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Przetarg na budowę obwodnicy Boguszowa-Gorc
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 

we Wrocławiu ogłosiła w środę 
przetarg na budowę obwodnicy 
Boguszowa. Informację o przetar-
gu przekazał wicemarszałek woje-
wództwa dolnośląskiego Grzegorz 
Macko za pośrednictwem swoich 
mediów społecznościowych.

Planowana inwestycja przebiega w 
ramach drogi wojewódzkiej 367 i zakła-
da zarówno budowę obejścia Boguszo-
wa, jak i rozbudowę tzw. serpentyn do 
granicy administracyjnej Wałbrzycha.

- Tak jak zapowiadaliśmy kilka miesię-
cy temu – stało się to w czerwcu 2022 
po przygotowaniu całej dokumentacji, 

a więc idziemy dokładnie z zaplanowa-
nym harmonogramem. Termin składa-
nia ofert mija 17 sierpnia – poinformo-
wał Grzegorz Macko.

Nowa trasa będzie liczyła ponad 4 
km i będzie realizowana etapami. Prace 
budowlane rozpoczną się na przełomie 
roku 2022-2023 i potrwają do połowy 
roku 2026.

- Bardzo się cieszę, że nasze starania 
jako władz województwa odniosły po-
zytywny skutek. Z całą pewnością nie 
byłoby tego sukcesu, gdyby nie wspar-
cie m.in. Ministra Michała Dworczyka, z 
którym wspólnie zabiegaliśmy o pozy-
skanie tych środków. Dziękuje również 
władzom miasta, w tym Pani  burmistrz Sylwii Dąbrowskiej za wzorową współ-

pracę na rzecz regionu – dodaje wice-
marszałek.

Przypomnijmy - inwestycja ma szan-
sę na realizację dzięki przyznanemu 
wsparciu z Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg.  Koszt obwodnicy Bogu-
szowa opiewa na ponad 66 milionów 
złotych, z czego ponad 46 milionów 
złotych pochodzić będzie z rządowego 
finansowania.

Red.
Źródło: UMWD

Źródło fot. boguszow-gorce.pl
facebook.com/MackoGrzegorz

Szybsza diagnoza Szybsza diagnoza 
nowotworów płucnowotworów płuc

wydarzenia str. 22
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kalendarium

CZERWIEC

24
PIĄTEK

Imieniny:
Ireneusz, Leon, Argymir

Narodowy Dzień
Pamięci Poznańskiego 
Czerwca 1956

CZERWIEC

28
WTOREK

Imieniny:
Danuta, Jan, Janina

Dzień Przytulania

 
Imieniny:
Łucja, Prosper,  Adelbert 

Dzień Szwagra

CZERWIEC

29
ŚRODA

CZERWIEC

30
CZWARTEK

„Dobra żona jest dar Boży. Ona szczęście domu mnoży.” -  
Mikołaj Rej

CZERWIEC

25
SOBOTA

Imieniny:
Beata, Paweł, Piotr 

Dzień Ratownika WOPR

Imieniny:
Emilia, Lucyna, Władysława

Dzień Asteroid

09:00 BAJTEL W GALERII / WARSZTATY DLA NAJMŁOD-
SZYCH - WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA
18:00 PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ - Teatr Dramatyczny
19:00 Polsko-Czeski wieczór poetycko muzyczny / 
Věra Kopecká i Barbara Pachura - ‚’Pod pretekstem’’ 
art cafe
19:30 DAISY - Teatr Dramatyczny

15:00 Tydzień Słowiański - Biblioteka pod Atlantami
19:00 DAISY - Teatr Dramatyczny

Imieniny:
Maria, Władysław,  Bogodar

Dzień Walki z Cukrzycą
czytaj więcej
w Temacie Tygodnia strona 4

CZERWIEC

27
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00  Wystawa - Marzena Prokopowicz – 
OBRAZY Z CYKLU PODRÓŻE - Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych 18:00 2 
Przegląd Twórczości Artystów Wałbrzyskiego ZPAP - 
Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA

10:00 – 18:00  Wystawa - Marzena Prokopowicz – 
OBRAZY Z CYKLU PODRÓŻE - Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 – 18:00  Wystawa - Marzena Prokopowicz – 
OBRAZY Z CYKLU PODRÓŻE - Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 – 18:00  Wystawa - Marzena Prokopowicz – 
OBRAZY Z CYKLU PODRÓŻE - Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
26OC 23OC 26OC 29OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Jan, Paweł,  Andrzej 

Święto Marynarki Wojennej

CZERWIEC

26
NIEDZIELA

10:00 Śniadanie na trawie - niedzielny piknik - Za-
mek Książ w Wałbrzychu
12:30 NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU! / 3+ Teatr Lalki i Aktora 
w Wałbrzychu
15:00 Kreatywne Niedziele! DZIEŃ Z TATĄ! Wałbrzy-
ski Ośrodek Kultury 
16:00 RAZ, DWA,TRZY... | 1-3 lata - Teatr Lalki i Akto-
ra w Wałbrzychu
16:00 POKAZ FINAŁOWY - PRZEGRAJ LEPIEJ war-
sztaty o porażce i romantyzmie - Teatr Dramatyczny
18:00  PILNIE KUPIĘ BIOGRAFIĘ - Teatr Dramatyczny
19:00 Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetań-
skich - Wałbrzyski Ośrodek Kultury
19:30 DAISY - Teatr Dramatyczny

Święto Żandarmerii Wojskowej

Światowy Dzień Smerfa
Dzień Stoczniowca
Dzień Marynarza

Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę

Święto Wojsk Aeromobilnych
Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ministerstwa Obrony Narodowej
Dzień Motyla Kapustnika

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami 
Uzależnionymi od Narkotyków

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur
Światowy Dzień Chłodnictwa

Święto Wojskowych Oddziałów Gospodarczych
Dzień Rybaka

REKLAMA R0344/22

Policjanci przed wakacja-
mi odwiedzają szkoły. Czego 
uczą młodzież i dzieci?

Podczas spotkań w szkole 
funkcjonariusze przypominają 
dzieciom o zasadach bezpiecz-
nego wypoczynku podczas po-
bytu w domu, nad wodą, czy 
też w górach. Informują dzieci 
o zagrożeniach wynikających 
z niezachowania ostrożności 
w kontaktach z nieznajomymi, 
a także że wszyscy niezależnie 
od tego, czy spędzają ten czas 
w miejscu zamieszkania, czy na 
zorganizowanych wyjazdach, 
zobowiązani są do bezwzględ-
nego przestrzegania podsta-
wowych zasad bezpieczeń-
stwa. Podczas takich spotkań 
przedstawiają sytuacje stwarza-
jące realne zagrożenie w trak-
cie zabaw nad wodą. Zwracają 
uwagę uczniów na nieuczciwe 
lub podejrzane zachowania się 
obcych osób względem dzieci.

Przypominają, jak ważne jest 
stosowanie zasad bezpieczne-
go poruszania się po drogach, 
szczególnie po zmroku wśród 
pieszych i rowerzystów. Zwra-
cają uwagę na konieczność 
noszenia elementów odblasko-
wych. Uświadamiają dzieciom, 
że przestrzeganie określonych 
reguł i zachowanie zdrowego 
rozsądku w trakcie wolnych dni 
od szkoły, nie wykluczy, ale po-
zwoli ograniczyć ryzyko zaist-
nienia przykrych sytuacji. Ucz-
niowie podczas takich spotkań 
chętnie odpowiadają na zada-
wane pytania, a tym samym 
wykazują się szeroką wiedzą na 
tematy, o których mówią poli-
cjanci.

Wypoczynek nad wodą 
może być bezpieczny, ale o 
czym warto pamiętać?

Podczas wakacji pamiętaj-
my, aby będąc nad jeziorem, 
morzem, czy też innym akwe-
nem zadbać o własne bezpie-
czeństwo oraz bezpieczeństwo 
swoich bliskich. Kiedy mamy 

pod opieką dzieci, starajmy 
się je kontrolować, w taki spo-
sób aby nie stracić ich z oczu. 
Podczas pływania zakładajmy 
naszym najmłodszym pocie-
chom kamizelki ratunkowe lub 
inne elementy, które pozwolą 
im utrzymać się na wodzie. Nie 
korzystajmy z dzikich plaż. Sto-
sujmy się do poleceń ratowni-
ków oraz do samego regulami-
nu kąpieliska. Podczas pobytu 
nad wodą nie należy spożywać 
alkoholu. Jest on główną przy-
czyną tragicznych wypadków. 
Korzystajmy z pięknej pogo-
dy w sposób bezpieczny, gdyż 
każde nieodpowiedzialne za-
chowanie może się skończyć 
dla nas kalectwem lub nawet 
śmiercią.

Nie wchodźmy szybko do 
wody, gdy jesteśmy mocno 
rozgrzani. Grozi to szokiem 
termicznym lub omdleniem. 
W sytuacji, w której złapie nas 
skurcz nie panikujmy, a okrzy-
kiem wezwijmy pomoc. Ratow-
nik na pewno udzieli nam szyb-
kiej pomocy.

Jeżeli natrafimy na gwał-
towną burzę, nie szukajmy 
schronienia pod drzewami lub 
innymi wysokimi elementami 
infrastruktury drogowej. Gdy 
burza zaskoczy nas podczas 
jazdy samochodem, zatrzy-
majmy pojazd w bezpiecznym 
miejscu i nie wychodźmy z nie-
go. Nie zbliżajmy się także do 
linii energetycznych. Może się 
okazać, że burza zaskoczy nas 
podczas kąpieli nad jeziorem. 
Wtedy szukajmy schronienia 
na brzegu.

Pamiętajmy. Bezpiecznie 
spędzone wakacje, to przyjem-
nie spędzone wakacje.

Koniec części pierwszej, 
całość na www.30minut.pl

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

SPOTKANIE Z WICEMINISTREM KLIMATU 

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA WSSE „INVEST-PARK”
Wałbrzyska Specjalna Strefa 

Ekonomiczna "INVEST-PARK" 
decyzją Rady Kongresowej 
otrzymała prestiżową nagrodę 
Made in Poland 2022. Kapitu-
ła doceniła 25-letnie działania 
WSSE "INVEST-PARK" na rzecz 
rozwoju polskiej gospodarki 
oraz wsparcie przedsiębior-
ców, których współpracuje ze 
Spółką już ponad 260. Nagro-
dę podczas III Kongresu Made 
in Poland w Berlinie odebrał 
reprezentujący zarząd WSSE 
„INVEST-PARK” dyrektor zarzą-

dzający i prokurent dr Mariusz 
Tomczak.

– Wyróżnienie to dla nas 
motywacja do jeszcze cięższej 
pracy na rzecz rozwoju polskiej 
gospodarki we współpracy z 
przedsiębiorcami, samorządow-
cami, administracją rządową i 
instytucjami otoczenia biznesu 
na terenie 174 gmin na Dolnym 
Śląsku, Opolszczyźnie i Wielko-
polsce. Razem Dla Rozwoju Pol-
skiej Gospodarki – komentuje 
dr Mariusz Tomczak, dyrek-
tor zarządzający i prokurent 
WSSE „INVEST-PARK”.

Zarząd WSSE "INVEST-PARK" 
dedykuje tę nagrodę wszyst-
kim Pracownikom, którzy przez 
ostatnie 25 lat istnienia Spółki 
swoją ciężką codzienną pracą 
sprawili, że dzisiaj Wałbrzyska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 
"INVEST-PARK" uznawana jest 
za jedną z najlepszych specjal-
nych stref ekonomicznych w 
Polsce, która konsekwentnie 
rozwija krajową gospodarkę i 
wspiera przedsiębiorców w re-
alizacji nowych inwestycji. Ra-
zem Możemy Więcej Dla Roz-
woju Polskiej Gospodarki!

Zintensyfikowanie współ-
pracy w obszarze rozwoju 
gospodarczego południa 
Dolnego Śląska było głów-
nym tematem rozmowy 
prezesa zarządu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej "INVEST-PARK" 
Piotra Wojtyczki z Ireneu-

szem Zyską, Wiceministrem 
Klimatu i Środowiska oraz 
Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Odnawialnych Źródeł Ener-
gii.

Podczas spotkania omó-
wiono m.in. proces przy-
gotowania gruntów pod 

inwestycje przemysłowe 
w powiecie świdnickim, 
wspólne przedsięwzięcia z 
zakresu wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii 
i rozwoju elektromobilności 
oraz działania prowadzone 
przez Stowarzyszenie Dol-
nośląska Dolina Wodorowa.
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Cukrzyca - jak ją rozpoznać?
Według International Diabetes Federation w 2040 roku ma być już 642 miliony osób z cuk-

rzycą. W Polsce natomiast liczbę pacjentów zmagających się z tym schorzeniem szacuje się na 
ponad 2 miliony. Dodajmy jeszcze do statystyk i wyliczeń kolejny milion Polaków - tych, którzy 
nie wiedzą o chorobie, a otrzymamy zatrważające dane. 27 czerwca obchodzimy dzień walki z 
cukrzycą. Dbajmy o siebie, by nie musieć cierpieć.

REKLAMA R0346/22

REKLAMA R0345/22

Co to jest cukrzyca?
Cukrzyca to grupa chorób zwią-

zanych z zaburzeniami gospodarki 
węglowodanowej w organizmie. 
Cukry złożone pod wpływem en-
zymów trawiennych przewodu po-
karmowego są rozkładane do pro-
stych, głównie glukozy, która jest 
podstawowym źródłem energii dla 
organizmu. Może ona wniknąć do 
komórek i zostać przez nie wykorzy-
stana wyłącznie w obecności insuli-
ny, hormonu produkowanego przez 
trzustkę. U diabetyków, czyli osób 
chorych na cukrzycę, występują 
różne nieprawidłowości zaburzają-
ce ten proces. Obserwuje się u nich 
całkowity lub częściowy brak pro-
dukcji insuliny przez trzustkę, ale 
również niewrażliwość tkanek na 
jej działanie. Prowadzi to do utrzy-
mującego się wysokiego poziomu 
cukru we krwi (hiperglikemii), który 

powoduje uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i powstanie trwałych 
powikłań.

Jakie są rodzaje cukrzycy?
Według Światowej Organiza-

cji Zdrowia (WHO) cukrzycę dzieli 
się na cztery typy: cukrzycę typu 
1 (cukrzyca pierwotna, cukrzyca 
wieku młodzieńczego, cukrzyca 
insulinozależna), cukrzycę typu 2 
(cukrzyca wieku dojrzałego, cuk-
rzyca insulinoniezależna, cukrzyca 
nabyta), cukrzycę ciążową oraz inne 
specyficzne typy cukrzycy. Cukrzy-
ca typu 1 posiada pewnego rodzaju 
podtyp - cukrzycę LADA. Określana 
jest również mianem cukrzycy mło-
dych dorosłych, cukrzycy typu 1 o 
późniejszym początku, cukrzycy 
insulinozależnej immunologicznie 
dodatniej. Ten rodzaj cukrzycy roz-
wija się bardzo często dopiero po 
30 roku życia, dlatego też określany 

jest jako cukrzyca utajona. Choroba 
powstaje w wyniku błędu układu 
odpornościowego, a więc – jako 
choroba autoimmunologiczna. Z 
kolei cukrzyca typu 2 jest to cuk-
rzyca nabyta o dwojakim podłożu. 
Po pierwsze może wynikać z insu-
linooporności (komórki posiadają 
obniżoną wrażliwość na insulinę, co 

zmniejsza wykorzystanie przez nie 
insuliny) komórek i tkanek lub - po 
drugie: być skutkiem zbyt małego 
wytwarzania insuliny przez trzustkę. 

Objawy choroby
Rozpoznanie pierwszych obja-

wów cukrzycy jest niezwykle istot-
ne, ponieważ pozwala na podjęcie 
natychmiastowego działania. Nie-
leczona może bardzo negatywnie 
wpłynąć na ogólny stan zdrowia, 
stąd właśnie wczesna diagnostyka 
jest tak znacząca. Objawy obejmują: 
duże pragnienie, częste oddawanie 
moczu, duży apetyt, utratę masy 
ciała, ogólne osłabienie i senność. 
Dostrzeżenie tych symptomów 
powinno być bardzo wyraźnym 
sygnałem alarmowym. Należy się 
wówczas niezwłocznie zgłosić do 
lekarza, a po uzyskaniu diagnozy, 
do poradni diabetologicznej (po-
radnia dla cukrzyków). Oznacza 
to bowiem, że natychmiast należy 
podjąć działania mające na celu 
przejęcie kontroli nad chorobą. Jeśli 
chodzi o objawy cukrzycy insulino-
zależnej, wymienia się wśród nich: 
zwiększone pragnienie, częste od-
dawanie moczu, chudnięcie, apatię, 
zmęczenie i senność, trudniejsze i 
powolniejsze gojenie się ran, czę-
ste infekcje pęcherza moczowego, 
częste zapalenia skóry, świąd skóry, 
stany zapalne. Na podstawie po-
wyższej listy widać od razu, że ozna-
ki nie są wcale jednoznaczne. Jeżeli 
jednak większość z nich współwy-
stępuje, to diagnostyka w kierunku 
cukrzycy koniecznie powinna zo-
stać podjęta.

Diagnoza
Wczesna diagnoza cukrzycy jest 

niezwykle istotna. Pozwala na szyb-

kie wdrożenie leczenia i zastosowa-
nie diety, która umożliwia prawidło-
we funkcjonowanie i kontrolowanie 
poziomu glukozy we krwi. Jedno-
cześnie to sposób na to, by zapo-
biec powikłaniom, do których może 
dojść, jeżeli natychmiastowe lecze-
nie nie zostanie podjęte. Nieleczona 
cukrzyca wpływa na cały organizm 
chorego, stopniowo niszcząc kolej-
ne narządy i układy wewnętrzne. 
Po przeprowadzeniu dokładnego 
wywiadu z pacjentem, lekarz po-
winien zlecić różnorodne badania, 
w tym badanie krwi pod kątem po-
ziomu glukozy. Nie zawsze cukrzyca 
daje wcześniej wymienione objawy. 
Czasami przebiega bezobjawowo 
lub objawy nie są charakterystycz-
ne i właśnie dlatego chory nie wie 
nawet, że cierpi na takie schorzenie. 
Kiedy mierzyć poziom cukru? Bar-
dzo ważne jest to, by poziom cukru 
we krwi był badany w odpowiednim 
momencie. W przypadku pomiarów 
diagnostycznych badanie należy 
wykonać rano i na czczo. Wieczór 
przed badaniem (8-12 godzin) nie 
powinno się spożywać alkoholu ani 
zbyt tłustych i obfitych potraw.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
medistore.com.pl

poradnikzdrowie.pl
portal.abczdrowie.pl

synevo.pl
pacjent.gov.pl

medonet.pl
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Posprzątali Park Książański
Znacznie mniejsze za-

śmiecenie dróg i ścieżek 
Książańskiego Parku Krajo-
brazowego, które obserwu-
jemy z roku na rok, to efekt 
nie tylko zmieniającej się 
świadomości mieszkańców, 
ale również wydarzeń takich 
jak sobotnia (18 czerwca) 
akcja Stowarzyszenia "Czysty 
Wałbrzych". Organizowaną 
po raz trzeci inicjatywę pn. 
SprzątnijMy Park Książański 
patronatem objęli Burmistrz 
Miasta Świebodzice Paweł 
Ozga oraz Prezydent Wał-
brzycha Roman Szełemej.
Pomimo trwającego długiego 

weekendu frekwencja tego dnia 

dopisała, a pogoda była idealna. 
W wydarzeniu uczestniczyli miesz-
kańcy Świebodzic i Wałbrzycha, 
pracownicy Urzędu Miejskiego, 
spółki ZGK w Świebodzicach oraz 
przedstawiciele: Klubu Senior +, 
stowarzyszenia Senior Aktywny 
Obywatel, Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Świebodzicach. Pojawili 
się również wolontariusze z miast 
ościennych. Jak co roku każdy 
uczestnik akcji został zaopatrzo-
ny w potrzebne akcesoria, nato-
miast miłą niespodzianką była 
ekologiczna torba-plecak. WPWiK 
Wałbrzych zapewniły wodę pit-
ną z miętą oraz cytryną i każdy 
uczestnik mógł nią napełnić bu-
telkę lub bidon. Świebodzicka 

grupa na czele z przewodnikiem 
w dobrym humorze, jak co roku, 
sprzątała trasę „Dolina Różanecz-
ników”. Okazało się, że faktycznie 
śmieci jest zdecydowanie mniej, 
jednak nadal można znaleźć sporo 
butelek szklanych, plastikowych, 
metalowych puszek i foliowych 
opakowań. Natomiast pracownicy 
Spółki ZGK Świebodzice porząd-
kowali tereny wokół Jeziora Daisy. 
Tradycyjnie już, na zakończenie na 
uczestników akcji w Amfiteatrze 
przy Zamku Książ, czekały: poczę-
stunek, ognisko, gry i zabawy, a 
także loteria z nagrodami.

Red.
Źródło: swiebodzice.pl

Fot. PAS

W poniedziałek dr Roman 
Szełemej, prezydent Wałbrzycha, 
spotkał się z mieszkańcami dzielni-
cy Podgórze, by omówić nurtujące 
ich problemy. Tematyka rozmów 
dotyczyła postępów prac nad 
obwodnicą, ekologii i autobusów 
miejskich. Planowane jest  urucho-
mienie ekspresowej linii, której 
trasa wiodłaby m.in. z Podzamcza 
do Placu Grunwaldzkiego a czas 

przejazdu tego odcinka wyniósłby 
zaledwie sześć minut!

Popołudnie z włodarzem zorga-
nizowano w Publicznej Szkole Pod-
stawowej nr 5 im. Aliny i Czesława 
Centkiewiczów zlokalizowanej przy 
ulicy Poznańskiej 8. Wśród gości nie 
zabrakło także dr Sylwii Bielawskiej, 
czyli Pani w-ce prezydent, radnych 
miejskich (m.in. Wiesław Bielawski) 
czy przedstawicieli RWS.

Zebrała: osa

Porozmawiali o mieście
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TERAZ DWA PUNKTYTERAZ DWA PUNKTY
SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:SPRZEDAŻY W WAŁBRZYCHU:
•• PODZAMCZE, ul. Hetmańska 80 I, tel. 74 665 22 44, www.tech-dom.com.pl
•• PIASKOWA GÓRA, ul. Topolowa 23a (teren Giełdy) tel. 74 666 45 20; 74 666 45 21

 25-letnie doświadczenie, a nie fi rma sezonowa
 nieodpłatne, fachowe doradztwo i serwis
 profesjonalny montaż
 szybkie terminy realizacji  

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

Nie prześpij niższych cen •• Promocyjne raty 
ZNIŻKA DLA RENCISTÓW I EMERYTÓW

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATISOKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

Egzotyka na wyciągnięcie ręki - masaż z Bali
Masaż balijski, jak sama 

nazwa wskazuje, pochodzi 
z Bali. Bali to niewielka, tro-
pikalna wyspa, która zyska-
ła światowy rozgłos właśnie 
dzięki cudownym masażom 
wykonywanym przez tera-
peutki - powierniczki wiedzy, 
doświadczenia i mądrości 
setek lat medycyny Wscho-
du.

Legenda mówi, że Bogini 
Lakszmi, która miała 4 ręce, 
przekazała tajemnicę ma-
sażu rdzennym mieszkań-
com wyspy. Jest on oparty 
na pradawnej mądrości me-
dycyny Chińskiej i Ajurwedy, 
przywraca równowagę du-
szy oraz ciała. 

Jak wygląda masaż balij-
ski? 

Masażystka stosuje pod-
stawowe techniki takie jak: 
ugniatanie, rozcieranie, gła-
skanie i opukiwanie. Masaż 
jest wykonywany bardzo 
płynnymi, głębokimi rucha-
mi, wzdłuż kanałów energe-
tycznych. Dłonie masażyst-
ki pracują jedna za drugą, 
dając wrażenie ciągłego 
kontaktu. Masaż obejmuje 
przede wszystkim plecy, ra-
miona oraz kark - czyli miej-
sca, gdzie kumuluje się cały 
stres. Masaż balijski to nie-

zwykły rytuał pozwalający 
osiągnąć równowagę duszy 
i ciała. W trakcie seansu ma 
się poczucie bycia na Bali, 
czuje się szczęście i energię 
Mieszkańców wyspy.

Właśnie ta tradycja i do-
świadczenie były podstawą 
do stworzenia sieci Thai Or-
ganic, nowoczesnych sa-
lonów masażu z certyfiko-
wanymi terapeutkami z Bali 
i Tajlandii. Powszechnie są 
one uważane za najlepsze 
masażystki na świecie. Do 
masażu używane są wyłącz-
nie zdrowe, tłoczone na zim-
no oleje, bogate w witaminy 
i minerały, które doskonale 
nawilżają i regenerują skó-
rę oraz są cennym źródłem 
witaminy A i witaminy E. Za-
dbano również o odpowied-
nią aromaterapię, w oparciu 
o unikatową kompozycję za-
pachową Thai’Aroma, która 
łagodzi stres i wprowadza w 
relaksujący nastrój. Piękny, 
naturalny design wyróżnia 
salony Thai Organic. Inspi-
racją były wnętrza z Bali oraz 
Tajlandii. Nadano im jedno-
cześnie świeży, nowoczesny, 
stylowy wygląd. Użyto natu-
ralnych elementów do aran-
żacji, takich jak bambus, 
drewno, czy żywa roślinność. 

Ważnym elementem w salo-
nach są strefy relaksu - Pi-
jalnie Ziół Natura Organica. 
To szczególne miejsce w sa-
lonach, w którym po masażu 
jest możliwość dopełnienia 
chwili relaksu, skosztowa-
nia naparów z unikatowych 
kompozycji ziół, herbat, wy-
ciągów i ekstraktów zioło-
wych. 

Jeden z takich salonów 
powstaje właśnie w Wał-
brzychu, przy ulicy Fortecz-
nej 1K. Piękne miejsce, w któ-
rym znajdują się 4 pokoje do 
masażu, duża strefa relaksu 
Pijalni Ziół Natura Organi-
ca, żywa roślinność i klima-
tyczne fontanny. Na miejscu 
będzie również możliwość 
zakupienia naturalnych kos-
metyków oraz ziołowych na-
poi naturalnych. Dla osób, 
które szukają ciekawego 
pomysłu na prezent, salon 
przygotował możliwość za-
kupu voucheru na masaż.  
Ponadto dwa pokoje posia-
dają możliwość wykonania 
masażu dla dwojga, który 
jest doskonałym pomysłem 
na randkę lub rocznicowy 
prezent. Salon otwiera się na 
początku lipca i będzie cie-
kawym miejscem, wartym 
odwiedzenia. 
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Studio Espresso gościło w restauracji Coolturalna Montownia na Starej Kopalni

z osobą niepełnosprawną, która mimo swojej niepełnosprawności  pracuje zawodowo
i udziela się społecznie rozmawiał Paweł Szpur

z Iloną Piechną

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Mimo swojej niepełnospraw-
ności radzisz sobie świetnie, 
pracujesz zawodowo. Gdzie i 
czym się zajmujesz?

Na co dzień pracuję w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej Victoria 
na Sobięcinie przy ulicy 1-go Maja 
112. Zajmuję się obsługą klientów, 
na dziale call center – telefoniczna 
obsługa klientów. Wykonujemy 
sprzedaż, badania ankieterskie, 
ale fajne jest to, że mamy tam re-
habilitację.

Ten zakład, który stworzyła 
Gmina Wałbrzych nie tylko daje 
Wam możliwość pracy, ale rów-
nież rehabilitacji. Na czym to 
polega?

Ja obecnie pracuję na 0,8 etatu, 
czyli 5,5 godziny, a 6,5 z rehabili-
tacją, ponieważ po zakończonej 
pracy idę na ćwiczenia. Po wszyst-
kim odwozi mnie transport. To jest 
ważne i fajne na tyle, że zimą cięż-
ko jest na wózkach pokonywać 
bariery.

Właśnie. Wspomniałaś o ba-
rierach. Wysyłałaś wielokrotnie 
swoje CV do różnych pracodaw-
ców, ale co było nie tak?

Pracodawcy mają problem z 
dostosowaniem stanowiska do 
osoby niepełnosprawnej. Mówią, 
że jest długi czas oczekiwania na 
fundusze, które mogą dostać na 
dostosowanie stanowiska. Sygna-

lizują, że potrzebują pracownika 
od zaraz ale nie są przystosowani 
i nie są mi w stanie tego zapewnić.

Być może inaczej jest w ZA-
Zie, gdyż to Gmina Wałbrzych 
prowadzi tą jednostkę.

Gmina Wałbrzych założyła ZAZ 
w 2016 roku, więc już mieli zamysł, 
żeby budynek był przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych, 
żeby mógł funkcjonować. Inne fir-
my tego nie mają.

Jesteśmy w Coolturalnej 
Montowni, restauracji, do której 
dostałaś się bez problemu.

Tak, dostałam się bez proble-
mu. Wałbrzych jest coraz bardziej 
dostosowany dla osób niepełno-
sprawnych. Wiele brakuje, ale au-
tobusy, platformy, kierowcy są...

Powyższą kwestię chciałbym 
przenieść na koniec rozmowy. 
Zwróćmy teraz uwagę ina inny 
ważny fakt. Mimo niepełno-
sprawności, angażujesz się spo-
łecznie.

Kiedyś ktoś do mnie zadzwonił, 
pytając czy mogę pomóc na tyle 
na ile jestem w stanie. Jeśli chodzi 
o półmaraton, to koleżanka napi-
sała do mnie i częściowo zadziało 
się to przez ZAZ, którego dyrektor 
został poproszony o wsparcie im-
prezy. Ja się zgłosiłam jako jedna 
z chętnych. Zawsze lubiłam poma-

gać mimo swojej niepełnospraw-
ności. W sumie jest tak do dnia 
dzisiejszego.

Jeżeli angażujesz się w po-
moc przy takim półmaratonie to 
ile czasu ci to zajmuje?

Moim problemem, który zajmu-
je mi najwięcej czasu, to jest szyko-
wanie się. Idąc do pracy, mam bus 
na 7:30, a ja wstaję o piątej rano, 
żeby się ubrać i wyszykować, ogar-
nąć swojego zwierzaka (śmiech). 
Ale ja z miłą chęcią wstaję i ja lu-
bię wychodzić do ludzi. Pandemia 
niestety zamknęła mnie trochę 
w domu i stałam się taka troszkę 
odizolowana. Bałam się wycho-
dzić, żeby nie dodać sobie czegoś 

więc się zamknęłam w domu. Ale 
teraz zamierzam się na nowo an-
gażować. Swego czasu ktoś mnie 
nawet zachęcam, abym wystarto-
wała na radną. Celem była popra-
wa bytu osób niepełnosprawnych 
w Wałbrzychu. Nie udało się teraz, 
uda się następnym razem.

Ale to nie wszystko....
Tak, wspierałam chłopaków, 

którzy grają w kosza na wózkach. 
Zbieraliśmy na wózek do koszy-
kówki. Biorę udział w różnych ak-
cjach internetowych, bo tak jak 
mówię, lubię pomagać ludziom. 
Wiadomo - często napotykam na 
bariery architektoniczne, więc lu-
bię działać on-line. Ile mogę i na 

ile pomaga mi zdrowie - to poma-
gam.

Dziękuję za rozmowę.
W dalszej części wywiadu Ilona 

opowiada o barierach, które napo-
tyka w życiu codziennym i o przy-
krych sytuacjach, jakie ją spotkały 
oraz o tym, co należy poprawić 
dla osób niepełnosprawnych. Ze-
skanuj kod QR i oglądaj pełen wy-
wiad.  
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Na początku czerwca w szcza-
wieńskim ratuszu, w obecności 
Burmistrza Marka Fedoruka, Za-
stępcy Burmistrza Marka Ćmikie-
wicza oraz Skarbnik Miasta Bogu-
miły Wojtczuk, popisano umowę 
z firmą PHU „TRIBUD” Tomasz Bo-
gacz na budowę edukacyjnego 
placu zabaw w Parku Szwedzkim. 
Wartość zaplanowanych robót 
wyceniono na 1 414 500,00 zł 
brutto.

Inwestycja obejmuje przebu-
dowę istniejącego placu zabaw 
oraz wykonanie nowej części 
placu przeznaczonej dla dzieci 
młodszych. Na placu pojawią 
nowe, drewniane urządzenia 

zabawowe w naturalnej kolo-
rystyce. Układ komunikacyjny 
stanowić będzie sieć ścieżek z 
nawierzchni mineralnej. Zapro-
jektowano urządzenia stymu-
lujące różne formy aktywności. 
Plac zabaw zostanie ogrodzony. 
Zostaną zamontowane elemen-
ty małej architektury i wykona-
ne będą nasadzenia z krzewów 
i bylin.

20 czerwca nastąpiło przeka-
zanie placu budowy wykonawcy, 
więc przez przez cztery najbliższe 
miesiące cieszący się dużą po-
pularnością plac zabaw w Parku 
Szwedzkim będzie nieczynny. 
Najmłodsi mieszkańcy Szczawna-

-Zdroju i odwiedzające je dzieci 
skorzystać mogą z innych szcza-
wieńskich placów zabaw. Znaj-
dują się one w następujących 
lokalizacjach: ul. Obrońców We-
sterplatte 25, ul. Słowackiego 3, 
ul. Równoległa 17, al. Korczyń-
skiej, ul. 3 Maja - skwer, ul. Topo-
lowa 5 – boisko. Na najmłodszych 
czeka również plac zabaw na 
Słonecznej Polanie, na którym, 
oprócz urządzeń do zabawy, nie 
zabraknie również animacji.

Cztery miesiące szybko miną i 
znów najmłodsi będą mogli ba-
wić się na nowoczesnym i bez-
piecznym placu.

Będzie edukacyjny plac zabaw Będzie edukacyjny plac zabaw 
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  31 maja 2022 r. odbyły się uroczystości związane 
z obchodami 10-lecia nadania imienia Janusza 
Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dzień Pa-
trona rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą. W budynku 
przy ul. Słowackiego 5 na sali gimnastycznej o godzinie 
10:00  rozpoczęły się dalsze uroczystości. Pani Dyrek-
tor Katarzyna Lepis i Pan Wicedyrektor Robert Hulewicz 
powitali przybyłych gości-przedstawicieli instytucji, 
z którymi szkoła współpracuje na co dzień, ponadto 
w uroczystościach wzięła udział Pani Małgorzata Sandec-
ka- przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
  Wicedyrektor podsumował dekadę funkcjonowan-
ia szkoły pod patronatem Janusza Korczaka w oparciu 
o prezentację multimedialną. Pani Dyrektor przypom-
niała jak zmieniał się Zespół na przestrzeni lat. Głos za-

brali zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Pan Leszek 
Orpel, Ksiądz Prałat Ryszard Uryga, Pani Małgorzata 
Sandecka- Dyrektor Wałbrzyskiej Delegatury Kura-
torium Oświaty, Pani Maja Drapich-Przewodnicząca 
Rady Miasta. Wszyscy prelegenci podkreślali jak ważne 
w dzisiejszych czasach jest dobro dzieci. W ślad za słowa-
mi Patrona “Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do 
popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego 
zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”
Uroczystościom towarzyszyły występy, recytacje, śpiew, 
bajka o tolerancji przedstawiona przez uczniów klasy 4a. 
  Sporo energii i ożywienia wprowadziły przedszkola-
ki w swoich występach wokalno - tanecznych. Atrak-
cją dla najmłodszych był tort z wizerunkiem nasze-
go Patrona ufundowany przez Burmistrza Miasta.

  Po uroczystościach oficjalnie otwarto „Laboratori-
um Przyszłości” wyposażone w drukarki 3D, które mają 
służyć uczniom w nabywaniu umiejętności i kompe-
tencji cyfrowych. Dla uczniów i gości dostępna była 
wystawa „szkoła dawniej i dziś”, kroniki szkolne, 
prace plastyczne, oraz prace konkursowe: fotografie 
i wiersze napisane przez dzieci o Patronie. Senty-
mentalna podróż wśród kronik i fotografii, wzruszyła 
emerytowanych nauczycieli zaproszonych na uroczystoś-
ci. Był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę 
rodziców, wspólne rozmowy o tym jak zmieniła się 
szkoła na przestrzeni lat i z jakimi nowymi wyzwa- 
niami wspólnie należy się w najbliższym czasie zmierzyć.

10-lecie nadania imienia Janusza Korczaka Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu 

Miasto od początku wspiera i apeluje o pomoc dla 
Ukrainy. Zostało utworzone specjalne konto, na które 
można wpłacać darowizny, dzięki którym była możliwość  
zaopatrzyć naszych gości w niezbędną odzież, obuwie 
czy przybory szkolne.  Dzięki wsparciu przedsiębiorców 
jak i osób prywatnych mogliśmy przekazać też pomoc 
żywnościową i rzeczową a także finansową naszym przy-
jaciołom z teatru Woskresinnia  we Lwowie. Dużą pomoc 
otrzymali Goście od firmy NSK oraz firmy „Lapp Insu-
lators” i jej niemieckiego Partnera wspieranego przez 
organizację humanitarną Heimatstern e.V koordynowa-
ną przez Petrę Lehman. Zakupili oni niezbędne sprzęty 
AGD, a także odzież, środki higieniczne oraz żywność.

Nasi zagraniczni darczyńcy systematycznie odwie-
dzają nasze miasto wspierając działania Centrum Usług 
Socjalnych na rzecz Ukrainy przy koordynacji Prezes 
Lapp - Małgorzaty Matwiejszyn. Dziękujemy wszystkim, 
w tym naszym mieszkańcom, za dotychczasową pomoc 
i wsparcie udzielane naszym gościom. 

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do naszego miasta przyjechało bli-
sko 200 obywateli tego kraju  (obecnie ok.150).  Osoby te korzystają z zakwaterowania tzw. in-
stytucjonalnego oraz u osób prywatnych. Koordynowani przez biuro Wojewody Dolnośląskiego 
mieszkają w obiektach pensjonatu ,,Śnieżynka” oraz w budynkach zarządzanych przez Uzdro-
wisko „Szczawno-Jedlina” S.A.  U osób prywatnych mieszka blisko 60 osób. 28 uczniów zostało 
przyjętych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w klasach I-VIII. Utworzony został oddział przy-
gotowawczy, gdzie uczniowie uczą się języka polskiego. Osoby dorosłe mogą także korzystać 
z nauki języka polskiego prowadzonego w Centrum Usług Socjalnych przez Wolontariuszy, któ-
re pełni także rolę Punktu Informacyjnego dla Obywateli z Ukrainy i realizuje zadania w zakre-
sie wsparcia społecznego zapewniając najpilniejsze potrzeby gości.

Pomoc dla obywateli z Ukrainy 

Od 12 maja br. w Centrum Kultury można było oglądać wyjątkową wystawę obrazów i karykatur, nieżyjącego już, jedlińskiego artysty Pana 
Zygmunta Żyłaka. Podczas inauguracji wystawy jego imieniem nazwana została sala wystawiennicza w Centrum Kultury. 

- W zasadzie na wystawę, którą przygotowaliśmy to mieszkańcy oddali dzieła, które Zygmunt namalował kiedyś, niektóre dwa lata temu, 
a niektóre dwadzieścia, trzydzieści lat temu. Przy Zygmuncie sprawdza się taka maksyma rzymska „Non omnis moriar” - nie wszystek umar-
łeś. Dzisiaj mieszkańcy Jedliny dają dowód, że naprawdę on jest w ich pamięci, że jego twórczość malarska, która jest zarówno na obrazach, 
a także na obiektach miejskich, jest w ich sercach. Mamy taki szczególny słup, który pokazuje historię Jedliny, w Centrum Kultury na obraz-
kach są różne jego kreski. Także o Zygmuncie pamiętają mieszkańcy. Ta inicjatywa tej wystawy, odsłonięcia tablicy, nadania nazwy sali wysta-
wienniczej to tak naprawdę inicjatywa mieszkańców - komentował podczas wernisażu Burmistrz Orpel dla Telewizji Sudeckiej.

Zygmunt Żyłak był społecznikiem, Radnym Miasta Jedliny-Zdroju od 2002 roku nieprzerwanie przez kolejne kadencje, aż do 30 kwietnia 
2021 roku. Jego prace często były wystawiane na licytacjach podczas balów charytatywnych czy finałów WOŚP. Zdobią korytarze jedlińskich 
zakładów pracy, ściany pomieszczeń w Centrum Kultury, elewacje budynków, miejskie billboardy, autobusy, a także są wystawione w Moł-
dawskim Kościele. Są ozdobą w wielu naszych domach.

Wystawa obrazów i karykatur Zygmunta Żyłaka 

Jedlina - Zdrój
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Na terenie miasta trwają lub 
w najbliższym czasie rozpoczną 
się kolejne inwestycje. Do jed-
nej z największych i najbardziej 
spektakularnych należy moder-
nizacja Parku Zdrojowego przy 
ul. Warszawskiej. Cała inwesty-
cja obejmuje przebudowę amfi-
teatru, ścieżek, budowę trapów, 
zakładanie nowych trawników 
i klombów, a przede wszystkim 
budowę fontanny multimedial-
nej, która już od 1 maja swoimi 
pokazami ściąga mieszkańców 
i gości.
Jedlina-Zdrój przygotowuje się 
do budowy Letniego Parku Wod-
nego na kompleksie „Active” oraz 

budowy nowego grawitacyjnego 
toru saneczkowego w Parku Po-
łudniowym. Na obie inwestycje 
Gmina pozyskała w ramach Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych znaczną część niezbędnych 
środków.  
W ramach remontu i przebudo-
wy dróg trwa przygotowanie do 
realizacji projektu pn. „Popra-
wa bezpieczeństwa drogowego 
w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” 
dofinansowanego również w ra-
mach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. W ramach inwestycji 
przewiduje się:

- przebudowę dróg gminnych 
ul. Reymonta i Reja oraz ul. Ko-
nopnickiej,
- przebudowę ul. Mostowej oraz 
przebudowę ul. Długiej wraz z re-
montem mostu,
- budowę drogi gminnej we-
wnętrznej w obrębie kompleksu 
sportowego „ACTIV”.
Planuje się przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych 
łączącą ul. Kłodzką z ul. Dolną, 
a także modernizację ul. Krótkiej. 
Ponadto planuje się przebudo-
wę ul. Aleksandra Fredry, tak aby 
połączyć ją z obu stron z ulicą 
 Adama Mickiewicza.

Śmieci – nasz wspólny problem.
Według raportu Głównego Urzę-
du Statystycznego Polacy produ-
kują coraz więcej śmieci. Każdy 
mieszkaniec wytwarza rocznie 
ponad 400 kg odpadów, a koszty 
ich zagospodarowania są coraz 
wyższe. 
Dlatego tak ważne jest dla nas 
mieszkańcówoJedliny-Zdroju,  
aby wszyscy zamieszkujący 
w  naszym mieście złożyli dekla-
rację i regularnie ponosili opłatę 
za gospodarowanie odpadami. 
Za każdego kto się uchyla od jej 
płacenia opłatę poniosą jego są-
siedzi i pozostali mieszkańcy!
Jeżeli zamieszkujesz w Jedlinie-
-Zdroju, pamiętaj aby złożyć de-
klarację!
Jeżeli w Twojej nieruchomości 
zamieszkują osoby, które nie 
złożyły deklaracji, to poinfor-
muj o tym Zarządcę budynku lub 
Urząd Miasta, bo za taką osobę 
płacą pozostali mieszkańcy.

Segreguj odpady!!!
Przypominamy o obowiązku 
segregowania odpadów. Każda 
nieruchomość wyposażona zos-
tała w  pięć pojemników na nas-
tępujące frakcje: papier, szkło, 
plastik i metal, BIO oraz odpady 
zmieszane. Inne odpady można 
w ramach opłaty za odbiór i za-

gospodarowanie odpadów od-
dać do PSZOK-u. 
Segregując właściwie od-
pady, możemy dać im drugie 
życie.  Wiele rzeczy, z  których 
korzystamy na  co dzień pocho-
dzi z  odzysku materiałowego. 
Na  przykład serwetki, zeszyty 
czy papier toaletowy powsta-
ją z  przetworzonego papieru. 
Z  kolei bluza z  polaru, doniczka, 
worek na  śmieci – produkowane 
są z   przetworzonych tworzyw 
sztucznych.
Warto segregować nie tylko 
z konieczności dbania o   środo- 
wisko, ale też ważne są względy 
ekonomiczne. Pracownicy firmy 
odbierającej odpady z  gos- 
podarstw domowych kontrolują 
zawartość pojemników i  zgłasza-
ją do Urzędu Miasta przypadki 
niewłaściwej segregacji od-
padów w  danej nieruchomoś-
ci. Opłata za  odbiór odpadów 
niesegregowanych jest 2 razy 
wyższa od opłaty za odpady seg-
regowane.

Kompostowanie odpadów – 
ekologicznie i taniej.
Bioodpady stanowią dużą część 
wszystkichoprodukowanych 
przez nas śmieci. Kompostowan-
ie to naturalna metoda uniesz-
kodliwiania i zagospodarowania 

bioodpadów oraz prosty, tani 
i szybki sposób na uzyskanie 
własnego nawozu.
Odpadki nadające się do kompo-
stowania:
• resztki roślinne, gałązki ży-
wopłotów (cieńsze od 2 cm);
• liście i skoszona trawa, nad-
ziemne części chwastów, prze-
kwitnięte kwiaty;
• resztki owoców i warzyw;
• niezadrukowany papier (papier 
śniadaniowy, chusteczki, serwet-
ki, tektura itp.);
• ziemia z doniczek i skrzynek;
• rozgniecione skorupki z jaj;
• fusy z kawy i herbaty.
Zgodnie z Uchwałą Rady Mia-
sta, mieszkańcy domu jedno-
rodzinnego, których Właściciel 
zadeklaruje kompostowanie 
bioodpadów w  przydomowym 
kompostowniku, będą płacić sta- 
wkę  niższą o 5 zł od osoby za 
każdy miesiąc.
Decyzja o samodzielnym kom-
postowaniu powoduje, że Gmina 
nie zapewni odbioru odpadów 
kuchennych i zielonych spod 
domu. Kompostowanie podle-
ga także kontroli przez praco- 
wników Urzędu Miasta oraz firmy 
odbierającej odpady komunalne, 
również poprzez monitorowanie 
zawartości pojemników na od-
pady zmieszane.

Inwestycje

Ekologia

Od 1 lipca zmiana stawki za wywóz śmieci
Od 1 lipca będzie, niestety,  drożej!
Rada Miasta w maju tego roku podjęła uchwałę o nowych 
stawkach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie naszego miasta.  
Od 1 lipca nowa miesięczna stawka wynosi 35,00 zł od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla miesz-
kańców nieruchomości jednorodzinnych, których Właś-
ciciel zgłosi chęć kompostowania bioodpadów na terenie 
swojej  nieruchomości, opłata jest pomniejszona o 5zł  
i wynosi 30zł od osoby zamieszkującej daną nierucho-
mość za każdy miesiąc. 
Opłata „karna” za  odbiór odpadów niesegregowanych 
obecnie wynosi 70zł od osoby. Dlatego warto segrego-
wać odpady!
Wzrosła również stawka za gospodarowanie odpadami 
dla nieruchomości niezamieszkałych, na których po-
wstają odpady komunalne. Nowa stawka będzie wynosić 
odpowiednio za 1m2 powierzchni użytkowej 1,60 zł/m2 
– dla nieruchomości do 100m2 i 0,70zł/m2 dla nierucho-
mości o powierzchni powyżej 100m2.

Zmiana stawki jest konieczna w związku z ogłoszonym 
w kwietniu przetargiem. Ceny zaproponowane przez 
Wykonawców, niestety są wyższe od dotychczasowych. 
Dzięki porozumieniu zawartym z  gminą Wałbrzych na 
mocy którego znaczna część odpadów komunalnych 
z Jedliny-Zdroju trafi do regionalnej instalacji odpadów 
komunalnych (tzw. RIPOK) w Wałbrzychu udało się utrzy-
mać niższą cenę za ich zagospodarowanie. 
Przypominamy, że właściciel nieruchomości nie musi 
składać nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, chyba że zmieni 
się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość lub 
w przypadku domów jednorodzinnych ich Właściciel 
zdecyduje się na kompostowanie bioodpadów. 

Przypominamy również, że opłatę należy uiszczać do 
dnia 10 następnego miesiąca na rachunek nr  24  1020 
5226 0000 6002 0667 7126 lub gotówkowo w kasie 
Urzędu Miasta.  
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W tym roku obchody Dnia Dziecka były huczne. Rozpoczęliśmy  ,,baby szaleństwo”  w środę 
1 czerwca, a zakończyliśmy  w sobotę 4 czerwca. W środę gościliśmy nauczycieli oraz dzieci 
z jedlińskiej ,,zeróweczki” oferując im garść atrakcji przygotowanej przez naszą kadrę oraz od-
wiedziliśmy z prezentami najmłodszych mieszkańców w Żłobku Miejskim, gdzie zabawa trwała 
w najlepsze. Natomiast sobota poświęcona była naszym małym mieszkańcom. Wolontariusze 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Żłobka Miejskiego, Centrum Kultury  oraz Stowarzyszenia Miłoś-
ników Jedliny-Zdrój zorganizowali dla ponad setki dzieciaków wspaniałą zabawę pod nazwą 
Integracyjny Dzień Dziecka, w którym także brały udział dzieci z Ukrainy. Przez 4 godziny trwała 
intensywna zabawa. Były tańce, zabawy, malowanie buziek, tatuaże, warkoczyki, loteria, pizza, 
słodkie łakocie a na koniec teatrzyk dla dzieci. Nie obyło się bez wizyty Pana Burmistrza, na 
którego dzieci oczekiwały z niecierpliwością, bo…… przyniósł dzieciom lody, a kto nie lubi lo-
dów?!  Spotkaliśmy się z wieloma wyrazami uznania od rodziców, co jedynie utwierdziło nas w 
przekonaniu, że mamy wspaniałe 3 jednostki gminne (Żłobek, CK i OPS), które pokazały, że dla 
dobra mieszkańców i wspólnych celów przy wsparciu jednego z najprężniej działających Stowa-
rzyszeń, można zdziałać cuda.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Na-
uki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Jak podaje MEiN: Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych  w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynie-
ria, sztuka oraz matematyka). Dzięki inicjatywie uczniowie już na poziomie szkoły podstawowej 
mogą nabyć wiedzę i umiejętności przydatne w późniejszej pracy naukowej i zawodowej. 
31 maja br. oficjalnie otworzono pracownię wyposażoną w drukarki 3D, długopisy 3D, maszyny 
do szycia, zamówione zostały również gogle 3D. Wszystkie urządzenia wykorzystywane będą  
w trakcie zajęć dodatkowych dając uczniom możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych. 
Część nauczycieli brała już udział w szkoleniu  z obsługi sprzętu 3D. Otwarcia Pracowni dokonał 
Burmistrz Miasta Leszek Orpel wraz z Dyrektorem ZSP Panią Katarzyną Lepis, w obecności zgro-
madzonych gości. Gmina współfinansowała zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany w pra-
cowni.

Od roku 2018 nasz jedliński Ośrodek Pomocy Społecznej przeżywa swoisty bum w realiza-
cji projektów na rzecz mieszkańców finansowanych ze środków zewnętrznych. Rok 2022 jest 
szczególny bowiem realizowanych jest ich aż 5!!!. Dwa projekty finansowane są ze środków 
unijnych i realizowane są w wyniku dobrej współpracy Miasta - w partnerstwie z wałbrzyską 
organizacją pozarządową – Fundacją Merkury. Mowa tu o projektach pn: „Działania integracyjne 
w Jedlinie- Zdroju”. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne oraz  „Kompleksowe usługi 
opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina –Zdrój  współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO 
WD na lata 2014-2022.  Ponadto  mieszkańcy korzystają z programów  Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej realizowanych przez pracowników Ośrodka tj. Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej, Opieka Wytchnieniowa czy dwumodułowy Korpus Wsparcia Seniorów. Rea-
lizacji tych projektów towarzyszy wiele wydarzeń w naszej gminie, tak jak choćby ostatni szcze-
gólnie dobrze odebrany spektakl międzypokoleniowy wystawiany przez naszych mieszkańców 
i dla naszych mieszkańców pn. Wszystkiego Najlepszego. Jedlińskie Centrum Usług Socjalnych 
to kopalnia pomysłów, których możemy u nas doświadczać. Już w sierpniu niespodziankę dla 
naszych mieszkańców oczywiście z akcentem międzypokoleniowym czyli dla każdego: dla mło-
dego i starszego.

W dniach 6-8 kwietnia 2022r. nasze miasto odwiedził Burmistrz Miasta partnerskiego Strehla 
Pan Jörg Jeromin wraz z Panem Erichem Knottem – wieloletnim radnym. 
Podczas oficjalnego spotkania Goście spotkali się z Kierownikami jednostek samorządowych. 
Dowiedzieli się o najważniejszych działaniach realizowanych przez miasto. Przedstawili także 
informację o Strehli. Następnie zwiedzili miasto, gdzie poznali atrakcje turystyczne. W Centrum 
Kultury spotkali się z obywatelami Ukrainy, którzy przebywają w naszej miejscowości znajdując 
tu schronienie i niezbędną pomoc.
Burmistrz Miasta Strehla doceniając wkład miasta oraz mieszkańców Jedliny-Zdroju zapowie-
dział, że w miarę posiadanych możliwości Strehla również włączy się w pomoc dla Uchodźców. 
Na podsumowaniu wizyty Goście podziękowali za możliwość spotkania i bardzo pozytywie oce-
nili działania samorządu zarówno w sferze inwestycji jak i działań społeczno-kulturalnych. 

W ostatnim meczu sezonu I grupy wałbrzyskiej KEZZA Klasy A, który został rozegrany w niedzie-
lę, 12 czerwca 2022 roku w Stanowicach z miejscowym Herbapolem 3:2 (1:2), choć przegrywa-
liśmy już 0:2 a do tego od 48 minuty graliśmy w liczebnym osłabieniu po czerwonej kartce dla 
Mateusza Jaskółowskiego. Bramki dla Zielono-Czerwonych zdobyli Mateusz Kałwak po asyście 
Rafała Lipińskiego, Edward Chałupka po asyście Piotra Siary, oraz Bartosz Rzeszót, który popisał 
się kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego w 81 minucie meczu. Kończymy rozgrywki z dorob-
kiem 83 punktów  strzelając 158 goli i i tracąc tylko 21. Jako wicemistrz ligi tracimy  tylko jedno 
oczko do lidera i czekamy na oficjalne potwierdzenie naszego awansu do Klasy Okręgowej. Gra-
tulujemy również mistrzostwa i awansu drużynie Górnika Nowe Miasto Wałbrzych.

Dzień Dziecka z CUS

Laboratorium Przyszłości - pracownia 3D

,,Szaleństwo” projektowe w OPS

Wizyta Burmistrza Strehli

Mamy awans

walbrzyszek.com
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W ramach Dni Jedliny – Zdroju wystąpi dla Państwa Lwowski Teatr Woskresinnia 
w spektaklu Ukraina. Testament Szewczenko – to trudna i bolesna historia Ukrainy – czas 
grabieży, podpaleń , zniszczeń w niebywale pięknym widowisku ulicznym. 

Historia Ukrainy opowiedziana przez pryzmat losów Tarasa Szewczenki, wielkiego 
pisarza, poety, malarza, więźnia łagrów, duchowego przywódcy narodu ukraińskiego. 
Artyści lwowscy przybliżą dramatyczne doświadczenia i sytuację permanentnego upo-
minania się narodu ukraińskiego o niezależność państwową, jakże aktualną dziś w dobie 
dramatycznych wydarzeń wojennych na Ukrainie. W barwnym widowisku wykorzysty-
wane zostaną szczudła, mobilne machiny, płonące elementy scenograficzne i efekty pi-
rotechniczne.

26 czerwca, o godz. 18.00 wystąpi światowej sławy polskie trio akordeonowe MO-
TION TRIO łączące w swej twórczości ogień muzyki o korzeniach wschodnioeuropej-
skich z lodowatą precyzją wielkich kompozytorów klasycznych.

Pełna pasji i namiętności muzyka Motion Trio została doceniona przez współczes-
nych mistrzów takich jak: Michael Nyman, Wojciech Kilar, Krzysztof Penderecki, Jerzy 
Maksymiuk, Bobby McFerrin czy Joe Zawinul.

Oryginalny repertuar Motion Trio zawdzięcza autorskim kompozycjom artystów 
tworzących zespół, w głównej mierze leadera - Janusza Wojtarowicza oraz Pawła Ba-
ranka i Marcina Gałażyna.

Znakiem rozpoznawczym jest niezwykle oryginalne brzmienie zespołu, osiągane 
bez przetwarzania, bez udziału innych instrumentów, bez trików techniki. Artyści po-
legają jedynie na swojej doskonałej umiejętności gry na akordeonach, wyobraźni i ta-
lencie.

Muzyka Motion Trio łączy w sobie minimal music, jazz, rock, folk czyli „motion mu-
sic” definiowane przez Janusza Wojtarowicza jako „muzyka, która poszukuje nowych 
dźwięków, nowych możliwości gry na akordeonie, nowego spojrzenia na niewykorzy-
stany dotąd fascynujący instrument”.

Korowód tańca

Zobaczymy również Kijowski Teatr Uliczny HIGHLIGHTS z dwoma spektaklami.
„WESOŁA BAJKA O SMUTNEJ KRÓLEWNIE”  to historia znana z opowieści na dobranoc, 

dość oryginalnie wzbogacona przez teatr Highlights o nowe wątki. Niełatwego zadania 
rozbawienia smutnej księżniczki podejmują się Czarny Książę, mający na usługach trój-
głowego smoka i wesoły muzykant, któremu dopomaga Baba Jaga i Chata na Kurzej Stop-
ce. Ten pełen humoru, zabawnych sytuacji i interakcji z dziecięcą publicznością spektakl 
uliczny przeznaczony jest nie tylko dla najmłodszej widowni.

„KOROWÓD TAŃCA” to bardzo żywiołowy i kolorowy spektakl uliczny, zawierający sce-
ny komediowe i taneczne, pozwalające na aktywną zabawę z publicznością. Kolorowe ko-
stiumy, mistrzowskie popisy na szczudłach, humor  i radość przedstawianych scen, wcią-
gają publiczność do zabawy, tworząc niepowtarzalną karnawałową atmosferę, w której 
przeplatają się muzyka flamenco, rock and roll, pop dance ale także ukraińska hołubka.

Lwowski Teatr Woskresinnia

Koncert MOTION TRIO

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTA-
NIA Z LEGIMI!

W ostatnim czasie znacznie powiększy-
ła się oferta w abonamencie bibliotecz-
nym. Z przyjemnością informujemy, że 
obecnie czytelnicy wybierać mogą spo-
śród 132 200 ebooków i ponad 50 000 
audio- i synchrobooków.

Nareszcie możemy podzielić się z Pań-
stwem radosną nowiną – książki w języku 
ukraińskim właśnie trafiły do abonamentu 
bibliotecznego Legimi. 

Tytułów jest sporo. Zarówno dla doro-
słych jak i dla dzieci. Z początkowych bli-
sko 400 książek niebawem zrobi się 1000, 
później 2000 i tak dalej. 

Te tytuły, które już mamy, znajdą Pań-
stwo na głównej stronie Legimi lub w apli-
kacji wybierając język ukraiński.
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Znów oszustwo przy wykorzystaniu linków
Policjanci z Boguszowa 

- Gorc przyjęli zgłoszenie o 
oszustwie związanym z wyko-
rzystaniem linków do sprepa-
rowanych stron internetowych. 
34-letnia mieszkanka powiatu 
wałbrzyskiego chciała sprzedać 
wystawiony przez siebie na 
aukcji rower, a poprzez kliknię-

cie w otrzymany od „kupują-
cego” link i zalogowanie się do 
fałszywej strony banku straciła 
1950 złotych. I w tej kwestii po 
raz kolejny policja apeluje o 
rozwagę i ostrożność. 

W związku z tym zgłoszeniem 
po raz kolejny policja apeluje o 
przekazywanie sobie wzajemnie 

informacji jak działają przestępcy 
w internecie, a przy tym o roz-
wagę i ostrożność, bo oszuści od 
dłuższego już czasu w celu wy-
łudzenia danych z naszych kart 
płatniczych wykorzystują popu-
larne portale sprzedażowe, telefo-
niczne komunikatory internetowe 
oraz korespondencję mailową, czy 

smsy. Uwaga! Oszustwa nie doty-
czą tylko seniorów, ale także osób 
młodych. Dlatego też ponownie 
policja przypomina na co zwrócić 
uwagę, aby uniknąć utraty swoich 
oszczędności. Pamiętaj -czytaj do-
kładnie sms-y, które przychodzą 
do ciebie z banków. Zwróć uwa-
gę na to, co autoryzujesz. Poznaj 

zasady bezpieczeństwa swojego 
banku i stosuj się do nich gdy ko-
rzystasz z portali aukcyjnych. Miej 
ograniczone zaufanie do poten-
cjalnych kontrahentów. Rozliczaj 
się pośrednio przez dany portal, 
np. poprzez payu. 

Red.
Źródło: walbrzych.policja.gov.pl 

Nie masz uprawnień? 
Nie wsiadaj za kierownicę 
pojazdu! Pamiętaj, że kon-
trola drogowa ostatecznie 
może zakończyć się dla ciebie 
pobytem w zakładzie karnym, 
a maksymalna kara za jazdę 
pomimo cofniętych upraw-
nień do kierowania pojazda-
mi to dwa lata pozbawienia 
wolności. 

W piątek w ręce wałbrzyskich 
policjantów wpadł 21 - latek, po-
pełniając to przestępstwo drogo-
we. 21-letni mieszkaniec powiatu 
kłodzkiego został zatrzymany 17 
czerwca o godzinie 13:00 na ul. Her-
berta w Jedlinie – Zdrój przez jeden 
z patroli ruchu drogowego. Męż-
czyzna decyzją Starosty Kłodzkiego 
z 2022 roku miał cofnięte uprawnie-
nia do kierowania pojazdami. Poli-
cja przypomina, że za jazdę pomi-

mo cofniętych już uprawnień – tak 
jak w podanych powyżej przypad-
kach - z powodu np. wcześniejszej 
jazdy w stanie nietrzeźwości, czy 
też przekroczenia limitu punktów 
karnych - kierującemu grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 2, a 
przez sąd wydawany jest obligato-
ryjny zakaz kierowania pojazdami.

Red.
Źródło i fot. 

walbrzych.policja.gov.pl

Tylko w miniony week-
end na drogach powiatu 
wałbrzyskiego policjanci 
zatrzymali sześciu nietrzeź-
wych kierujących. Rekordzi-
sta miał w organizmie ponad 
2 promile alkoholu. Niestety 
mimo ciągłych apeli nie 
brakuje nieodpowiedzial-
nych kierujących, którzy po 
spożyciu alkoholu ruszają w 
drogę samochodem, moto-
cyklem czy rowerem.
Pierwszy z nich został zatrzy-

many w piątek po godzinie 07:00 
na ul. Beethovena w Wałbrzychu 
przez policjantów wałbrzyskiej 
drogówki. Podczas kontroli od 
65-letniego mieszkańca Czech 
była wyczuwalna woń alkoho-
lu. Po przeprowadzeniu badania 
alkomatem okazało się, że męż-

czyzna wsiadał za kierownicę, 
mając ponad promil alkoholu 
w organizmie. Z kolei w nocy z 
piątku na sobotę, w miejscowości 
Borówno, po godzinie 01:00 poli-
cjanci z Posterunku Policji w Mie-
roszowie zatrzymali 39-letniego 
mieszkańca powiatu świdnickie-
go, który wsiadał za kierownicę, 
mając ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. Kilka godzin póź-
niej - tym razem w Wałbrzychu 
na ul. Szczecińskiej - policjanci 
z Wydziału Ruchu Drogowego 
wałbrzyskiej komendy, uniemoż-
liwili dalszą jazdę 48-letniemu 
wałbrzyszaninowi, który kierował 
samochodem osobowym, mając 
0,93 promila alkoholu w organi-
zmie. Również w niedzielę kilka 
minut po godzinie 08:00 funk-
cjonariusze z „dwójki” zatrzymali 

na ul. 1-go Maja w Wałbrzychu 
57-letniego mieszkańca powiatu 
wałbrzyskiego, który kierował sa-
mochodem osobowym w stanie 
po użyciu alkoholu – mając 0,48 
promila alkoholu w organizmie. W 
tym samym czasie w Czarnym Bo-
rze patrol ruchu drogowego na ul. 
Głównej zatrzymał kolejnego kie-
rującego pod wpływem alkoholu. 
63-letni mieszkaniec powiatu ka-
miennogórskiego miał w swoim 
organizmie 0,33 promila alkoholu. 
Trzeci nieodpowiedzialny kierują-
cy został zatrzymany po godzinie 
19:00 w Wałbrzychu na 1-go Maja 
w Wałbrzychu. Podczas kontroli 
policjanci z ruchu drogowego wy-
czuli silną woń alkoholu od 33-let-
niego mieszkańca Wrocławia. Po 
zbadaniu alkomatem okazało się, 
że mężczyzna kierował pojazdem,

 mając 1,98 promila alkoholu 
w organizmie. Teraz nieodpo-
wiedzialni kierujący odpowiedzą 
przed sądem.

Red.
Źródło i fot. 

walbrzych.policja.gov.pl/

KOLEJNY ZATRZYMANY KIERUJĄCY Z COFNIĘTYMI UPRAWNIENIAMIKOLEJNY ZATRZYMANY KIERUJĄCY Z COFNIĘTYMI UPRAWNIENIAMI

6 NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH ZATRZYMANYCH6 NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH ZATRZYMANYCH
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Obyło się bez niespodzianek
Sezon w wykonaniu Górnika Nowe Miasto był niemalże perfekcyjny. Podopieczni trenera Wojciecha Błażyńskiego awansowali do 

Ligi Okręgowej z 1 miejsca, kończąc sezon bez porażki, notując zaledwie trzy mecze bez wygranej.

Swoje zrobił też Zdrój. Pod-
opieczni trenera Kamila Jasiń-
skiego wywalczyli awans do 
Ligi Okręgowej, ustępując w 
rozgrywkach jedynie Nowemu 
Miastu.

-Kończymy rozgrywki jako 
wicemistrz ligi. Gratulujemy 
również mistrzostwa i awansu 
drużynie Górnika Nowe Miasto 
Wałbrzych – cieszą się w Jedli-
nie Zdrój.

O utrzymanie biło się aż 5 
drużyn. 

Szybko wynik otworzyli gla-
diatorzy z Głuszycy, którzy za 

wszelką cenę chcieli powetować 
sobie wysoką porażkę w Jedli-
nie. Wysoka motywacja wystar-
czyła, żeby przez pierwsze pół 
godziny trafiać do siatki rywala 
co 5 minut gry. Wynik 9:1 spra-
wiał, że los Sudetów (24 punk-
ty) zależał od innych wyników.

Źle układał się też mecz wał-
brzyskiemu Zagłębiu (24 punk-
ty). Do przerwy podopieczni tre-
nera Furmaniaka przegrywali co 
prawda tylko jedną bramką, ale 
to Czarni w pełni kontrolowali 
spotkanie i po 90 minutach gry 
cieszyli się z wygranej 3:0.

Teoretycznie w najlepszej sy-
tuacji znaleźli się Błękitni (25 
punktów). Problem w tym, że 
świetne zawody przeciwko nim 
rozegrali Zieloni Mokrzeszów. 
Pewna wygrana gości sprawiła, 
że drużyna z Owiesna do końca 
czekała na rezultaty z Bogaczo-
wic i Mrowin.

Mrowiny (23 punkty) w 
ostatnim meczu jednak totalnie 
zawiodły. Zieloni zostali rozgro-
mieni przez rezerwy AKS Strze-
gom i jako pierwsi zameldowali 
się w strefie spadkowej, ratując 
jednocześnie wspomnianych 
wcześniej Błękitnych.

Najdłużej o ligowy byt dziel-
nie walczyła Unia Bogaczowi-
ce (22 punkty). Ich mecz z KS 
Walim trzymał w napięciu do 
samego końca. Utrzymanie Unii 
dawało tylko zwycięstwo i po-
mimo starcia z 5 drużyną ligi, do 
wygranej zabrakło niewiele. Za-
częło się od bramki dla Walimia, 
ale zdesperowana Unia zdołała 
wyrównać. Szybko straciła gola 
na 1:2 i równie szybko wyrów-
nała. Wszystko działo się w cią-
gu ostatnich 8 minut. Remis ura-
tował Zagłębie i to na stadionie 
przy ulicy Dąbrowskiego wybu-
chła wielka radość.’

JZ 

Dużo się teraz mówi o woj-
nie i sytuacji sportowców, 
którzy znaleźli się na terenie 
Rosji podczas wykonywania 
swoich obowiązków dla ro-
syjskich klubów. Ostatnio 
trener Czesław Michniewicz 
zdecydował, że Maciej Ry-
bus nie będzie miał szans na 
reprezentowanie biało-czer-
wonych barw. Rybus prze-
cież podpisał nową umowę 
ze Spartakiem Moskwa, klu-
bem który nie dość, że jest 
symbolem stolicy Federacji 
Rosyjskiej, to jeszcze jest 
klubem, który bardzo sobie 
ceni sam Władimir Putin.
Decyzja selekcjonera, mam 
wrażenie, została podjęta 
pod wpływem nacisków opi-
nii publicznej, która jest bar-
dzo negatywnie nastawiona 
do Macieja Rybusa. Zwróć-
my jednak uwagę na to pod 
jakim ciężarem gatunkowym 
znalazł się piłkarz. Trudno 
tak wszystko określić w bia-
ło-czarnych kolorach. Oczy-
wiście najprościej byłoby 
stwierdzić, że skoro został 
w Rosji i zdecydował się tam 
kontynuować karierę, to po-
winien zostać napiętnowany 
oraz wykluczony z repre-
zentacji. Tylko czy to tak na-
prawdę sprawiedliwa ocena 
sytuacji?
Od dziecka wpajane mamy 
wartości, że rodzina jest naj-
ważniejsza i to o nią w pierw-
szej kolejności powinniśmy 
dbać. Sam mam dzieci i do-
brze wiem, że bez względu 
na moje zapatrywania, po-
glądy w pierwszej kolejności 
myślę o tym by niczego im 
nie zabrakło. Niezależnie z 
kim współpracuję, na pierw-
szym miejscu są zawsze oni. 
Podejrzewam, że właśnie 
dokładnie w taki sam spo-
sób myśli Maciej Rybus. On 
miał ten problem bardziej 
złożony niż więszkość z nas. 
Cała jego rodzina od począt-
ku wychowuje się w Rosji. 
To jest jej ojczyzna (tak jak 
dla nas POLSKA). Jego żona, 
dzieci są przesiąknięci włas-
ną kulturą, czują się tam do-
brze, bezpiecznie. Nie chcą 
wyjeżdżać...

czytaj cały felieton
na www.30mint.pl

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Doskonałe starty wałbrzyskich siatkarek
Po zakończeniu sezonu halowego, cieszymy się z doskonałych wyników siatkarek na plaży. Nicole Jochym wystąpiła w mocno 

obsadzonym turnieju, który rozegrano w ramach Orlen Beach Volley Tour 2022.

Świetne wyniki wałbrzyskich lekkoatletów
Zawodnicy LKS Górnika Wałbrzych podczas finałów XXXVIII Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi zaprezentowali się wyśmie-

nicie, bijąc wiele życiowych rekordów, które dodatkowo przyniosły medale. 

Występ w parze z Kingą Le-
gietą okazał się bardzo owoc-
ny. Siatkarki zajęły 2 miejsce, 
ulegając w finale duetowi 
Wachowicz/Gruszczyńska. 
Mecz można było obejrzeć 
na antenach Polsatu Sport.

***
W Górze rozgrywany był 
turniej Mistrzostw Dolnego 
Śląska w siatkówce plażo-
wej Młodziczek. Na starcie, 
którego pojawiło się 35 par 
z całego województwa, mie-
liśmy aż 6 par, które repre-
zentowały nasze miasto.
W zawodach wystąpiły Daley 
Ewelina / Witek Inga, Będziń-
ska Anna / Borowiec Maja, 
Górska Maria / Mrowiec Oli-
wia, Ruszczyńska Jagoda / 
Turkosz Patrycja, Jamroży 
Zuzanna / Rejdak Aleksan-
dra, Tokarska Ewa / Kościuk 
Paulina.

***
W Miękini odbył się Finał 
Dolnośląskiej Ligi Minisiat-
kówki w kategorii „dwójek” 
dziewcząt. Podopieczne 
trenera Mieczysława Stra-
meckiego z turnieju na tur-

niej pięły się w rankingu, by 
ostatecznie zająć wysokie 
miejsca w poszczególnych 
ligach.
-Zespoły naszych „dwóje-
czek” stanowią najmłodszą 
grupę treningową w naszym 
klubie, a większość zawod-
niczek stawia swoje pierw-
sze siatkarskie kroki, dlatego 
dobre wyniki cieszą jeszcze 
bardziej – mówią w klubie.
Pełna klasyfikacja 
Liga I
1. Akademia Siatkówki Zenit

2. UMKS Volley Głogów
3. SMS Olimp Oborniki Ślą-
skie
4. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych
5. UKS Gminy Miękinia
Liga II
1. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych II
2. SMS Olimp Oborniki Ślą-
skie II
3. UMKS Volley Głogów II
4. UKS Gminy Mięknia II
Liga III

1. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych III
2. UMKS Volley Głogów III
3. UKS Gminy Miękinia III
4. SMS Olimp Oborniki Ślą-
skie III

Liga IV
1. MKS Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych IV
2. UMKS Volley Głogów IV
3. SMS Olimp Oborniki Ślą-
skie IV
4. UKS Gminy Miękinia IVa.

JZ

W piekielnych tempera-
turach doskonały występ 
zanotował Bruno Rzepa. 
Podopieczny trenera Fran-
ciszka Karpińskiego wygrał 
Ogólnopolski Finał Czwart-
ków Lekkoatletycznych w 
pchnięciu kulą. Pchnięcie 
na odległość 12,19m za-

pewniło mu podium i złoty 
medal. 

Julia Kępińska doskonale 
radziła sobie w skoku w dal. 
W eliminacjach ustanowi-
ła nową życiówkę. Wynik 
4.94m, dał jej 1 miejsce 
na liście startowej w fina-

łowych zmaganiach. Tym 
razem podopieczna trener 
Hanny Kotyni skacząc na 
odległość 4.85m, zakończy-
ła zawody ze srebrnym me-
dalem.

Rewelacyjnie w biegu na 
600m spisała się Gabrie-

la Kęder, która z czasem 
1:47.10s. zapewniła sobie 
2 miejsce. Srebrny medal 
podopiecznej trenera Janu-
sza Stysia, cieszy tym bar-
dziej, że został wywalczony 
w ekstremalnie trudnych 
warunkach pogodowych.

JZ
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Piłkarska niemoc
ZAKSA Kędzierzyn Koźle mie-
siąc temu po raz drugi z rzędu 
wygrała najważniejsze roz-
grywki siatkarskie na Starym 
Kontynencie - Ligę Mistrzów. 
Piłkarze ręczni VIVE Kielce 
w ostatnią niedzielę byli o 
krok od powtórzenia sukcesu 
z 2016 roku czyli wygrania 
handbalowej Ligi Mistrzów. 
Po niezwykle zaciętym meczu 
rzutami karnymi przegrali z FC 
Barceloną. VIVE zresztą dość 
regularnie melduje się w Final 
Four tych rozgrywek. Rodzi 
się więc pytanie - dlaczego w 
siatkówce się da, dlaczego w 
piłce ręcznej się da a nie daje 
się w futbolu?? Oczywiście 
skala przedsięwzięcia, patrząc 
od strony finansowej, jest nie-
porównywalna ale nie chodzi 
też o to żeby jakiś polski klub 
wygrywał piłkarską Ligę Mi-
strzów czy inne europejskie 
rozgrywki ale żeby przynaj-
mniej regularnie meldował 
się w fazie zasadniczej i nie 
był w niej dostarczycielem 
punktów. Oczywiście polska 
piłka nożna potrzebuje zmian 
strukturalnych bo tylko to za-
pewni trwały postęp, podnie-
sienie poziomu ligi, kształto-
wanie lepszych zawodników 
i w konsekwencji przełoży 
się na wyniki reprezentacji. 
Jednakże czy na bazie tego 
co jest nie jesteśmy w stanie 
zbudować jednego czy dwóch 
klubów, dla których gra w fa-
zie grupowej europejskich lig 
byłaby normą? Jest czymś na-
prawdę niepojętym, że w Eu-
ropie czołowe polskie kluby 
są absolutnymi outsiderami. 
Pisałem kiedyś o tym, że w 
polskim futbolu pieniądze są, 
nie takie jak w czołowych li-
gach Europy, ale na tyle duże, 
żeby mistrz Polski regularnie 
kwalifikował sie do Ligi Mi-
strzów. Ekstraklasa general-
nie jest bardzo słaba i jeszcze 
długo taka będzie. Siatkarska 
Plus Liga jest z kolei czołową 
ligą w Europie ale liga piłkarzy 
ręcznych też wybitnie mocna 
nie jest. Jednak funkcjonuje 
w niej takie VIVE Kielce, któ-
re zdominowało te rozgrywki 
ale jest jednocześnie jednym 
z najlepszych klubów w Euro-
pie. Podobnie było na przeło-
mie wieków z drużyną koszy-
karek z Gdyni. Dlaczego więc, 
w oderwaniu od długofalowej 
strategii rozwoju piłkarskiej 
Ekstraklasy (jeżeli ona kiedyś 
powstanie) właściciele czo-
łowych klubów w Polsce nie 
chcą (nie potrafią?) wykorzy-
stać tego, mimo wszystko du-
żego potencjału?
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Kolejny Mistrz Polski rodem z Imperium Boxing
Imperium Boxing Wałbrzych to prawdziwa wylęgarnia Mistrzów Polski. Po między innymi siostrach Mięgoć, czy Kubie Krzpiecie, 

po najważniejsze trofeum w kraju przed kilkoma dniami sięgnął Dawid Obstarczyk. 

Wspaniałe wieści dotarły 
do nas z Bytomia, który goś-
cił uczestników Mistrzostw 
Polski juniorów w boksie. 
Jednym ze zwycięzców zo-
stał reprezentujący klub 
z ulicy Pługa – Dawid Ob-
starczyk. Wałbrzyszanin 
wystąpił w najliczniejszej 
kategorii – 67 kg, w której 
dosłownie dzielił i rządził. 
- Patrząc na przebieg walk 
praktycznie do finałowej 
rozgrywki nie przyjął żad-
nego ciosu, co najlepiej 
oddaje jego przewagę nad 
rywalami -, komplemento-
wał swego podopiecznego 

trener Krzysztof Sadłoń. W 
finale już w I rundzie posłał 
Szymona Szczukowskiego 
z Boxing Team Chojnice na 
deski, aby ostatecznie pew-
nie wygrać 4:1. - Dawid do-
piero pracuje na swoje na-
zwisko, ale mimo zaledwie 
21 walk na koncie, wygrał 
chyba ze wszystkimi zna-
czącymi bokserami w kraju. 
Prezentuje jednak niewy-
godny styl, jest mańkutem, 
do tego mocno wychylo-
nym, a zarazem nieuchwyt-
nym dla przeciwników pięś-
ciarzem. Jest prawdziwym 
talentem, który mało mówi, 
a dużo robi -, tłumaczył Sad-
łoń. Dzięki niedawnemu 
sukcesowi Obstarczyk zo-
stał powołany do reprezen-
tacji Polski juniorów, a tym 
samym niewykluczone, iż 
pod koniec roku wystartuje 
w Mistrzostwach Świata. 

Przed Obstarczykiem oraz 
wspomnianym na począt-
ku Kubą Krzpietem kolejny 
ważny start. Dzisiaj wieczo-
rem obaj wałbrzyszanie we-
zmą udział w turnieju Grand 
Prix w Bydgoszczy. Dla 
przedstawicieli Imperium 
Boxing lipiec zapowiada się 
na nieco luźniejszy, jednak 
już w sierpniu podopiecz-
nych trenerów Sadłonia 
oraz Mariusza Burzyńskie-
go czeka tradycyjny obóz 

w Sierakowie. Tym razem w 
znacznie większym, bo na-
wet 50-osobowym gronie. 
Krzysztof Sadłoń wystąpi 
bowiem w podwójnej roli, 
szkoleniowca naszego klu-
bu, a także trenera koordy-
natora kadry Dolnego Ślą-
ska, która również ćwiczyć 
będzie w Sierakowie.

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:   Aleksander 
Nazwisko: Balcerowski 
Data urodzenia: 19 listopada 2000 roku          
Pseudonim sportowy: Balcer 
Klub: Herbalife Gran Canaria
            (koszykówka, Hiszpania)

Największy dotychczasowy sukces: Nie da 
się ukryć, iż 8. miejsce na zakończonych 
przed kilkoma dniami Mistrzostwach Świa-
ta w Chinach i chyba nie muszę tego tema-
tu bardziej rozwijać, bo to impreza, na któ-
rą zakwalifikowaliśmy po ponad 50 latach 
przerwy, a mimo to w pięknym stylu awansowaliśmy do ćwierćfinału. 
Cieszę się, że miałem ogromną przyjemność być uczestnikiem tego 
niesamowitego wydarzenia, tym bardziej jako najmłodszy zawodnik 
imprezy. W klubie jeszcze takiego sukcesu nie miałem, choć mój zespół 
wywalczył Supercopa de España, czyli odpowiednik naszego Pucharu 
Polski. 

Kto jest twoim idolem sportowym: Od lat zapatrzony jestem w Dirka 
Nowitzkiego, który zawsze imponował mi swoim stylem gry.  

Dlaczego koszykówka: Na pewno ogromny wpływ na mój wybór miał 
tato Marcin, który był koszykarzem, a potem zaczął uprawiać koszy-
kówkę na wózkach. Oczywiście mój wzrost miał również duże znacze-
nie, ale to dzięki tacie zainteresowałem się koszykówką. 

Jakie są twoje koszykarskie marzenia: Nie będę tutaj zbyt oryginalny, 
gdyż marzeniem każdego zawodnika jest dostanie się i występy w 
NBA. W tym roku byłem blisko, ale myślę, że w następne wakacje zrobię 
kolejny krok na drodze do realizacji mojego marzenia. 

Pod dyktando Bad Company
Lata mijają, a „starsi” panowie wciąż bezkonkurencyjni. O kim 

mowa? O zespole Bad Company, który ponownie nie miał sobie rów-
nych w legendarnym turnieju streetballa – Alkatraz 2K22 „Basket w 
rytmie hip-hopu”.

Za nami 19 edycja znanego w 
naszym regionie, ale i zdobywa-
jącym coraz większą popularność 
w całym kraju turnieju koszyków-
ki ulicznej Alkatraz 2K22 „Basket w 
rytmie hip-hopu”. Mimo ogrom-
nego upału rywalizacja toczyła 
się w szybkim tempie, a oglądane 
przez liczną grupę fanów mecze 
stały na wysokim poziomie. A że 
nie tylko samą koszykówką kibi-
ce żyją, organizatorzy z Michałem 
Borzemskim na czele postanowili 
nieco urozmaicić zawody zapra-
szając do występu rapera Nulli-
zmatyka, świetnym pomysłem 
okazał się również przeprowa-
dzony po 10-letniej przerwie tur-
niej wsadów. Ponadto na wszyst-
kich chętnych czekał grill, woda, 
usługi fryzjerskie (!), są wych sił 
na koszykarskim, dmuchanym 
parkiecie mogli również spróbo-
wać najmłodsi. Nic dziwnego, iż 
w powyższych okolicznościach 
ponad 10 godzin zmagań przele-

ciało niczym pstryknięcie palcami. 
W finale po raz kolejny już znalazł 
się zespół Bad Company, który 
dość bezpardonowo rozprawił 
się ze znacznie młodszą drużyną 
PG Crew. Za sukcesem „starszych” 
panów stał między innymi Rafał 
Glapiński, który w trybie awaryj-
nym zastąpił kontuzjowanego 
Mateusza Myślaka, by po ostatnim 
meczu odebrać nagrodę dla MVP 
zawodów. Warto również wspo-
mnieć, iż już po turnieju Maciej 
Łabiak, a więc kolejny z bohate-
rów Bad Company, oficjalnie za-
powiedział zakończenie wielolet-
niej przygody z basketem. 

Bad Company: Mateusz Myślak, 
Bartłomiej Ratajczak, Adram Adra-
nowicz, Rafał Glapiński, Rafał Woj-
ciechowski, Maciej Łabiak, Adrian 
Stochmiałek 

Bartłomiej Nowak

„Balcer” walczy o NBA
Dzisiaj w nocy w Nowym Jorku rozpoczął się tegoroczny draft 

NBA. Zdaniem ekspertów pewniakiem jest Jeremy Sochan, ale 
my szczególnie trzymamy kciuki za wałbrzyszanina. Mowa o 
Aleksandrze Balcerowskim, który w ostatnich dniach trenował z 
Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings oraz Los 
Angeles Clippers. Z tej okazji przypominamy wywiad z września 
2019 roku w ramach Karty Wałbrzyskiego Sportowca, w którym 
„Balcer” nawiązywał do marzeń o występach w NBA. 
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Końcówka czerwca w „Lalkach”
W ostatnią niedzielę sezonu Te-

atr Lalki i Aktora zaprasza na naj-
nowszą produkcję wałbrzyskiej 
sceny lalkowej. Będzie to spektakl 
NIE BÓJ SIĘ, DZIADKU! w reżyserii 
Moniki Woronicz (26.06/12:30).  
Przedstawienie jest przyczynkiem 
do rozmowy na temat strachu. 
Każdy z nas czegoś się boi – nie-
ważne, czy jest duży, mały, mą-
dry czy głupi. Wraz z bohaterką 
spektaklu - małą zajęczycą Stefcią 
- uczymy się pokonywać strach, 
zmierzamy się z nim i dostajemy 

siłę, by zacząć wspierać w tym te-
macie innych.

BILETY 21 zł

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

KUP BILET ON-LINE bilety.teatr-
lalek.walbrzych.pl

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

Przed nami wernisaż prac Grażyny Parys
Subtelne i delikatne 

akwarelowe portrety czy 
akrylowe prace z wyraźną 
strukturą autorstwa Grażyny 
Parys zaprezentujemy na 
wernisażu 30 czerwca, o go-
dzinie 18.00 w Galerii na Pię-
trze Wałbrzyskiego Ośrodka 
Kultury na terenie Starej 
Kopalni. To kolejna wysta-
wa malarstwa, która gości 
w unikatowej i oryginalnej 
przestrzeni pod tytułem 
„Różnorodność uchwycona 
w ramy…”.

Na wystawie „Różnorodność 
uchwycona w ramy…” zobaczy-
my akwarele monochromatyczne, 
rozmyte, mgliste, nieopowiedzia-
ne…. ale także te z wyraźnie za-
znaczonymi detalami. Pojawią się 
także subtelne i delikatne akwa-
relowe portrety. Całość uzupełnią 
bardziej kolorowe, posiadające 
wyraźniejszą fakturę prace akrylo-

we. Nie zabraknie niespodzianek. 
Grażyna Parys, jak sama mówi, jest 
osobą należącą już do „elitarnej” 
grupy III wieku. Wolny czas pozwa-
la jej na realizację pasji malowa-
nia, którą łączy z prowadzeniem 
domu gościnnego „Parysówka”. 
To właśnie tam tworzy i wystawia 
swoje prace w „prywatnej galerii”. 
Pasję do rysowania rozbudziła w 
autorce starsza siostra. Jej rysun-
ki były pierwszymi wzorcami do 
naśladowania. Już jako kilkuletnie 
dziecko zachwycała się profilami 
twarzy tworzonymi pociągnięcia-
mi ołówka i radością odtwarzania 
portretów narysowanych przez 
siostrę. Grażyna Parys pracowała 
z dziećmi i młodzieżą w świetlicy 
środowiskowej Fundacji Merku-
ry. To tam starała się rozbudzić w 
podopiecznych wrażliwość este-
tyczną i zamiłowanie do sztuki. 
Wychowankowie pod jej okiem 
zdobywali nagrody na konkursach 
plastycznych, a warsztaty pla-
styczne kończyły się wystawami. 

Dzięki tym pracom hol fundacji 
zamienił się w galerię sztuki. Prze-
łomowym momentem i nie lada 
wyzwaniem dla Grażyny Parys 
było podjęcie się przygotowania 
reprodukcji portretu Jana Pawła 
II w kolorze. Praca znalazła się w 
biuletynie poświęconym rocznicy 
śmierci Papieża oraz na billboar-

dach w Wałbrzychu w 2011 roku. 
Więcej o artystce przeczytacie 
pod adresem https://walbrzych-
-naszemiasto.pl/przed-nami-wer-
nisaz-prac-grazyny-parys/

Red.
Źródło i fot. wok.walbrzych.pl  

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Cukier - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
oznacza: słodką, krystalicz-
ną substancję otrzymywaną 
z buraków cukrowych lub 
trzciny cukrowej, używaną do 
potraw i napojów albo zwią-
zek organiczny zbudowany 
z węgla, wodoru i tlenu, sta-
nowiący podstawowe źródło 
energii koniecznej dla pro-
cesów życiowych. Cukier, to 
w mowie potocznej „cukier 
spożywczy”. Sacharoza jest 
dwucukrem składającym się z 
dwóch połączonych ze sobą 
chemicznie cząsteczek cu-
krów prostych, czyli glukozy i 
fruktozy. Jego półprzezroczy-
ste kryształki możemy znaleźć 
w swoich cukiernicach i na 
półkach sklepowych. Funkcjo-
nuje na przykład pod nazwą 
„cukier rafinowany” lub „cu-
kier trzcinowy”. Zatem cukier 
spożywczy to nic innego jak 
sacharoza. Z kolei cukry w uję-
ciu chemicznym to cała grupa 
związków składających się z 
atomów węgla, wodoru i tle-
nu, posiadających co najmniej 
jedną grupę hydroksylową 
(-OH) i zazwyczaj wykazują-
cych właściwości redukujące. 
Synonimem naukowym „cu-
krów” są „węglowodany”, które 
dzielimy na proste i złożone. 
Zatem cukier spożywczy jest 
tylko jednym z wielu cukrów. 
Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) w 2015 roku wyda-
ła raport dotyczący spożycia 
cukru przez dorosłych i dzieci 
oraz rekomendacje wskazu-
jące bezpieczne ilości cukrów 
w diecie. Obecnie przyjmuje 
się, że ograniczeniu powinny 
podlegać cukry wolne, czyli te 
dodawane do żywności, oraz 
znajdujące się naturalnie w 
sokach owocowych i miodzie. 
Nadużywanie cukru prowadzi 
wprost do cukrzycy. To właś-
nie o niej piszemy w Temacie 
Tygodnia. Dla przypomnienia: 
o szkodliwym działaniu cu-
kru na organizm pisaliśmy w 
styczniu 2020 roku, również w 
Temacie Tygodnia. 27 czerwca 
obchodzimy dzień walki z cuk-
rzycą, zatem zachęcam do lek-
tury i badań kontrolnych. 

  
 

Redaktor Naczelny

Za nami Festiwal 
Twórczej Wyobraźni 

Długi weekend w wał-
brzyskiej Starej Kopalni 
upłynął pod znakiem muzyki 
i literatury. Od piątkowego 
po południa w klimatycz-
nej Kuźni rozpoczęto po 
raz pierwszy w Wałbrzychu 
wydarzenie łączące spotka-
nia literackie z koncertami, 
a na scenie pojawili się 
artyści wysokiej klasy. Wśród 
literatów znalazł się autor 
znanej powieści „Ślepnąc od 
świateł” Jakub Żulczyk oraz 
dwójka pisarzy nominowa-
nych w ostatnich dniach do 
Nagrody Literackiej NIKE – 
Andrzej Stasiuk i Agnieszka 
Szpila. W godzinach wieczor-
nych miały miejsce koncerty 
odbywające się w dwóch 
przestrzeniach – Kuźni oraz 
Dziedzińcu. W pierwszym 
dniu publiczność miała 
okazję wysłuchać utworów 
Andrzeja Młynarskiego w 
interpretacji dyrektora arty-
stycznego festiwalu i jedno-
cześnie Ambasadora Wał-
brzycha – Jacka Bończyka. 
Drugi dzień otworzyła kolejna 

Ambasadorka Wałbrzycha – Ag-
nieszka Szpila, autorka takich po-
wieści jak Łebki od szpilki i Heksy. 
Muzycznych wrażeń w sobotnie 
popołudnie dostarczyli Ghost-
man, który zabrał zgromadzonych 
słuchaczy w niesamowitą podróż 
po dźwiękach oraz legendarna 
grupa jazzowa String Connec-
tion. Ten ostatni występ był jed-
nocześnie jubileuszem Krzesimira 
Dębskiego, który obchodził 50-le-
cie pracy artystycznej i 40-lecie 

współpracy ze String Connection. 
Kwiaty i podziękowania przekazał 
artyście Prezydent Miasta Wał-
brzycha dr Roman Szełemej.

W ostatnim dniu miało miejsce 
spotkanie z Andrzejem Stasiu-
kiem – autorem takich powieści 
jak Mury Hebronu, Dukla, Opo-
wieści galicyjskie i laureatem licz-
nych nagród literackich. Kolejną 
muzyczną przygodę zapewnił 
uczestnikom Michał Rudaś pod-
czas koncertu „Kolory Świata”, a na 
zakończenie festiwalu na scenie 
pojawił się Piotr Bukartyk z grupą 
Ajagore w programie „Wieloryb 
Fiutin i inne opowiadania”.

Red.
Źródło: WOK Wałbrzych 
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA  SZPARA

Dekoratorka wnętrz przy-
jeżdża spóźniona o godzinę. 
Mówi o sobie architektka, ale 
kiedy patrzę jak za chwilę siłu-
je się z rzutem mojego pokoju 
próbując obłaskawić nim biel 
kartki z bloku, wiem, że z ar-
chitekturą ma tyle wspólnego, 
ile ja – ocenę mierną z geome-
trii przestrzennej i tę samą, ni-
gdy nietkniętą książkę na pół-
ce o zajmującym tytule „Style 
w architekturze”. Kiedy się do 
mnie zbliża i po raz pierwszy 
patrzę w jej piękne jasne oczy, 
uśmiecham się smutno do sie-
bie. Są oceanami, na dnach 
których w mętnej toni tysiące 
roztrzaskanych wraków stat-
ków. Wcześniej rozmawiały-
śmy tylko przez telefon, choć 
czasownik „rozmawiać” nie 
znajduje tutaj zastosowania. 
Dekoratorka bowiem snuła 
miliony wielowątkowych opo-
wieści nie dając sobie szansy 
na oddech, a że tak powiem 
rozmówcy, na wtrącenie sło-
wa. Starzejesz się Małgosiu, 
szepczę do siebie czule. To, co 
kiedyś byłoby transparentne 
już podczas zwykłej rozmo-
wy telefonicznej, dziś musiało 
znaleźć swoje potwierdzenie 
w obrazie zatrzymanym w 
siatkówce oka.

 Parzę kawę, dekora-
torka siada w salonie i roz-
poczyna opowieść. Choć od 
spojrzenia w jej oczy wiem, 
że zaprojektuje u mnie nic, 
słodzę kawę i zamieniam się 
w słuch. Kocham się bowiem 
w antropologii i złożoność 
ludzkiej pokrzywionej duszy. 
Od zawsze jest ona dla mnie 
obszarem badawczym, nie-
bezpiecznie pociągającym 
poligonem. Przepadłam. Kogo 
to dekoratorka nie zna, dla 
kogo to nie projektuje. Gdzie 
na świecie nie była, czego nie 
widziała. Strzeżcie się o pre-
zydenci i prezydentki, burmi-

strzynie i burmistrzowie, arty-
ści i poeci, lokalni biznesmeni i 
wszystkie ważne panie prezes. 
Wpuściliście lisa do kurnika. 
Ach, całe miasto je jej z ręki, 
zapomniałaby. A czy wiem, że 
– tutaj padają imiona i nazwi-
ska omawianych postaci – to, 
to i tamto – tu z kolei wszyst-
kie występki dyskutowanych, 
których nazywa swoimi przy-
jaciółmi. A im z dalszych głę-
bin dekoratorka wygrzebuje 
im brud spod paznokci, tym 
wraki statków w dolinach jej 
pięknych oczu jakby wyraź-
niejsze. A wszystko wie naj-
lepiej, zapewnia, przecież oni 
ją do własnych domów i firm 
wpuszczają, chichocze. To 
przedstawienie mnie męczy, 
przeceniłam swoje siły. Nie za-
kłóca to jednak mojego daru 
zaglądania w głębiny ludz-
kiej duszy. I w tym wypadku 
sprawa jest oczywista. Nieko-
chane, nieprzeleczone nigdy 
dorosłe dziecko alkoholików, 
przebrane w kaszmirowe 
swetry i krateczkę Burberry 
szuka na śmietnikach innych 
potwierdzenia swojego pra-
wa do istnienia. Smutnieję, bo 
wcale mi jej nie żal. 

 Na spotkaniu w mia-
steczku siedzę obok znajo-
mej, prawimy o pogodzie i 
zastanym nieporządku świata. 
Kiedy w drzwiach pojawia się 
dekoratorka, piękna jak sen-
-koszmar, który więzi cię dłu-
go w noc, znajoma nachyla się 
i szepcze mi do ucha: nic przy 
niej nie mów, po czym wita 
się z dekoratorką wylewnie, 
jak przystało na prawdziwych 
przyjaciół. 

Znowu patrzę jej w oczy, 
nie potrafię sobie odmówić, 
jestem jak diabetyk w cukier-
ni. Roztrzaskane okręty ciągną 
swe kotwice w gęstym mule. 

Dramatyczny zaprasza

DAISY - wałbrzyski musical!

Ostatnie dźwięki w Filharmonii

Osoba i historia najsław-
niejszej wałbrzyszanki 
zasługują na przedstawienie 
wykraczające poza zwyczaj-
ne ramy teatru – Daisy była 
jednocześnie największą 
pięknością Europy, nieszczę-
śliwą żoną i ostatnią panu-
jącą arystokratką na Zamku 
Książ.

Porywająca opowieść inspiro-
wana życiem księżnej, niezwykle 
ciekawej rodziny Hochbergów i 
realiów zmierzchu arystokracji bę-
dzie wyjątkowym widowiskiem. 
Spektakl powstał we współpracy 
z Zamkiem Książ i miastem Wał-
brzych.

Przed nami wielkie święto te-
atru muzycznego i niewątpliwy 
sukces wałbrzyskiej sceny. W ży-
wiołowym musicalu wystąpią: 
w roli Księżnej Daisy gościnnie 
Małgorzata Walenda, a także An-
gelika Cegielska, Dorota Furma-
niuk, Agnieszka Kwietniewska [g], 
Irena Wójcik, Kinga Zygmunt [g], 
Mateusz Flis, Michał Kosela, Rafał 
Kosowski, Wojciech Marek Kozak, 
Radosław Lis [g], Piotr Mokrzy-
cki, Krzysztof Piechniczek [g]. W 
spektaklu będzie także muzyka 
na żywo. Premiera: 10.06.2022 na 
Dużej Scenie. Bilety w cenach 45-
65 zł w sprzedaży w Kasie Teatru i 
na www.bilety.teatr.walbrzych.pl.

Red.
Źródło: Teatr Dramatyczny

Fot. Dawid Stube

Tekst i reżyseria: Konrad Imiela

Muzyka: Grzegorz Rdzak

Scenografia: Anna Haudek

Kostiumy: Agata Bartos

Choreografia: Jacek Gębura

Światło: Jakub Frączek

Przygotowanie wokalne: Mag-
dalena Śniadecka

Inspicjentka: Iwona Skiba

Obsada: Angelika Cegielska, Do-
rota Furmaniuk, Agnieszka Kwiet-
niewska [g], Małgorzata Walenda 
[g], Irena Wójcik, Kinga Zygmunt 
[g], Mateusz Flis, Michał Kosela, 
Rafał Kosowski, Wojciech Marek Ko-
zak, Radosław Lis [g], Piotr Mokrzy-
cki, Krzysztof Piechniczek [g]

Muzyka na żywo: Dominika 
Czausz – flet, Malwina Maławy – 
wiolonczela, Łukasz Piotrowicz – 
fagot

Na Dużej Scenie:

24.06 o 19:00

25.06 o 19:30

26.06 o 19:30

24 czerwca 2022 o godzinie 
19 koncertem zatytułowanym 
„West Side Story z Gershwin’em” 
Filharmonia Sudecka zaprasza na 
zakończenie 44 sezonu artystycz-
nego. Bartosz Żurakowski, który 
tego dnia poprowadzi Filharmo-
ników Sudeckich przygotował 
niezwykle efektowny program. W 
pierwszej części koncertu usłyszy-
my przebojowy Koncert fortepia-
nowy F-dur oraz Obrazy symfo-
niczne z opery „Porgy and Bess” 
George Gerhwina. Solistą koncer-
tu będzie czeski pianista Martin 

Kasik. Po przerwie zabrzmią Tań-
ce symfoniczne z musicalu „West 
Side Story” Leonarda Bernsteina. 
Korzystając z przypomnienia tego 
wspaniałego musicalu, którego 
dokonał w 2021 Steven Spielberg 
ponowną ekranizacją krwawej 
historii Jets’ów i Shark’ów – no-
wojorskich gangów walczących 
o teren wpływów na Manhattanie 
lat 50-tych zatrzymujemy słucha-
czy, przywołując muzykę towa-
rzyszącą najbardziej efektownym 
scenom zbiorowym tego muzycz-
nego dramatu. Trudno wyobrazić 

sobie bardziej żywiołowe zakoń-
czenie sezonu!

Piotr Jonek
fot. Filharmonia Sudecka

Bilety na koncerty do nabycia 
w kasie Filharmonii Sudeckiej przy 
ulicy Słowackiego 4, w godzinach 
od 10 do 15:30 (telefon w godzi-
nach pracy kasy: 501-674-397) 
lub online poprzez bileterię www.
filharmonia-sudecka.bilety24.pl.
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

KANNABIDIOL
W KOSMETOLOGII
Tak wiele słyszymy obecnie o 
kosmetykach z kannabidiolem 
czyli CBD, ale czy na pewno 
wiemy dlaczego ta substancja 
jest w tej chwili tak chętnie wy-
korzystywana w kosmetykach?
CBD jest naturalnie występu-
jącym kannabinoidem pocho-
dzącym z konopii. Nie jest to 
substancja psychoaktywna lub 
uzależniająca.
Na co dzień w pracy polecam 
pacjentom stosowanie kosme-
tyków z tą substancją, szcze-
gólnie dla skór wrażliwych, 
atopowych, trądzikowych, 
z łuszczycą lub egzemą. Na-
zywam to swoistymi suple-
mentami na skórę, ponieważ 
poprzez aplikację na skórę 
dostarczają również CBD do 
organizmu.
Zgodnie z publikacją European 
Industrial Hemp Association 
(EIHA), CBD wykazuje także 
inne działania kosmetyczne,
tj. antyoksydacyjne, kondycjo-
nujące i ochronne na skórę, 
przeciwłojotokowe oraz sebo-
statyczne.
CBD wykazuje także działanie 
farmakologiczne. Co ciekawe, 
w czerwcu 2018 r. FDA zatwier-
dziła lek oparty na CBD stoso-
wany do leczenia epilepsji.
Zostało udowodnione, że CBD 
jest substancją terapeutyczną, 
która poprzez oddziaływanie 
na system endokannabino-
idowy człowieka, prowadzi 
do homeostazy reakcji biolo-
gicznych zarówno w skórze 
jak i w całym organizmie. W 
komórkach ciała znajdują się 
receptory wychwytujące tę 
substancje, wywołując efekt 
biologiczny i homeostazę całe-
go organizmu.
W terapiach skóry wybieram 
produkty zaawansowane tech-
nologicznie, w których CBD 
zostało umieszczone w spe-
cjalnych nośnikach hydroksy-
somach, dzięki czemu sub-
stancja aktywna jest stabilna 
oraz przenika do naszej skóry i 
organizmu bardzo efektywnie. 
Ponadto warto zwracać uwa-
gę na stężenie CBD w kosme-
tykach, proces pozyskiwania 
czyli ekstrakcji oraz miejsc i 
farm z których zbierane są ko-
nopie. Te wszystkie czynniki 
będą wpływały na efektyw-
ność produktu.

Modna latem sekund
3 top urządzenia
Wakacje to czas, kiedy mo-
żemy się zatrzymać i zrobić 
coś dla siebie. Przedstawia-
my najlepsze wg rankingi.
net urządzenia, które pomo-
gą wam zadbać o urodę i za-
pewnić uczucie komfortu.

„Polerka do pięt to urządze-
nie, które warto zastosować 
do codziennej pielęgnacji 
stóp. Stanowi ona skutecz-
ne, ale przede wszystkim 
bezpieczne rozwiązanie 
problemu suchego i zrogo-
waciałego naskórka” - czyta-
my na rankingi.net

„Szczotki prostujące włosy 
są coraz chętniej wybiera-
nym przez Panie produk-
tem, zastępując im tradycyj-
ne prostownice. Wystarczy 
podłączyć je do prądu, usta-
wić odpowiednią tempera-
turę i gotowe” - wyjaśniają 
na rankingi.net

„Jeszcze jakiś czas temu pe-
elingi kawitacyjne były prze-
prowadzane wyłącznie w 
gabinetach kosmetycznych. 
Obecnie coraz więcej osób 
decyduje się na zakup urzą-
dzenia służącego do samo-
dzielnego przeprowadzania 
tego zabiegu w warunkach 
domowych. Wśród licznych 
zalet takiego rozwiązania 
można wymienić między in-
nymi znaczną oszczędność 
czasu i pieniędzy, a także 
bezinwazyjność oraz krótki 
czas trwania” - wyliczają na 
rankingi.net.

Źródło informacji:
rankingi.net

Źródło zdjęcia: pixabay.com
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Latem chcemy wyglądać 
piękniej niż zwykle - odsła-
niamy więcej ciała, pozwala-
my sobie na łączenie różnych 
stylizacji i kolorów, bawimy 
się modą. Po raz kolejny 
podpowiadamy zatem co 
jest absolutnym hitem tego 
sezonu.

W twojej szafie nie powinno 
zabraknąć: złotej spódnicy pliso-
wanej, krótkiej katany,

płaskich sandałów i dużej torby 
z bambusowymi rączkami. Jako 
dodatek sprawdzą się długie, po-
łyskujące kolczyki.

Warto mieć także białe spodnie 
do kostek,

biały pasek, białą koszulę w 
niebieskie prążki, chabrowy żakiet 
z efektownymi marynarskimi gu-
zikami. Kolejny zestaw must-have 
składa się z: butów na podwyższe-
niu, czarnych krótkich spodenek, 
czarnej bluzki z wstawką koron-
kową. Doskonale prezentują się 
również białe, szerokie spodnie w 
połączeniu z białym topem prąż-
kowanym, czarnymi klapkami i 
brązowo-złotymi akcesoriami. Je-
śli chodzi o wzory kolczyków, do 
tych najpopularniejszych zaliczyć 
można: liście palmowe, trójkąty, 

łapacze snów, róże. Pamiętajcie 
jeszcze o żakietach (zieleń, biel, 
czerwień i róż), jeansowej prze-
dłużanej kurtce z dziurami i o 
zwiewnych sukienkach.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 21.06.2022 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 28/2 
– obręb 27 Śródmieście przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 57/21 
– obręb 33 Podgórze przeznaczona  na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
694/1– obręb 33 Podgórze  przeznaczona na ogródek, 
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 34/5– 
obręb 19 Stary Zdrój  przeznaczona na  ogródek, 
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 15/2– 
obręb 19 Stary Zdrój  przeznaczona na  ogródek, 
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 
118/18– obręb 13 Piaskowa Góra  przeznaczona na  ogródek, 
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REKLAMA R0355/22 REKLAMA R0356/22 REKLAMA R0357/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Wałbrzychu przy ul. Andersa 121 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej 
powierzchni użytkowej 20,30 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 344/1 o powierzchni 426 m² obręb Biały Kamień nr 14 dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00041382/9 wynosi 465/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 35.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:00.
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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 3.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Andersa 121/3” 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 3 położonego w Wałbrzychu przy ul. Andersa 130 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 
26,72 m².
Do lokalu przynależy piwnica oraz komórka o łącznej pow. 9,35 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działek 
nr 28/8 i 28/9 o łącznej powierzchni 381 m² obręb Biały Kamień nr 16, 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga 
wieczysta (gruntowa) nr SW1W/00014359/1 wynosi 599/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 50.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)       
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 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 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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 5.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Andersa 130/3” 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 19 położonego w Wałbrzychu przy ul. Dąbrowskiego 
26 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju z aneksem kuchennym o łącznej 
powierzchni użytkowej 27,30 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,76 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 320/3 o powierzchni 656 m² obręb Biały Kamień nr 14 dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00014498/7 wynosi 303/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 50.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)       
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 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 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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 5.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Dąbrowskiego 26/19” 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 R0358/22 REKLAMA R0359/22 REKLAMA R0360/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 10 położonego w Wałbrzychu przy ul. Dubois´a 12 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego 
i składa się z: pokoju z aneksem kuchennym oraz alkowy o łącznej 
powierzchni użytkowej 24,35 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 158 o powierzchni 1225 m² obręb Biały Kamień nr 14 dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00014550/0 wynosi 723/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 45.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 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 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 20.07.2022 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. Dubois’a 12/10” 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 6 położonego w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 9 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju, kuchni, wc i przedpokoju o łącznej 
powierzchni użytkowej 23,02 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,77 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działek 
o numerach 610 i 624 o powierzchni 384 m² obręb Śródmieście nr 27 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga 
wieczysta (gruntowa) nr SW1W/00010339/7 wynosi 315/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 35.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:20.
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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 3.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Młynarska 9/6” 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 9 położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 
46 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej 
powierzchni użytkowej 30,97 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice oraz komórka na terenie posesji o 
łącznej pow. 4,62 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działek 
nr 606/7 i 606/15 o łącznej powierzchni 751 m² obręb Podgórze nr 33 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga 
wieczysta (gruntowa) nr SW1W/00016992/4 wynosi 470/10000.
W dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia – wpisano – ograniczone 
prawo rzeczowe- odpłatna służebność gruntowa.
Cena wywoławcza nieruchomości : 60.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:40.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB 
BOK Podgórze w Wałbrzych ul. Jagielońskiej 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 20.07.2022 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 46/9” 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 R0361/22 REKLAMA R0362/22 REKLAMA R0363/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w Wałbrzychu przy ul. Orzeszkowej 6 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju, kuchni i przedpokoju o łącznej 
powierzchni użytkowej 48,98 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 1,60 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 110 o powierzchni 573 m² obręb Nowe Miasto nr 26 dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00033187/3 wynosi 339/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 90.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w 
Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:00.
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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 9.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Orzeszkowej 6/5” 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. Ruchu Oporu 8 z 
równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest w suterenie budynku mieszkalnego 
i składa się z: jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 
23,41 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,81 m² oraz wc o pow. 2,98 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 95/3 o powierzchni 708 m² obręb Biały Kamień nr 16 dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00086629/0 wynosi 709/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 35.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 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 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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 3.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Ruchu Oporu 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).
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 6 położonego w Wałbrzychu przy ul. Ruchu Oporu 8 
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 
26,66 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,48 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka 
nr 95/3 o powierzchni 708 m² obręb Biały Kamień nr 16 dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00086629/0 wynosi 684/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 39.000,00 zł (zwolnienie z podatku 
VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 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 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 20.07.2022 r. 
wadium w wysokości 3.900,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Ruchu Oporu 8/6” 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 R0364/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w Wałbrzychu przy ul. Wańkowicza 21 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego i składa się z: jednego pokoju i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 25,54 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,60 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 167 o powierzchni 1368 m² obręb Biały Kamień nr 14 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr SW1W/00014591/9 wynosi 598/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 40.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2022 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 20.07.2022 r. wadium w wysokości 4.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Wańkowicza 21/13” 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).
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.

Szybsza diagnoza nowotworów płuc
Na nowotwory płuc zapa-

da w Polsce rocznie ponad 
20 tysięcy osób. W przypad-
ku tych chorób liczy się czas. 
Im wcześniej zmiany zostaną 
wykryte, tym większa szansa 
na wyleczenie. W momencie, 
gdy pojawią się zaawanso-
wane objawy choroby, takie 
jak krwioplucie, zwykle jest 
już za późno.

Videobronchoskop ultrasono-
graficzny to jedno z nowych urzą-
dzeń, które trafiły na Oddział Pul-
monologiczny Specjalistycznego 
Szpitala im. dra Alfreda Sokołow-
skiego w Wałbrzychu. Nowoczes-
ny sprzęt zakupiony w ramach 
Narodowej Strategii Onkologicz-
nej służy do szybkiego diagnozo-
wania nowotworów płuc. - Diag-
nostyka ma na celu postawienie 
dokładnego rozpoznania nowo-
tworu i wybór konkretnej metody 
leczenia. To jest kluczowe – mówi 
dr Alina Szymczyk, kierująca Od-
działem Pulmonologicznym wał-
brzyskiego szpitala. – Dlatego ten 
sprzęt ma przełomowe znaczenie.

Badanie wykonywane techniką 
endoskopową uznawane jest za 
minimalnie inwazyjne. Metoda ta 
daje szybką możliwość oceny po-
większonych węzłów chłonnych 

śródpiersia, zmian obwodowych 
płuc i guzów centralnych. Jesz-
cze 15 lat temu chorzy byli kiero-
wani przeważnie do oddziałów 
chirurgii klatki piersiowej w celu 
pobrania materiału operacyjnie – 
teraz większość tych badań diag-
nostycznych wykonywana jest 
właśnie metodą endoskopową. 
Lekarze są w stanie w czasie jed-
nej sesji zdiagnozować chorego, 
co pozwala następnie skierować 
go do dalszego leczenia. Współ-
pracują przy tym z zakładem pa-
tomorfologii i radioterapii oraz 
oddziałami onkologii i torakochi-
rurgii.

W ostatnim czasie pracownia 
bronchoskopowa wałbrzyskie-
go szpitala wzbogaciła się o kil-

ka urządzeń: nowoczesny aparat 
USG, dwa videobronchoskopy ul-
trasonograficzne, sondę radialną 
oraz sprzęt do kriobiopsji endo-
skopowej. Dzięki możliwościom 
technologicznym lekarze są w sta-
nie obrazować i nakłuwać zmiany 
położone centralnie podoskrze-
lowo, zmiany położone obwodo-
wo w najmniejszych oskrzelach, 
węzły chłonne oraz fragmenty 
zmienionego chorobowo płuca. 
Podgląd uzyskiwany jest na mo-
nitorze i ekranie ultrasonograficz-
nym. Badanie i pobranie materiału 
trwa około 20 minut. W tym czasie 
przy pacjencie obecni są lekarz i 
dwie pielęgniarki.

Red.
Źródło i fot. SS im.dr AS

Żywa lekcja historii
13 czerwca w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 5 im. 
Aliny i Czesława Centkiewi-
czów odbyła się "lekcja ży-
wej historii" dla klas ósmych, 
którą poprowadzili pani 
Prezes Koła wałbrzyskich 
Sybiraków Joanna Baniukie-
wicz, Sybiraczka Maria Kuja-
wa i Sekretarz Koła Wacław 
Kwieciński.
 
Uczniowie z zaciekawieniem 

chłonęli informacje z prezenta-
cji, jaką przygotował Pan Wacław 
Kwieciński. Poznali tragiczne losy 
rodaków, którzy zamieszkiwali 
dawne Kresy Wschodnie i w czte-
rech masowych deportacjach 
zostali wywiezieni na Syberię 
oraz dalekie strony Kazachsta-
nu. Pani Maria Kujawa - Sybiracz-
ka opowiedziała o losie swoim 

i swojej rodziny, o zmaganiach 
dnia codziennego. - Było to bar-
dzo wzruszające wystąpienie. W 
trakcie prezentacji mieliśmy oka-
zję wysłuchać pięknych wierszy 
pana Wacława Kwiecińskiego. Na 
zakończenie przedstawiciele klas 
wzięli udział w konkursie wiedzy i 
zdobyli nagrody książkowe - wyli-
czają organizatorzy.

W ramach wdzięczności ucz-
niowie złożyli na ręce gości ser-
deczne podziękowania i kwiaty. 
Lekcja była pięknym i potrzebnym 
wydarzeniem w życiu placówki. - 
Mamy nadzieję na kolejne spotka-
nia w następnym roku szkolnym 
- podkreślają w szkole.

Źródło informacji: PSP nr 5 
(Małgorzata Korkuć)

Źródło zdjęcia: PSP nr 5 (Mał-
gorzata Korkuć)
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Od 20 lat razem z Wami...

Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

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 
Profesjonalne 

pranie, czyszczenie, 
impregnacja 

dywanów, 
wykładzin, tapicerki 
meblowej, tapicerki 

samochodowej,  
tapicerki skórzanej. 

Polerowanie lamp 
667-951-785

PRACA OD ZARAZ
PRACOWNIK FIZYCZNY

WYSOKIE 
WYNAGRODZENIE

NR TELEFONU
692 860 290

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

KUPIĘ
MIESZKANIE

ZA GOTÓWKĘ, 
MOŻE BYĆ

DO REMONTU
LUB ZADŁUŻONE
TEL: 796057453

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0365/22 REKLAMA R0366/22

VPRACA

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

NIERUCHOMŚCI

Sprzedam mieszkanie na Pia-
skowej Górze, 51m2, 3 pokoje z 
kuchnią, ul. Mieszka I 34/8. Bez po-
średników, tel. 600 851 189

USŁUGI

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZORÓW LCD 
i innych, również w domu klienta. 
Naprawa FOTOGRAFICZNYCH 
APARATÓW CYFROWYCH Rok 

gwarancji na usługę. Czynne od 9 
- 17 w sobotę do 13 793-10-10-22 
lub 74-660-38-43

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

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 
kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek, kładzenie papy na dachy. 
Tel. 513 022 80

PRZEPROWADZKI KOMPLEK-
SOWE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘ-
DÓW. TRANSPORT KAS PANCER-
NYCH; PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 696

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-
ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

Reklama
w Tygodniku 30 minut

Tel. 531 407 736
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