małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu nabycia 
nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 06.04.2022 r. wadium 
w wysokości 7.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Psie Pole 19/4” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia 
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
 Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej 
zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 

2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności 
nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na 
zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania 
przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział 
w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 
Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 
postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych 
danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod 
numerem telefonu 74 665 53 59.
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Złota młodzież

Piłkarska wiosna podszyta mrozem

W trakcie rywalizacji pierwszej drużyny nie zapominaliśmy 
o Turnieju Finałowym Dolnośląskiej Ligi Młodziczek, które 
walczyły o miano najlepszej drużyny w regionie.

Po długiej przerwie zimowej już 12 marca startują piłkarskie rozgrywki. W pierwszej kolejności na boisko wyjdą zawodnicy IV 
ligi dolnośląskiej, Ligi Okręgowej i Wałbrzyskiej Serie A.

Wałbrzyszanki przegrały co 
prawda z Wieżą Radków, ale 
zwyciężając z obiema Wroc-
ławskimi drużynami zapewni-
ły sobie miejsce w annałach 
klubowej historii. Zwycięstwo, 
złoty medal i awans na szcze-
bel centralny rozgrywek, to 
największy sukces w 15-letniej 
historii. Podopieczne trenera 
Grzegorza Będzińskiego tur-
niej ćwierćfinałowy rozegrają 
w Wałbrzychu (18-20.03).

- Choć ten pełen szczęścia i 
radości weekend już minął je-
stem wypełniony szczęściem 
i radością od stóp do głowy. 

Uśmiech nie schodzi mi z twa-
rzy. Dla takich chwil warto pra-
cować i się zaangażować na sto 
procent. Jestem z dziewczyn 
mega dumny. Jeden cel już 
zrealizowany, teraz czas pójść 
o krok dalej i zawalczyć o coś 
więcej. Jestem pewien, że je-
żeli w dalszym ciągu będzie-
my tak samo ciężko trenować 
i z takim zaangażowaniem to 
ten sezon może mam przy-
nieść jeszcze wiele cudow-
nych chwil - powiedział trener 
Grzegorz Będziński.

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju finałowego:

1.MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych

2.Akademia Siatkówki AZS 
AWF Wrocław

3.MKS MOS Wrocław - piłka 
siatkowa

4.Uczniowski KLUB Sporto-
wy „Wieża” Radków

JZ 

Z naszego regionu w roz-
grywkach IV ligi występuje 
Polonia Stal Świdnica, która po 
rundzie jesiennej zajmuje 2. 
miejsce w ligowej tabeli. Do li-
dera traci 7 punktów. W pierw-
szym meczu świdniczanie 

zmierzą się z Sokołem Marcin-
kowice (12 marzec - g. 15:00).

Ligę Okręgową nasz region 
reprezentują trzy zespoły. Naj-
lepiej z całej trójki radzi sobie 
Górnik Wałbrzych, który z 41 
punktami przewodzi ligowej 

stawce. W środku stawki znaj-
dują się MKS Szczawno Zdrój i 
Victoria Świebodzice. Na po-
czątek rywalizacji czekają nas 
derby. Biało-niebiescy zagrają 
z Victorią, Mineralni podejmą 
Włókniarza Kudowa Zdrój.

12.03 - g. 15:00
Górnik Wałbrzych - Victoria 

Świebodzice
MKS Szczawno Zdrój - Włók-

niarz Kudowa Zdrój
Start rundy wiosennej cze-

ka też Wałbrzyską Serie A. Na 
weekend 12/13 marca zapla-
nowano 8 spotkań. Najcieka-
wiej powinno być w Głuszycy, 
gdzie miejscowy Włókniarz 
zagra z Górnikiem Nowe Mia-
sto. Trudne spotkanie czeka też 
Herbapol, który zmierzy się z 
Zielonymi.

12.03 sobota
g. 15:00| Zdrój Jedlina Zdrój 

- Czarni Wałbrzych
g. 15:00| Włókniarz Głuszy-

ca - Górnik Nowe Miasto
g. 16:00| Zagłębie Wał-

brzych - Sudety Dziećmorowi-
ce

13.03 niedziela
g. 11:00| AKS II Strzegom - 

Górnik Boguszów Gorce
g. 15:00| Herbapol Stanowi-

ce - Zieloni Mokrzeszów
g. 15:00| Iskra Witków Śląski 

- KS Walim
g. 15:00| Błękitni Owiesno - 

Zieloni Mrowiny
g. 15:00| Unia Bogaczowice - 

MKS II Szczawno Zdrój

JZ 

Do góry nogami
Czy w obliczu ludzkiego 
nieszczęścia można mieć 
pretensje do losu, o to 
że jest mniej łaskawy? W 
ostatnim czasie obserwu-
jemy dramat matek ucie-
kających z dziećmi z kraju 
ogarniętego wojną. Często 
robią to pod osłoną nocy, 
pomiędzy gradem kul. Przy 
akompaniamencie alarmo-
wych syren, z rakietami, 
które najpierw przelatują 
im nad głowami, by chwilę 
później zniszczyć mir do-
mowego ogniska.
Uciekają żeby chronić swo-
je dzieci. Sam mam dwójkę 
i nawet nie próbuję sobie 
wyobrazić sytuacji, w któ-
rej coś im zagraża. Wciąż 
mam przed oczami zdjęcie 
nastoletniej Poliny. Dziew-
czyna zginęła od kul rosyj-
skich żołnierzy. W samocho-
dzie zginęli też jej rodzice. 
W momencie kiedy piszę 
ten tekst, dotarła do mnie 
informacja, że w szpitalu 
zmarł jej 5-letni brat. W in-
nym szpitalu wciąż o życie 
walczy jej 13-letnia siostra. 
Dziennikarze mówią, że nie 
wie, o tym, że  została sama 
na świecie. Lekarze wciąż 
nie wiedzą czy dziewczynka 
przeżyje.
Myślę o tym i o ludziach, 
którym udało się opuścić 
Ukrainę. Część z nich jedzie 
do Wałbrzycha. Dlaczego 
nawiązuję właśnie do tego? 
Otóż w najbliższy weekend 
w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów miał się odbyć pół-
finałowy turniej barażowy. 
Miały w nim wystąpić nasze 
siatkarki. Mieliśmy cieszyć 
sportowym świętem. Dziś 
na parkiecie pojawiły się 
dywaniki, łóżka, koce, śpi-
wory. W jednym z rogów 
przygotowano kącik dla 
dzieci. Na trybunach w ter-
mosach grzała się woda.
Ktoś rozkładał inne rzeczy. 
Wszyscy się spieszyli. Wszy-
scy byli smutni. Ktoś stwier-
dził, że świat zwariował, 
że hala sportowa powinna 
służyć do czegoś innego. W 
powietrzu czuć było napię-
cie. Na koniec, gdy wycho-
dziłem, ktoś jednak zmusił 
się do uśmiechu i pożegnał 
mnie słowami: „Głowa do 
góry. Będzie dobrze”. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Walczyli do końca
Trzydniowa rywalizacja wałbrzyskich juniorów w turnieju 

półfinałowym w Jastrzębiu Zdroju, okazał się bardzo emocjo-
nująca. Chełmiec liczył na awans i do zrealizowania celu za-
brakło naprawdę niewiele.
Nieoczekiwana porażka w 
pierwszym meczu pokazała, 
że o laur zwycięstwa będzie 
znacznie trudniej niż myśla-
no.

- Nie tak wyobrażaliśmy so-
bie start turnieju 1/2 finału 
Mistrzostw Polski juniorów. 
Po gładko wygranych pierw-
szych dwóch partiach do 
głosu doszli pilanie i nie-
stety, sprawdziło się powie-
dzenie kto nie wygrywa 3:0 
ten… (przegrywa 2:3 przyp. 
red) - mówią przedstawicie-
le klubu.

W drugim dniu zmagań zde-
cydowanie poza zasięgiem 
okazał się gospodarz zawo-
dów, drużyna Akademii Ta-
lentów Jastrzębski Węgiel. 
Kolejny mecz miał stać się 
więc meczem o wszystko. 
Awans Chełmcowi dawała 
tylko wygrana przy założe-
niu, że miejscowi pokonają 
Jokera stosunkiem setów 
3:0 lub 3:1.

Na koniec okazało się, że wy-
grana wałbrzyskiej drużyny 
w ostatnim dniu rywalizacji 
była już wyłącznie pyrruso-
wym zwycięstwem.

- Niestety, ostatnie losy 
meczowe potoczyły się ina-
czej - Akademia Talentów 
Jastrzębski Węgiel wygra-
ła z UKS Jokerem Piła 3:2 
i to właśnie te dwie ekipy 
zameldowały się w fina-
łach – mówią przedstawi-
ciele wałbrzyskiej drużyny.

Ostatecznie Chełmiec Wał-
brzych zostaje sklasyfiko-
wany na miejscach 9 – 12 w 
kraju.

Wyniki Chełmca:

Chełmiec – UKS Joker Piła 
2:3 (25:14, 25:14, 22:25, 
23:25, 11:15)
Chełmiec – AT Jastrzębski 
Węgiel 0:3 (19:25, 20:25, 
12:25)
Chełmiec – UKS Szamotu-
lanin Szamotuły 3:0 (25:20, 
26:24, 25:18)ń

JZ
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Derby na dobry początek
Mocnym uderzeniem piłkarze Górnika Wałbrzych zakończyli okres przygotowawczy przed po-

wrotem na ligowe boiska. W ostatnim teście biało-niebiescy rozbili Iskrę Witków Śląski aż 15:1, 
co jestem świetnym prognostykiem przed jutrzejszą derbową potyczką z Victorią Świebodzice. 

W ostatnim spotkaniu kon-
trolnym przed sobotnim me-
czem II kolejki rundy wiosennej 
(pojedynek I kolejki rozegrano 
w listopadzie, Górnik pokonał 
na wyjeździe Pogoń Pieszyce 
5:1) wałbrzyszanie rozgromili 
siódmą ekipę klasy A wygry-
wając aż 15:1. - Trudno ko-

mentować taki wynik, bo to 
był sparing przede wszystkim 
na podtrzymanie formy strze-
leckiej -, przyznał trener Mar-
cin Domagała. Szkoleniowiec 
Górników nie ukrywał jednak, 
iż jest bardzo zadowolony z 
pracy, jaką jego podopieczni 
wykonali w ostatnich dwóch 

miesiącach, a także poważne-
go podejścia do treningów czy 
samych meczów kontrolnych. 
Efekt świetnej dyspozycji li-
dera „okręgówki” to zaledwie 
jeden remis z Koroną Piaski 
(wielkopolska IV liga) oraz seria 
wyraźnych zwycięstw, w tym 
z dwoma IV-ligowcami: Jawo-
rzanką Jawor oraz Granitem 
Roztoka, czy Polonią Bystrzyca 
Kłodzka. To wszystko sprawia, 
iż dużą nadzieją czekamy na 
jutrzejszy pojedynek z Victo-
rią Świebodzice. Jak przyznał 
trener Domagała, w najbliż-
szych spotkaniach będzie w 
większym niż dotychczas stop-
niu korzystał z juniorów młod-
szych oraz starszych, którzy 
nieco później rozpoczną swoje 
rozgrywki. - Cieszę się, że do 
zdrowia wraca Marcin Smoczyk, 

którego szykujemy na mecz z 
Polonią Bystrzyca Kłodzka - do-
dał opiekun Górnika. 

Początek derbowej konfron-
tacji z Victorią Świebodzice ju-
tro o godzinie 15, a do meczu 
dojdzie na płycie bocznej sta-
dionu przy ulicy Ratuszowej. 

Spotkanie kontrolne
Górnik Wałbrzych – Iskra 

Witków Śląski 15:1 (4:0)
Bramki dla Górnika: Damian 

Chajewski 6, Mateusz Koperni-
cki 2, Konrad Korba 2, Mateusz 
Sobiesierski, Michał Bartko-
wiak, Piotr Krawczyk, Marcin 
Kobylański, Dawid Rosicki

Górnik: Brzeziński, D. Micha-
lak, Orzech, Pawłowski, Gru-
dziński, Sobiesierski, Koperni-
cki, Niedźwiedzki, Kobylański, 
Chajewski, Bartkowiak oraz Ku-
biak, Krawczyk, Gorczyca, Rze-
szotko, Korba, Rosicki. Trener: 
Marcin Domagała

Bartłomiej Nowak

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Sport w obliczu wojny
No i stało się - piłkarska re-
prezentacja Rosji została 
wykluczona z baraży o pił-
karski mundial i zawieszona 
we wszystkich rozgrywkach. 
Spotkało to także inne rosyj-
skie drużyny w różnych dy-
scyplinach oraz pojedynczych 
sportowców. Rosji zabrano też 
prawa do organizacji imprez 
sportowych, które w tym kraju 
miały się odbyć.
Wszyscy decyzjom sporto-
wych federacji przyklaskują 
(FIFA i UEFA jest krytykowa-
na, że kilka dni „czaiła się” z 
podjęciem radykalnych kro-
ków), chwalą kluby i zawod-
ników, którzy z Rosjanami nie 
chcą rywalizować. Oczywi-
ście wobec skali tego co robi 
Putin, skala sankcji musi być 
adekwatna i totalna izolacja 
rosyjskiego sportu taką jest. 
Ale pozostaje jednak, mimo 
wszystko, gdzieś to pytanie 
- czy sportowcy powinni po-
nosić konsekwencje za czyny 
polityków. W tym tekście nie 
napiszę jakie jest moje zda-
nie ...bo sam nie wiem i od 
kilku dni biję się z myślami. Z 
jednej strony wobec dramatu 
Ukraińców tylko tak bezpre-
cedensowa skala sankcji na 
Rosję, obejmująca wszystkie 
dziedziny życia - od gospo-
darki przez sport po kulturę 
może odnieść realny skutek, 
ale z drugiej strony dlaczego 
przez jednego człowieka, któ-
ry w parę dni wyrzucił Rosję 
z cywilizowanego świata na 
lata, jak nie na dziesięciolecia, 
całe pokolenie sportowców 
ma tracić szansę gry na mun-
dialu, występu na igrzyskach, 
rywalizowania na turniejach 
itp. Czy np. tenisista Andriej 
Rublov, który dosadnie wy-
powiada się przeciw inwazji 
na Ukrainę, podobnie jak pił-
karz Fiodor Smolov, mają być 
wyrzuceni ze sportowej spo-
łeczności nie ze swojej winy? 
Czy sport traktować tak samo 
jak inne dziedziny? - w końcu 
na skutek np. sankcji gospo-
darczych cierpią też nie tylko 
proputinowscy oligarchowie, 
ale i cała rzesza uczciwych ro-
syjskich przedsiębiorców, któ-
rych pewnie znaczna część też 
jest przeciwko inwazji. A może 
to właśnie sport jako jedyny, 
będący od czasów starożyt-
nych igrzysk synonimem po-
koju, powinen być faktycznie 
wolny od polityki?
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.pl

Efektowny nokaut Leśniaka
Jeszcze kilka tygodni temu publikowaliśmy wywiad na łamach Tygodnika 30 minut z wałbrzyskim bokserem Michałem „Szczu-

pakiem” Leśniakiem. A już jest po walce. Wówczas sam bokser nie wiedział do końca, kto będzie jego rywalem, z którym zmierzył 
się w miniony piątek na gali boksu w Dzierżoniowie.

Michał, mimo przebytego 
Covida-19, ciężko treno-
wał, by wrócić do formy. I 

to się opłaciło, bo pokazał 
efektowny boks. Naprze-
ciw „Szczupaka” stanął 

Wilber Blanco, jako ko-
lejny zawodnik z Amery-
ki Południowej, z którym 

walczył bokser z Wał-
brzycha. Pierwsza runda 
okazała się nade spokoj-
na i nic nie zanosiło się, 
by walka zmieniła swój 
przebieg. Okazało się to 
„ciszą przed burzą”, gdyż 
w drugiej rundzie Michał 
przepuścił sierp rywala i, 
wykonując zwód, mocno 
uderzył hakiem na korpus, 
trafiając w wątrobę. To 
był nokaut! Przebieg tej 
niezwykle krótkiej walki 
potwierdził słowa Leśnia-
ka, że przestając ćwiczyć 
ciężary odzyskał szybkość 
i dawny styl boksowania. 
Gratulacje!  
 

PAS
Fot. użyczone: facebook.
com/Szczupson (TYMEX)

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:  Marcin 
Nazwisko: Folc 
Data urodzenia: 23 października 1981 roku 
Pseudonim sportowy: Folczyk
Klub: KP Górnik Wałbrzych (piłka nożna) 
Największy dotychczasowy sukces: Najwięk-
szym moim sukcesem była szansa zaistnie-
nia w wielkiej piłce, czyli Ekstraklasie. Mam 
na swoim koncie 58 spotkań w Ekstraklasie, które zaliczyłem w barwach 
RKS-u Radomsko, Zagłębia Sosnowiec oraz Piasta Gliwice, a także zdo-
byłem 11 bramek na najwyższym szczeblu w kraju. Warto podkreślić, iż 
dwukrotnie, z Radomskiem oraz Zagłębiem, wywalczyłem promocję do 
Ekstraklasy. Ponadto byłem powoływany do reprezentacji Polski U-19, 
która była szykowana pod Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 2004 roku. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Zawsze podobał mi się Thierry Hen-
ry, jego spokój, luz w grze. Co utkwiło mi w pamięci, to strzały Francuza 
wewnętrzną częścią stopy w boczną siatkę. Dla mnie był na pierwszym 
miejscju. 
Dlaczego piłka nożna: Zaczęło się od podwórka, bo każdy grał w piłkę 
nożną. Spory wpływ na mój wybór miał również mój tata oraz brat, z któ-
rymi grałem i często oglądałem futbol w telewizji. Potem już poszło. Brat 
zaczął trenować w Kuźni Jawor i wkrótce ja również do niego dołączyłem. 
Pamiętam, że w tamtych czasach nie widziałem świata poza piłką. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Obecnie jestem trenerem grup dziecięcych, 
choć również będę przy pierwszym zespole Górnika. Dlatego moim naj-
większym sukcesem będzie, jeśli dołożę swoją cegiełkę do wychowania 
przyszłego zawodnika Ekstraklasy czy reprezentanta Polski. 
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Co ćwierka w sieci...

Edward Szewczak

Cezary Przybylski

WałbrzychMojeMiasto @edoszewczak

@PrzybylskiCez

@WalbrzychMM

5:09 PM · 8 mar 2022

8:16 AM · 9 mar 2022

6:54 AM · 8 mar 2022

Nasz wczorajszy transport jest już w Ukrainie. Po przeładunku na granicy bezpiecz-
nie dotarł do Borysławia. Wielkie brawa dla @PaczkomatyPL
 za darmowy transport! #Wałbrzych #StandWithUkraine 

Z @Dolny_Slask, z Międzynarodowego HUBu Pomocy Humanitarnej we Wrocła-
wiu wyruszył do naszego partnerskiego regionu - Obwodu Dnipropietrowskiego 
pierwszy konwój karetek przekazanych od Pogotowia Ratunkowego we Wrocła-
wiu oraz pomoc humanitarna. #DolnyŚląskwspieraUkrainę

Każdego dnia przyjeżdzają do nas transporty darów z całej Europy. Wczoraj para 
wałbrzyszan z Düsseldoru przywiozła wyładowanego pomocą po dach busa. Do-
datkowo za zebrane pieniądze kupili dwa generatory prądu i zostawili je na maga-
zynie centralnym. Pięknie dziękujemy! #Wałbrzych

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
@MuzeumWalbrzych

11:47 AM · 5 mar 2022

Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu dzień drugi! Wszyscy, od wy-
stawców po odwiedzających targi, są absolutnie zachwyceni naszym stoiskiem i 
przebogatą ofertą turystyczną @WalbrzychMM ! Dzieje się! Czekamy na Was na 
stoisku nr 12! @Stara_Kopalnia  @RomanSzelemej

PSP Wałbrzych
@psp_walbrzych

6:32 PM · 27 lut 2022

Zbiórka sprzętu strażackiego i ochrony indywidualnej w @psp_walbrzych
. Niespodziewanie duża ilość zebrana od funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP - 
DZIĘKUJEMY!

Andrzej Duda
@AndrzejDuda

11:59 PM · 7 mar 2022

Jeśli WWP myśli, że burząc domy i zabijając cywilów armia rosyjska złamie wolę i 
ducha Obrońców Ukrainy, to głęboko się myli. Jak powiedział mi 
@ZelenskyyUa  każdy zniszczony dom i każda kolejna ofiara zabita rosyjskim poci-
skiem wzmaga w Obrońcach opór i wolę zeycięstwa.

Kancelaria Premiera
@PremierRP

7:39 AM · 8 mar 2022·

Premier @MorawieckiM  przed wylotem do #Londyn: Udaję się znowu na wizyty 
do stolic europejskich po to, żeby wzmacniać pakiet sankcji. Dzisiaj udaję się do 
krajów, które nie są krajami członkowskimi UE, ale są ważnymi krajami członkow-
skimi NATO.

MKS Szczawno-Zdrój
@MksZdroj

10:00 PM · 3 mar 2022

Prosimy o wsparcie w głosowaniu na nasze projekty w #Puchar1000Goli 1. Szkole-
nie z pierwszej pomocy - https://puchar1000goli.pl/projekty/mks-szczawno-zdroj/
2. Wyjazd naszych kibiców na mecz Bayernu Monachium - https://puchar1000go-
li.pl/projekty/mks-szczawno-zdroj-3/ 3. Zakup klubowego busa - https://puchar-
1000goli.pl/projekty/mks-szczawno-zdroj-2/
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Zadbane i gęste włosy to nie 
tylko atrybut kobiet. Dla męż-
czyzn również jest to ważny 
aspekt wyglądu. Często silny 
stres, zmiana diety, zaburze-
nia hormonalne, czynniku 
genetyczne, choroby, a szcze-
gólnie w ostatnich czasach 
przebyty Covid-19 mogą 
powodować osłabienie i wy-
padanie włosów. Jak sobie 
radzić gdy zaobserwujemy u 
siebie taki problem?
 Rozsądnym krokiem w ta-
kim wypadku jest wykonanie 
podstawowych badań( mor-
fologia, TSH ), by sprawdzić 
co dzieje się w naszym orga-
nizmie. Zadbajmy o siebie od 
środka, postawmy na zdrową 
dietę bogatą w składniki od-
żywcze . 
W gabinecie kosmetologicz-
nym w pierwszej kolejności 
wykonywany jest wywiad 
oraz analiza skóry głowy z po-
mocą specjalistycznej kamery 
trychologicznej, która w bar-
dzo dokładny sposób pozwa-
la na ocenę stanu skóry głowy 
oraz kondycji włosów. Pozwa-
la nam to określić sprecyzo-
wać problemy i ustalić terapię 
zabiegową.
Skutecznym rozwiązaniem 
dla przerzedzonych włosów 
jest wykonanie serii mezo-
terapii skóry głowy. Zabieg 
polega na wykonaniu serii 
wkłuć w skórę głowy maleń-
ką igiełką w powierzchniowe 
warstwy skóry właściwej. Jest 
szybki i praktycznie bezbo-
lesny. W tej chwili na rynku 
mamy nowoczesne preparaty, 
które pozwalają na wykona-
nie jedynie 4 zabiegów w serii, 
a już od pierwszego zabiegu 
zahamowane jest wypadanie 
włosów.
Istotne jest, by stosować 
kosmetyki, które nie będą 
nadmiernie przesuszały i po-
drażniały skórę głowy. Bardzo 
pomocne będą serum czyli 
tzw „wcierki” , które nasycą 
cebulki włosów cennymi sub-
stancjami ,a jeśli połączymy to 
z kilkuminutowym masażem 
skóry głowy zdecydowanie 
usprawnimy mikrokrążenie.
Holistyczne podejście do 
problemu czyli działanie na 
kilku płaszczyznach jedno-
cześnie daje zazwyczaj wspa-
niałe rezultaty w rozwiązaniu 
problemu osłabionych i wy-
padających włosów.

KAROLINA TOMZA 

Kupiłam psa. Tak – kupiłam. 
Nie przygarnęłam z ulicy, chod-
nika, nie zabrałam smutnego 
spod mostu, nie adoptowa-
łam. I choć wiele osób to dziwi 
to tę decyzję bardzo mocno 
przemyślałam. W tamtym roku 
pożegnaliśmy Tosię, pustka po 
niej była męcząca. I choć po-
czątkowo zarzekałam się, że 
żadne cztery łapy nie zagrzeją 
u nas zbyt prędko miejsca to 
zdanie dość szybko zmieni-
łam. Odwiedzaliśmy z Mężem 
i Nelą schroniska dla zwierząt, 
przemykało nam nawet przez 
głowę, by zaadoptować kota, 
ale suma sumarum wizyty w 
tych miejscach, rozmowy z 
behawiorystą uświadomiły 
nam, że nie mamy tyle siły, by 
wziąć pod swój dach pupila po 
przejściach. Czy w związku z 
tym czuję się gorsza? Absolut-
nie nie. Podziwiam wszystkich 
decydujących się na ten krok, 
bo muszą już na starcie włożyć 
wiele więcej pracy w proces 
oswojenia zwierzaka z nową 
sytuacją, lepszym człowie-
kiem. My świadomie ten etap 
pomijamy, chcąc dla naszej 
trzylatki przyjaciela bez traum 
i w pełni zdrowia. Idąc dalej – 
czy będę jeździć na wystawy? 
Być może. Czy będę chciała 
rozwijać hodowlę? Nie mówię 
nie. Najważniejszym jest dla 
nas zdrowie Lille i jej dobre 
samopoczucie, w tym ufność i 
przyjaźń od pierwszych chwil 
po przekroczeniu naszego 
domu. Moim marzeniem było 
posiadanie charta włoskiego, 
Mąż chciał jack russella, więc 
idąc na kompromis mamy whi-
petta. Rasa psa idealnie dopa-
sowana do naszej zawodowo-
-prywatnej codzienności. A 
czyż nie o to w tym pieskim ży-
ciu chodzi? Szanujmy wybory 
innych ludzi – to ta możliwość 
różnego spektrum daje całą 
paletę barw. Kto wie – może 
Wasz adopcyjny mokry nosek 
obwącha się z naszym podczas 
spacerów, które planuję pro-
pagować wiosną i latem w na-
szych malowniczych, pełnych 
możliwości właśnie terenach?

Piękna na wiosnę!
W trzeciej odsłonie nasze-

go cyklu „Piękna na wiosnę” 
proponujemy ci makijażowe 
triki, jak zwykle nie zapo-
minamy też o pielęgnacji i o 
produktach „must-have”.

Brwi idealne
Zaopatrz się w zestaw szablo-

nów do brwi, dzięki któremu na-
dasz im idealny kształt i kolor. Pa-
miętaj też o użyciu żelu na włoski 
i o korektorze. Pod ręką miej też 
zawsze pęsętę. Jeśli zależy ci na 
intensywnym odcieniu, zwilż pę-
dzelek. Zwolenniczki naturalnego 
look’u powinny zrezygnować z 
moczenia akcesoriów do makijażu 
w wodzie. 

Kwiaty na paznokciach 
Tej wiosny postaw na te bar-

wy, na które jeszcze nigdy się nie 
odważyłaś. Zobaczysz, że jeden 
szczegół może zmienić wszystko. 
My wybieramy lakiery w kolorach 
świeżych kwiatów, które nie dość, 
że błyskawicznie wysychają, to 
jeszcze nadają połysk i zdrowy wy-
gląd płytkom. Pamiętaj również o 
nakładaniu rewitalizującego se-
rum, np.z ekstraktu winogron. Z 
jego pomocą poprawisz kondycję 
paznokci. Stosuj także: bazy uła-
twiające usuwanie lakieru, olejki 
do skórek, maseczki. Na koniec do-
pieść swe dłonie kremem. 

Lekkość z połyskiem 
By wywrzeć na kimś wrażenie, 

wcale nie musisz robić mocnego 
makijażu. Wzmocnij swoje na-
turalne piękno rozświetlającym 
kremem zawierającym: pigmenty 
korygujące koloryt cery, kwas hia-
luronowy i subtelnie opalizujące 
perełki.

Truskawki na usta
Czy wiesz, że olejek z pestek tru-

skawek zawiera kwasy tłuszczowe, 
które korzystnie działają na skórę, 
także ust? Wybierając taki kosme-

tyk masz pewność, że zadbasz o 
nawilżenie, zmiękczenie i ich od-
żywienie. 

Morska bryza w zasięgu ręki 
Co prawda do wakacji jeszcze 

daleko, ale zapach wody możemy 
już przywołać w naszym domo-
wym zaciszu dzięki odpowiednim 
produktom: chłodzącym jak fale 
oceanu żelom pod prysznic czy 
postbiotykom pochodzenia mor-
skiego zawartych w kremach do 
twarzy.

Owocowe love
Zaopatrz się w owocowe prepa-

raty. One przeniosą cię do magicz-
nego ogrodu albo na rajską wyspę. 
Płatki nawilżające z organicznym 
ekstraktem z kiwi, bananowa ma-
ska do włosów czy peeling do cia-
ła zawierający wyciąg z borówki. 
Prawda, że brzmi pysznie?l.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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 Prezydent  Miasta 
Wałbrzycha

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na 
ustalenie miesięcznej kwoty czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ulicy 
Basztowej, oznaczonej jako działka nr 121/1 w obrębie nr 
47 Podzamcze o powierzchni 0,1300 ha z przeznaczeniem 
na parking samochodowy.
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu dzierżawnego 
nieruchomości została ustalona w wysokości 5.850,00 zł 
netto + 23% VAT 
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2022r. w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 08:45. 
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: 
dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru 
dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP, 
odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego w przypadku cudzoziemców 
– osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 
marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne 

pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania 
uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie 
inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia 
działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. 
Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie 
powinny mieć formę pisemną(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
do dnia 06.04.2022 r. wadium w wysokości 5.850,00 zł na 
konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów 
Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 
0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem „Wadium na przetarg 
– część działki nr 121/1 obręb nr 47 Podzamcze”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w 
razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg 
zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość 
odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze 
Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, 
pok. 104, tel.74 6655227, gdzie można również zapoznać 
się z regulaminem przetargu.
Data wywieszenia od 09.03.2022 r.  do 13.04.2022 r. 
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Światło jej mieszkania 
jest kojące i ciepłe. Sączy się 
niespiesznie długimi wie-
czorami z drugiego piętra 
ogromnej kamienicy wprost 
na ulicę, zalewając wszystko, 
co napotyka na swojej dro-
dze łagodnością miękkiego 
kobaltu. Codziennie siadam 
na brzegu łóżka w sypialni i 
ogrzewam się ciepłym do-
stojeństwem tego czułego 
trwania. Przez chwilę jego 
ściszony blask wypełnia po-
dziurawioną lękiem głowę. 
Nocą, kiedy zbudzona złym 
snem sprawdzam, czy Kijów 
jeszcze się broni, zaglądam 
w jej niebieskie okna, które 
wpatrują się zuchwale w gar-
dło bezsennej nocy. Ona też 
nie śpi. 

 Algorytm wiosny i w 
tym roku się roztrzaskał. Tym 
razem o słowa-podwodne 
łodzie, zdania wystrzeliwa-
ne jak pociski, obietnice bez 
pokrycia sunące gąsienica-
mi czołgów. Nastał kolejny 
zmierzch znanego nam świa-
ta, który na powrót zaczął 
wydawać nam się nieśmier-
telny i wieczny. Po dwóch 
latach życia na pandemicz-
nym kredycie, po ogromie 
cierpienia, które się przez nas 
przelało, świat znowu stanął 
pod znakiem zapytania. Jest 
na zakręcie, zza którego nie 
widać niczego. Tym razem 
rana zadana jego zmęczone-
mu ciału wykrwawia się po 
sąsiedzku. Kolejne pęknię-
cie na starej porysowanej w 
kontynenty i państwa skórze. 
Boli tak bardzo, bo tekstura 
tej akurat krwi tak podobna 
do naszej.

 Co się teraz liczy? 
Te dni pomiędzy. Pomiędzy 
bombami, zachorowaniami, 
pociągami pełnymi prze-
rażonych dzieci, wiadrami 
łez. Chowam się pomiędzy. 
W błękicie światła jej miesz-
kania, między tytułami fil-
mów z Apollo, które notuję 
na marginesach kalendarza 
późno w noc. Tych, na które 
chcę pójść, snując bezczelne 
plany na pomiędzy, jak dłu-
go się da. 

PODWOJENIE WYOBRAŹNI już otwarte
Od 4 marca Wałbrzyska 

Galeria Sztuki BWA przy uli-
cy Słowackiego 26 serdecz-
nie zaprasza na wystawę 
ceramiki Mirosława Kociń-
skiego i Krzysztofa Rozpond-
ka PODWOJENIE WYOBRAŹ-
NI. W założeniu twórców 
zabieg ten ma działać w 
różnych aspektach naszej 
percepcji – tej sensorycznej, 
ale też mentalnej. Zidenty-
fikować, zrozumieć, określić 
werbalnie i zyskać poczucie 
świadomości otoczenia jest 
być może celem nadrzędnym 
tego projektu.

DWAJ wybitni artyści ceramicy, 
profesorowie Wydziału Ceramiki i 
Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wroc-
ławiu, postanowili złożyć hołd 
swojemu ulubionemu medium, a 
jednocześnie z atencją odnieść się 

do działań partnera. Na ekspozy-
cji zobaczyć można prace zreali-
zowane w okresie kilku ostatnich 
lat oraz najnowsze, wynikające 
z wzajemnych inspiracji swoją 
twórczością. To niełatwe zadanie, 
biorąc pod uwagę, że Mirosław 
Kociński już od lat pracuje w jego 
ulubionej technice mozaiki, kom-
ponując w obrębie płaszczyzny 
setki drobnych, ceramicznych 
elementów, podkreślonych in-
tensywnym kolorem szkliwa, a 
Krzysztof Rozpondek wykonuje 
trójwymiarowe obiekty z urozma-
iconych mas szamotowych, któ-
rych ekspresję potęguje nakłada-
nymi angobami i efektami, jakie 
uzyskuje dzięki wypałowi w pie-
cach raku czy piecach opalanych 
drewnem. To bardzo interesują-
ca prezentacja DWÓCH postaw 
twórców z olbrzymim bagażem 
doświadczeń warsztatowych i 
bogatym portfolio dokonań w za-

kresie ceramiki artystycznej. Łączą 
ich długie lata spędzone we wroc-
ławskiej uczelni, wspólne plenery 
i warsztaty czy udział w wielu wy-
stawach zbiorowych środowiska, 
które reprezentują, ale to pierw-

szy przypadek kiedy występują w 
duecie.

Red./BWA
Fot. BWA 

KONCERT SYMFONICZNY - WIOSNA, ACH TO TY...
Przed nami niesamowity 

koncert symfoniczny w sali 
Filharmonii Sudeckiej. Już w 
piątek 11 marca 2022 roku 
o godzinie 19:00 usłyszymy 
Uwerturę do opery „Sro-
ka złodziejka” Gioacchino 
Rossiniego, słynne „Cztery 
pory roku” - cykl koncertowy 
Antonio Vivaldiego oraz I 
Symfonię B-dur „Wiosenną” 
Roberta Schumanna. 
Na początek Rossini. O kom-

pozytorze krąży wiele barwnych, 
prawdziwych i podkoloryzo-
wanych opowieści. A to, że był 
wytrawnym kucharzem i sma-
koszem, że pisał dużo, za życia 
zaznał sławy i bogactwa. Jego 
kompozycje są tak znane, że 
dawno przestało mieć znaczenie 
kto jest ich autorem. Posłuchamy 

m.in. Uwertury do opery poważ-
nej z elementami komicznymi „La 
gazza ladra” – „Sroka złodziejka”. 
Napisana dla mediolańskiej La 
Scali w trzy miesiące, wystawio-

na została 31 maja 1817 roku. 
Libretto powstało na kanwie hi-
storii zaczerpniętej z życia - kiedy 
to ubogą dziewczynę skazano na 
śmierć za kradzież kilku srebrnych 

przedmiotów z serwisu stołowe-
go należącego do rodziny, u któ-
rej służyła. Po wykonaniu wyroku 
okazało się, że sprawcą kradzieży 
była zadomowiona sroka, a skra-
dzione przedmioty odnaleziono 
w ptasim gnieździe. U Rossiniego 
zakończenie jest szczęśliwe – nikt 
nie ginie, ale pełen grozy drugi akt 
wcale nie zapowiada happy endu. 
To tylko wstęp do tego co czeka 
Was podczas koncertu. 

Red./PJ
Fot. Filharmonia Sudecka 

dyrygent:Jan Miłosz Zarzycki
soliści: Kinga Augustyn - skrzypce

Program:
Gioacchino Rossini Uwertura do 

opery "Sroka złodziejka"
Antonio Vivaldi Cztery pory roku

Robert Schumann I Symfonia 
B-dur op. 38 "Wiosenna"

ANCORA TU w „Dramatycznym”
Już w piątek 11 marca o 

godzinie 19:00 i w sobotę o 
godzinie 19:30 odbędzie się 
spektakl ANCORA TU w Tea-
trze Dramatycznym w Wał-
brzychu. 
O czym jest spektakl? Teraz 

ty, teraz my. W 2026 roku Polska 
wreszcie doczekała się organizacji 
Koncertu Piosenki Eurowizji. Co 

więcej nasz kraj postanowił zor-
ganizować najbardziej popularny 
na świecie przegląd piosenek w 
Wałbrzychu, w specjalnie na tę 
okoliczność odnowionym Hotelu 
Sudety. W 2026 roku Eurowizja ob-
chodzi 70-lecie swojego istnienia, 
wpisując się do Księgi Rekordów 
Guinnessa, jako najdłużej nada-
wany, cykliczny konkurs muzycz-

ny świata. Żeby tego wszystkiego 
było mało, wyjątkowy wieczór, 
specjalnie dla wszystkich widzów 
na żywo i przed telewizorami 
poprowadzą największe gwiaz-
dy polskiej sceny muzycznej. Nie 
zabraknie wzruszeń, ponadczaso-
wych przebojów, które rozpoczęły 
swoją wielką karierę na Eurowizji. 
Zaskakujące występy i świat przy-
szłości skąpane w blichtrze złożą 
się na niezapomniany wieczór. 70. 
Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, 
Wałbrzych, Poland – What can 
go wrong? uważamy za otwarty! 
Bo co może pójść źle? Wszystko? 
Muzyka to język, który rozumie-
my wszyscy. Jeżeli jej zaufamy 
będziemy w stanie przetrwać 
najmroczniejszy czas.

Red./TD
Fot. Teatr Daramatyczny

tekst: Tomasz Jękot, Maciej Pod-
stawny

reżyseria: Maciej Podstawny

Obsada:
REPREZENTACJA POLSKI / EDYTA 

– Joanna Łaganowska
FRANCE – Olga Mysłowska
ROISIN – Irena Sierakowska
KRZYSZTOF – Mateusz Flis

DOMENICO MORDUNIO – Rafał 
Kosowski

CONCHITA INTERNATIONAL / 
BRONSKY – Wojtek Marek Kozak

KAZIK – Mikołaj Krzeszowiec
MUNIEK / OFRA – Piotr Mokrzycki
PAPIEŻ MUZYKI ELEKTRONICZNEJ 

– Daniel Pigoński

Spektakl bierze udział w 28. Ogól-
nopolskim Konkursie na Wysta-
wienie Polskiej Sztuki Współczes-
nej.



Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, medale, 
zegarki, figurki i patery z lat 50 i 60, 
zabawki PRL, wazony ze szkła koloro-
wego 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, ZAMÓWIE-
NIA INDYWIDUALNE -TANIO! 
TEL. 607 218 533
WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

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

Remonty łazienek, układanie glazury, 
instalacje gazowe, centralnego ogrze-
wania i wodno-kanalizacyjne. Tel. 537 
159 025

Remonty mieszkań pod klucz, central-
ne ogrzewanie, elektryka, kafelki, gła-
dzie na mokro, remonty łazienek, kła-
dzenie 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 
typów, domowe i przemysłowe. Wał-
brzych ul. Armii Krajowej 47, czynne w 
godz. 9-16. Tel. 790 26 04 51

Usługi budowlane: malowanie, tynko-
wanie, panele, płytkowanie, łazienki 
itp. Tel. 660 201 604 

PRACA

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

Pakowanie kosmetyków. 2 zmiany. 
Również osoby z niepełnosprawnością. 
Wałbrzych. 734 108 163

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

REKLAMA R0162/22 REKLAMA R0163/22

Reklama
w Tygodniku 30 minut

Tel. 531 407 736

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453
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Od 20 lat razem z Wami...
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