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z Janem Jędrasikiem
dyrektorem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

1
kalendarium

LIPIEC

8
PIĄTEK

Imieniny:
Bruno, Paulin, Andrzej

Dzień Męczeństwa
Wsi Polskiej

LIPIEC

12
WTOREK

Imieniny:
 Adrian, Elżbieta, Prokop

Dzień Bez Stanika

 
Imieniny:
Sylwia, Weronika, Zenon

Dzień Szwagra

LIPIEC

13
ŚRODA

LIPIEC

14
CZWARTEK

„Ko biety dzielą się na ta kie, przez które ma się sa me zmar twienia, i 
na ta kie, które nas przed ty mi zmar twieniami bronią”.

 -  Stanisława Fleszarowa-Muskat

LIPIEC

9
SOBOTA

Imieniny:
Małgorzata, Sara, Andrzej 

Dzień Frytek
czytaj więcej
w Temacie Tygodnia strona 4

Imieniny:
 Angelina, Kamil, Marcel

Dzień Łapania za Pupę

09:00 Szybkie Otwarcie Wakacji! - turniej szachów 
szybkich - Wałbrzyski Klub Szachowy Hetman Wał-
brzych
09:30 Lato z jogą w wałbrzyskich parkach
12:00 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI - PA-
ŁAC STRUGA
18:00 VIII Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tyl-
ko gospel!” - Mieroszowskie Centrum Kultury

18:00 VIII Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie tyl-
ko gospel!” - Mieroszowskie Centrum Kultury
21:30 Zakochany Kundel - KINO OPEN AIR – Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki Imieniny:

Olga, Pius,  Benedykt

Światowy Dzień Ludności

LIPIEC

11
PONIEDZIAŁEK

13:00 Festiwal Góry Literatury 2022 - Nowa Ruda
10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

13:00 Festiwal Góry Literatury 2022 - Nowa Ruda
19:00 PIOTR WOŹNIAK  - koncert Pod pretekstem
10:00 do 18:00 - 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WAŁ-
BRZYSKIEGO ZPAP – wystawa Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA ul. Słowackiego 26, Wałbrzych

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
26OC 23OC 26OC 29OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Alma, Filip, Amelia   

Dzień Nikoli Tesli

LIPIEC

10
NIEDZIELA

10:00 Śniadanie na trawie - niedzielny piknik - Za-
mek Książ w Wałbrzychu
18:00 VIII Festiwal im. Włodka Szomańskiego „Nie 
tylko gospel!” - Mieroszowskie Centrum Kultury
Festiwal Teatru Otwartego już w lipcu w Świdnicy:
16.00—19.00 „Ale Heca” Strefa zabawy
17.00 „On The Road” Cirkus trochu jinak
18.00 „Rapsodia świdnicka, czyli historia pierni-
kiem pisana” Dom Dzienny Senior Wigor — sala 
teatralna ŚOK
19.00 „Historie rodzinne” Teatr Czerwona Walizka
19.30 wernisaż wystawy prac Joanny Pałys — Gale-
ria Fotografii
21.30 „Suita dla dwojga” Lwowski Teatr Woskresin-
nia

Narodowy Dzień Pamięci
Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu

Światowy Dzień Smerfa
Dzień Stoczniowca
Dzień Marynarza

Dzień Chodzenia Do Pracy Inną Drogą

Dzień Rekina
Światowy Dzień Szympansa

Międzynarodowy Dzień Rock and Rolla

REKLAMA R0372/22

Festiwal Twórczej Wyobraźni 
przeszedł do historii, podob-
nie jak impreza motoryzacyjna 
"Black Diamonds Festiwal", a 
także Hip-Hop Kopalnia Festi-
wal. Dlaczego Stara Kopalnia 
stawia na eventy z tak różnych 
dziedzin?

Podstawowym działaniem 
statutowym Parku Wielokulturo-
wego Stara Kopalnia jest dbanie 
o pamięć i kultywowanie tradycji 
górniczych realizowane przez na-
sze Muzeum Przemysłu i Techniki. 
Organizowane jest tu jedyne w 
swoim rodzaju wydarzenie, jakim 
jest Festiwal Tradycji Górniczych 
"Barbórka". Nie można jednak za-
pomnieć, że jest to też Centrum 
Nauki i Sztuki, intensywnie uczest-
niczące w życiu kulturalnym Wał-
brzycha. W jego historycznych 
industrialnych przestrzeniach 
realizowane są takie wydarzenia 
jak Festiwal Ensemble, Festiwal 
Bluesowy, koncerty gwiazd pol-
skiej muzyki. W tym roku swoją 
premierę miały dwa, w swoim za-
łożeniu cykliczne, jakże różne wy-
darzenia: Festiwal Twórczej Wyob-
raźni, ze spotkaniami autorskimi, 
koncertami muzyki autorskiej i 
jazzowej, Black Diamonds Festival, 
event motoryzacyjny z  unikatową 
oprawą audiowizualną i koncerta-
mi topowych polskich artystów, 
HipHop Kopalnia Festiwal. Rea-
lizacja tych wydarzeń świadczy 
o ogromnym potencjale Starej 
Kopalni, który wykorzystywany 
jest także przy realizacji wystaw 
artystycznych, konferencji, zajęć 
edukacyjnych dla dzieci, spotkań 
biznesowych.

Wałbrzych, tak jak cały Dolny 
Śląsk jest wielokulturowy i z tej 
wielokulturowości czerpiemy, to 
co najlepsze. Tak zróżnicowana 
oferta turystyczna, kulturalna i 
edukacyjna pozwala nam przy-
ciągnąć bardzo szerokie grono 
odbiorców.  Każdy znajdzie u nas 
coś dla siebie - turyści, fani moto-
ryzacji, obiektów techniki, rodziny 
z dziećmi, badacze historii, geo-
lodzy, miłośnicy podziemi, fani 
różnych gatunków muzycznych, 
a nawet smakosze regionalnych 
potraw. 

Z roku na rok bijemy kolejne 
rekordy odwiedzających, organi-

zujemy coraz więcej koncertów 
i innych wydarzeń, w tym także 
eventów firmowych. Stara Kopal-
nia na stałe wpisała się na kultu-
ralną mapę nie tylko regionu, ale 
całej Polski. Z dumą kultywujemy 
górniczą tożsamość, będąc nie-
przerwaną częścią wciąż trwającej 
historii tego miejsca – kopalni, 
pełniącej dziś inne lecz równie 
ważne funkcje.

Często możemy zobaczyć w 
social mediach zaproszenia na 
nocne zwiedzanie Starej Kopal-
ni. Czym różni się ono od trady-
cyjnego zwiedzania?

Różnice są znaczne. To zupeł-
nie inne odczucia. Podczas noc-
nego zwiedzania stawiamy silny 
nacisk na doznania, efekt wow, 
chcemy, by zwiedzający poczu-
li jak najrealniej górniczy świat. 
Grupa spotyka się wieczorem, 
kiedy oświetlenie iluminacyjne 
Starej Kopalni tworzy wyjątkową 
atmosferę. Na początku szychty 
każdy uczestnik  pobiera ekwipu-
nek górniczy. Następnie cała gru-
pa przechodzi do chodnika pod-
ziemnego, gdzie pod kierunkiem 
przewodnika - górnika wykonuje 
szereg ciężkich prac górniczych, 
jednocześnie poznając tajniki pra-
cy na kopalni, słuchając anegdot 
z życia górników. Pamiątką po 
nocnym zwiedzaniu jest marka 
górnicza, którą każdy z uczestni-
ków wybija. Oferta zwiedzania z 
pracami górniczymi kierowana 
jest do osób indywidualnych i 
do grup zorganizowanych. Może 
to też być forma team buildingu, 
którą uatrakcyjnić możemy trady-
cyjną biesiadą górniczą, na wzór 
barbórkowej karczmy piwnej, z 
muzyką na żywo, spotkaniem z 
górnikami.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 

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

Zeskanuj kod QR i czytaj pe-
łen wywiad.



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Wakacyjna Akademia Polskiego Ładu z KPMG
1 lipca w siedzibie 

Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „IN-
VEST-PARK” odbyło się inau-
guracyjne spotkanie z cyklu 
pn. „Wakacyjna Akademia 
Polskiego Ładu z KPMG”- 
nowego projektu eduka-
cyjnego skierowanego do 
przedsiębiorców, przygo-
towanego przez WSSE „IN-
VEST-PARK” we współpracy 
z KPMG Poland.

Spotkanie otworzył wi-
ceprezes zarządu WSSE 
„INVEST-PARK” dr inż. Pa-
weł Kurtasz, który przywitał 
prelegentów i uczestników 
spotkania informując jed-
nocześnie o formule i celach 
Akademii. 

Akademia ma na celu 
przybliżenie najistotniej-
szych zagadnień podat-
kowych wprowadzonych 
przez pakiet zmian w prze-
pisach od 1 stycznia oraz 1 
lipca 2022 r. Spotkania od-
będą się w wersji stacjonar-
nej oraz webinarowej. Aka-
demia zakończona zostanie 
wręczeniem certyfikatów 
uczestnictwa w Akademii 
oraz spotkaniem warszta-
towym, na którym w mniej 
formalnej atmosferze bę-
dzie można przedyskuto-
wać istotne zagadnienia.

Podczas piątkowego 
spotkania rozmawiano na 
temat Nowego Polskiego 
Ładu i zmian, które nastąpi-
ły od 1 lipca 2022 roku. 
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Zdjęcie tygodnia Rondo Trasa Sudecka, Wałbrzych/ Walim 
Kierunek WSSE i Świdnica 

Świat frytek
Na gorąco czy na zimno? Chrupiące z keczupem, musztardą, a może majonezem? Albo po 

prostu tylko z solą. Wszyscy je uwielbiamy. Ale czy są zdrowe dla naszego organizmu? Pisaliśmy 
o tym równo trzy lata temu w Temacie Tygodnia. 13 lipca obchodzimy święto tego przysmaku.

Frytki - pochodzenie i hi-
storia

Kłótnia co do pochodzenia 
frytek rozgrywa się pomiędzy 
dwoma krajami: Francją i Belgią. 
Kiedy na początku XIX w. Tho-
mas Jefferson w Białym Domu 
podawał słupki smażonych na 
złoto ziemniaków, mówił, że 
to na francuską modłę. Z tego 
powodu w języku angielskim 
na frytki mówi się French fries 
(French po ang. „francuski”). 
Z drugiej strony coraz więcej 
punktów gastronomicznych, 
chcąc podkreślić oryginalność 
i tradycyjność podawanych 
przez siebie frytek, reklamuje je 
jako frytki belgijskie. Ci, których 
przekonuje wersja o belgijskim 
pochodzeniu frytek, twierdzą, 
że jedli je farmerzy przy rzece 
Moza, gdzie początkowo sma-
żyli złowione przez siebie ryby. 
W trakcie zimy, kiedy o ryby 
było trudno, musieli zadowolić 
się smażonymi ziemniakami. 
Przysmak farmerów mieli po-
lubić amerykańscy żołnierze 
w trakcie I wojny światowej, a 
ponieważ większość Belgów 
posługuje się językiem francu-
skim, Amerykanie mylnie zin-
terpretowali pochodzenie po-
trawy.

Jak produkowane są frytki
Przypominamy, że w skle-

pach mamy do wyboru szeroki 
wachlarz rodzajów frytek mro-
żonych. Wśród nich są proste, 
karbowane, extra cienkie bądź 
mega długie. Uwaga, ważne 
jest aby przechowywać je przed 
przygotowaniem w tempe-
raturze – 18°C, ponieważ jest 
to produkt głęboko mrożony. 
Frytki produkowane są zwy-
kle ze świeżych ziemniaków, w 
przypadku produktów gorszej 

jakości stosuje się susz ziemnia-
czany. Większość z nich zawiera 
już dodatek oleju roślinnego, 
na przykład słonecznikowe-
go bądź rzepakowego w ilości 
około 10 procent. Dzięki temu 
mamy możliwość przygoto-
wania frytek w piekarniku bez 
dodatku tłuszczu, co znacznie 
obniża ich kaloryczność. War-
to przeczytać etykietę na opa-
kowaniu, dotyczącą sposobu 
przygotowania danych frytek. 
Niektóre z nich nadają się do 
przyrządzenia jedynie we fryt-
kownicy i w piekarniku, z kolei 
inne można również usmażyć 
na patelni.

Z czym jeść frytki?
Polacy za Amerykanami jedzą 

frytki najczęściej z ketchupem, 
chociaż coraz popularniejszy 
staje się również majonez, któ-
ry z kolei uwielbiają Belgowie. 
Francuzi preferują musztardę, 
a Brytyjczycy ocet. Kanadyjczy-
cy zjadają frytki polane serem i 
sosem pieczeniowym. Przekąs-
kę tę nazywają "poutine". Da-
leko na wschodzie, w Japonii, 
skrapia się je sosem sojowym 
lub podaje z zielonym curry. W 
Malezji wybierają ostry sos chil-
li. W Pensylwanii frytki polane 
sosem serowym układane są na 
wierzchu sałatki, a we Włoszech 
często na pizzy. Dobrze pasu-
ją też do ryby, dlatego można 
je dostać we właściwie każdej 
smażalni. Coraz częściej też 
można spotkać się z frytkami 
ze słodkich ziemniaków – bata-
tów. W Internecie pełno jest za-
chęt, aby frytki przygotowywać 
z innych warzyw: marchewki, 
dyni, cukinii. Niewątpliwie są 
to próby zamienienia niezdro-
wej przekąski w wartościowsze 
danie. Niektórzy też zamiast 

smażyć je w głębokim tłusz-
czu, wolą skropić frytki oliwą, 

posypać ulubionymi przypra-
wami i ziołami oraz upiec. Jest 
to zdrowsza i mniej kaloryczna 
alternatywa.

Rodzaje frytek
Obecnie frytki można po-

dzielić ze względu na kształt 
lub warzywo, z którego zostały 
wykonane. Popularne kształty 
frytek to: proste, cienkie, kar-
bowane, belgijskie, łódeczki, 
zakręcone, wedges.Coraz częś-
ciej przygotowywane są frytki 
z warzyw innych niż ziemniaki. 
Frytki z powodzeniem można 
zrobić z batatów, buraków, mar-
chewki, pietruszki czy selera ko-
rzeniowego. Możemy wyróżnić 
nie tylko różne rodzaje frytek, 
lecz także różne sposoby ich 
przygotowania. W zależności 
od metody przyrządzenia frytki 
będą mieć nieco inny smak.

Frytki z patelni
Najczęściej w domu przyrzą-

dzamy frytki na patelni. Jest to 
najprostsza metoda, gdyż nie 
wymaga żadnych dodatkowych 
urządzeń – wystarczy nam pa-

telnia z wyższym brzegiem. Po 
obraniu ziemniaków i pokroje-
niu ich na paski na patelnię wy-
lewamy dużą ilość oleju. Frytki 
wrzucamy dopiero wtedy, gdy 
olej będzie dobrze rozgrzany. 
Aby się upewnić, że tak się sta-
ło, możemy wrzucić na patelnię 
kawałek ziemniaka – jeśli za-
cznie się intensywnie smażyć, 
możemy wrzucić na patelnię 
frytki.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
fajnegotowanie.p

inspirowanesmakiem.pl
ekologia.pl

maxelektro.pl/
prostehistorie.com.p

gazeta.pl/
polki.pl/

portal.abczdrowie.pl/
miastodzieci.pl

rp.pl
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Od 20 lat razem z Wami...

Roszady partyjne w PiS
Prawo i Sprawiedliwość 

odbudowuje się i umacnia 
przez podział. Tak w skrócie 
można opisać to co dzieje się 
w partii nie tylko w Polsce 
ale również w naszym re-
gionie. Wszystko za sprawą 
decyzji Komitetu Polityczne-
go PiS z końca czerwca tego 
roku.
Obecnie z dotychczasowych 41 

okręgów wprowadzono 94. - Pan 
Maciej Badora został szefem nowo 
powołanego okręgu składającego 
się z powiatów wałbrzyskiego, 
świdnickiego i miasta Wałbrzycha. 
Ja jestem szefem komitetu w Wał-
brzychu podobnie jak do tej pory. 
Nasze struktury szykują się do wy-
borów zarówno parlamentarnych, 
jak i samorządowych. Polska, Dol-

ny Śląsk i Wałbrzych wymagają 
nadal wielu inwestycji, które z 
pewnością będziemy kontynuo-
wać - komentuje Grzegorz Macko, 
wicemarszałek Dolnego Śląska, 
polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Jednak największym zasko-
czeniem okazało się zastąpienie 
na stanowisku szefa okręgu Mi-
chała Dworczyka, szefa Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów przez 
Marszałek Sejmu Elżbietę Witek. 
Z kolei wspomniany prawnik Ma-
ciej Badora wręczenie nominacji 
na pełnomocnika Okręgu Wał-
brzych otrzymał w Warszawie w 
dniu 30 czerwca. Przypominamy, 
że Badora już był szefem wał-
brzyskiego PiS, a także prezesem 
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. 
Później został posłem na Sejm w 

miejsce Anny Zalewskiej, która 
wygrała wybory do Parlamentu 
Europejskiego. Warto również 
wspomnieć, że od 2020 roku był 
doradcą Marszałek Sejmu Elżbiety 
Witek. 5 lipca Maciej Badora po-
dzielił się z sympatykami wpisem 
na swoim profilu społecznościo-
wym, w którym czytamy: "Pierw-
sze spotkanie z samorządowcami 
Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu 
nr 4. Oni niosą na sobie najwięk-
szy ciężar działalności w terenie. 
Okazja aby przedstawić Sekreta-
rza Piotr Sosiński i Skarbnika Mi-
chał Szukała. Dziękuje za dyskusję 
i życzliwość. Wałbrzych 5 lipca 
2022 r."

PAS
Źródło fot. facebook.com/ma-

ciej.badora.3

Nie żyje Alina Piątkowska

Wspaniała postać naszego 
miasta, zarówno na kanwie 
edukacyjnej, jak i społecz-
nej. Pogrzeb Aliny Piątkow-
skiej odbył się 30 czerwca 
2022 o godzinie 13.00 na 
komunalnym cmentarzu 
przy ulicy Moniuszki w Wał-
brzychu.

Alina Piątkowska była dyrekto-
rem IV Liceum Ogólnokształcące-
go, a także kierowała Wydziałem 
Edukacji Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu. Aktywnie działała w 
Sudeckim Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku, a jej pasją było malar-
stwo. W wywiadzie dla naszego 
Studio Espresso mówiła tak: - Prze-
szłam na emeryturę w 2012 roku i 
zastanawiałam się, czym się zająć. 
Jestem osobą bardzo aktywną. 
Myślałam wówczas o fotografii, 

może o komputerach, bo bardzo 
je lubię. Mąż podpowiedział mi: 
a może malarstwo? Mój tato też 
malował. Kupiłam książkę i zaczę-
łam próbować. Jako pierwszego 
narysowałam konia ołówkiem. 
Wyszło mi to i pomyślałam – będę 
dalej malowała. I rzeczywiście, 
teraz maluję i bardzo cieszę się z 
tego. Sporo obrazów chowam do 
szuflady. Ale maluję bardzo dużo. 
Ta pasja się rozwija...czytam i uczę 
się.

Będzie nam wszystkim brako-
wać Pani Aliny.

Fot. um.walbrzych.pl

Najszczersze wyrazy współ-
czucia składamy rodzinie, 

bliskim i znajomym. 
Zespół redakcyjny

Tygodnika 30 minut  
REKLAMA R0372A/22
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Studio Espresso gościło w Restauracji Coolturalna Montownia na Starej Kopalni

z byłym zawodnikiem Górnika Wałbrzych, a obecnie trenerem Górnika Nowe Miasto
rozmawiał Paweł Szpur

z Wojciechem Błażyńskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official
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Zanim zaczniemy rozma-
wiać o waszych sukcesach 
z Górnikiem Nowe Miasto, 
przypomnij proszę jak za-
częła się Twoja piłkarska 
przygoda z Górnikiem Wał-
brzych?

Jestem wiekowy i mam 39 
lat, za moich czasów gdy by-
łem młody to większość chło-
paków tylko grała w piłkę, 
w kosza na podwórkach. Na 
moim podwórku na Nowym 
Mieście miałem chłopaków, 
którzy uczęszczali do klubu 
Górnik Wałbrzych. Wówczas 
Górnik chyba był w II lidze. Ko-
ledzy zabrali mnie na trening 
i tak się zaczęło. W wieku 9 lat 
pierwszy raz poszedłem na 
trening, wówczas trenerem 
był świętej pamięci Pan Ma-
kowski. Byłem za młody dla 
tych chłopaków, którzy wzięli 
mnie pod skrzydło i zapro-
wadzili na trening. Zacząłem 
więc trenować z Marcinem 
Smoczykiem, Sebastianem 
Bąkiem, którzy też wywodzili 

się z Nowego Miasta. Później 
trenerem był Pan Figurski 
ale trzeba było dojeżdżać na 
Podzamcze. Przez co miałem 
chwilę przerwy, bo  rodziców 
nie było stać na bilety i częste 
dojazdy – żyło się, jak się żyło. 
Później znów ci sami koledzy 
namówili mnie bym jeździł na 
Biały Kamień. Tam były druży-
ny KP Wałbrzych - jak dobrze 
pamiętam i trenerem był Pan 
Pasternak, później trener Obu-
chowski i Przybyła.

Ale trafiłeś do drużyny se-
niorskiej.

Tak. Pamiętam jak dziś, że 
z juniorską drużyną Górnika 
Wałbrzych zdobywaliśmy IV 
miejsce w Polsce. Wygrywa-
liśmy w dolnośląskiej lidze 
juniorów i jeździliśmy na me-
cze po Polsce. W Wałbrzychu 
był turniej finałowy i wywal-
czyliśmy IV miejsce. Ale więk-
szość kolegów kończyła już 
wiek juniorski i okazało się, że 
rozwiązali klub, więc zaczy-

naliśmy od początku czyli od 
B klasy. Później jako juniorzy 
w seniorskiej piłce krok po 
kroku wspięliśmy się aż do 
IV ligi i tam walczyliśmy jesz-
cze dwa lata. Trenerzy dali mi 
wtedy jasno do zrozumienia, 
że będę teraz musiał walczyć 
o pierwszy skład więc poszu-
kałem innego klubu. I tak „fru-
wałem” po klubach, że tak to 
ujmę - przybrzeżnych. Przez 

trenera Macieja Jaworskiego 
i kolegów, w tym przyjaciela 
Marcina Smoczyka, znalazłem 
się w Polonii Sparta Świdnica, 
gdzie zagrałem parę meczy w 
III lidze. Później poszedłem do 
Mieroszowa, a także miałem 
epizod w Austrii. Teraz już je-
stem starszym zawodnikiem...

"Oldboyem" (śmiech).
Tak, nawet ostatnio wygra-

łem z kolegami turniej "Old 
Boy" w Mieroszowie. Dawno 
nie grałem ale trochę się po-
bawiłem i wyszło całkiem faj-
nie.

Doświadczenie, które 
zdobywałeś pod okiem róż-
nych trenerów, miało wpływ 
na twoją decyzję, że weź-
miesz pod swoje skrzydła 
chłopaków z Górnika Nowe 
Miasto?

Nie , nie… to było tak, że w 
Nowym Mieście grałem pół 
roku, Sebastian Raciniewski 
i Łukasz Stec namówili mnie, 
żeby pomóc w awansie z B 
klasy do A. Powiedziałem "ok", 
tylko to był taki moment, że…

Poprosili Ciebie jako za-
wodnika?

Tak - jako zawodnika. Gra-
łem wtedy w IV lidze czy okrę-
gówce, przestrzał ogromny. 
Wchodząc do szatni do chło-
paków, którzy byli w B klasie, 
to była trochę taka amatorka. 
Ale awansowaliśmy do A kla-
sy, dalej poszedłem pokopać 
do klasy rozgrywkowej wyżej. 
Jak zostałem trenerem, znów 
gdzieś zgadałem się z Łuka-
szem Stecem , że może mu 
pomogę w trenerce, bo to on 

był wtedy trenerem Górnika 
Nowe Miasto.

Jeśli się nie mylę, to nawet 
grającym trenerem?

Już raczej mniej grającym, 
ja twierdzę, że tego nie moż-
na łączyć, bo zawsze któryś z 
zawodników może jakieś za-
granie ci wygarnąć. Stwierdzi-
łem, że albo będę trenerem, 
albo przyjdzie jakiś trener i ja 
mu pomogę z awansem do 
okręgówki. Ale zostało tak, 
że zostałem trenerem. Przy-
szedłem na pierwszy, drugi i 
trzeci trening i zrobiłem sobie 
z tego mocną frajdę. W domu 
posiedziałem przy tym i wzbu-
dziła się we mnie ogromna pa-
sja. Zacząłem czytać książki i 
wchodzić w strony trenerów, 
Pepa Guardioli i obserwować 
jak oni to robią. To mnie bar-
dzo zachęciło i naprawdę "zła-
pałem bakcyla". I tak po kolei 
- są tego owoce. Ale powta-
rzam: sam bym tego nie zrobił 
gdyby nie moi zawodnicy.

Dziękuję za rozmowę.
Na koniec oczywiście po-

zdrawiam mojego synka, cór-
cię oraz moją małżonkę. Za-
chęcam również tych, którzy 
by chcieli spróbować swoich 
sił w lidze okręgowej aby przy-
szli na pierwsze treningi Gór-
nika Nowe Miasto już 14 - 15 
lipca.
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Egzotyka na wyciągnięcie ręki - masaż z Bali
Masaż balijski, jak sama na-

zwa wskazuje, pochodzi z Bali. 
Bali to niewielka, tropikalna 
wyspa, która zyskała światowy 
rozgłos właśnie dzięki cudow-
nym masażom wykonywanym 
przez terapeutki - powierniczki 
wiedzy, doświadczenia i mą-
drości setek lat medycyny 
Wschodu.

Legenda mówi, że Bogi-
ni Lakszmi, która miała 4 ręce, 
przekazała tajemnicę masażu 
rdzennym mieszkańcom wy-
spy. Jest on oparty na pradaw-
nej mądrości medycyny Chiń-
skiej i Ajurwedy, przywraca 
równowagę duszy oraz ciała. 

Jak wygląda masaż balijski? 
Masażystka stosuje podsta-

wowe techniki takie jak: ugnia-
tanie, rozcieranie, głaskanie i 
opukiwanie. Zabieg jest wy-
konywany bardzo płynnymi, 
głębokimi ruchami, wzdłuż ka-
nałów energetycznych. Dłonie 
masażystki pracują jedna za 
drugą, dając wrażenie, że nie 
odrywa ich od ciała. Masaż 
skupia się przede wszystkim na 
plecach, ramionach oraz karku 
- czyli miejscach, gdzie kumu-
luje się cały stres. Masaż balij-
ski to niezwykły rytuał pozwa-
lający 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 Organic, 
nowoczesnych salonów ma-
sażu z certyfikowanymi tera-
peutkami z Bali i Tajlandii. Po-
wszechnie są one uważane za 
najlepsze masażystki na świe-
cie. Do masażu używane są 
wyłącznie zdrowe, tłoczone na 
zimno oleje, bogate w witami-
ny i minerały, które doskonale 
nawilżają i regenerują skórę 
oraz są cennym źródłem wita-
miny A i witaminy E. Zadbano 
również o odpowiednią aro-
materapię, w oparciu o unika-
tową kompozycję zapachową 
Thai’Aroma, która łagodzi stres 
i wprowadza w relaksujący na-
strój. Piękny, naturalny design 
wyróżnia salony Thai Organic. 
Inspiracją były wnętrza z Bali 
oraz Tajlandii. Nadano im jed-
nocześnie świeży, nowoczesny, 
stylowy wygląd. Użyto natural-
nych elementów do aranżacji, 
takich jak bambus, drewno, czy 
żywa roślinność. Ważnym ele-
mentem w salonach są strefy 
relaksu - Pijalnie Ziół Natura 
Organica. To szczególne miej-
sce w salonach, w którym po 
masażu jest możliwość dopeł-
nienia chwili relaksu, skoszto-
wania naparów z unikatowych 
kompozycji ziół, herbat, wycią-
gów i ekstraktów ziołowych. 

Jeden z takich salonów po-
wstał właśnie w Wałbrzychu, 

przy ulicy Fortecznej 1K. Pięk-
ne miejsce, w którym znajdują 
się 4 pokoje do masażu, duża 
strefa relaksu Pijalni Ziół Natura 
Organica, żywa roślinność i kli-
matyczne fontanny. Na miej-
scu będzie również możliwość 
zakupienia naturalnych kos-
metyków oraz ziołowych napoi 
naturalnych. Dla osób, które 
szukają ciekawego pomysłu 
na prezent, salon przygotował 
możliwość zakupu voucheru 
na masaż.  Ponadto dwa poko-
je posiadają możliwość wyko-
nania masażu dla dwojga, któ-
ry jest doskonałym pomysłem 
na randkę, lub rocznicowy pre-
zent. Salon jest otwarty od 04 
lipca. Zachęcamy do umówie-
nia wizyty.

Państwo Piątek w 2018 roku decyzją Rady Miasta zostali uhonorowani tytułami Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha

Odsłonięto tablicę ku pamięci Państwa Piątek
W Centrum Nauki i Sztuki 

Stara Kopalnia w Wałbrzychu 
odbyło się uroczyste odsło-
nięcie tablicy poświęconej 
pamięci życia i działalności 
Państwa Eufrozyny i Zygfry-
da Piątek - zasłużonym dla 
Wałbrzycha i regionu.

Do odsłonięcia i wykonania pa-
miątkowej tablicy doszło z inicja-
tywy Wałbrzyskich Stowarzyszeń 
Górniczych. W uroczystości na 
terenie Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu wzięli udział przedstawiciele 
władz miasta z Prezydentem Wał-
brzycha Romanem Szełemejem, 
Panią Prezydent Sylwią Bielawską 
na czele, Dyrekcją Starej Kopalni, 
Pani Poseł Izabeli Mrzygłockiej 
oraz licznych delegacji wałbrzy-
skich stowarzyszeń górniczych.

Wałbrzyskie muzeum górni-
ctwa jest dziś miejscem pamięci i 
nauki o bogatej historii przemysłu 
miasta i regionu wałbrzyskiego. 
Stąd też tablica upamiętniająca 
życie i działalność Państwa Pią-
tek znalazła się właśnie na terenie 
wałbrzyskiego byłego zakładu 
wydobycia węgla kamiennego i 
można ją zobaczyć przy wejściu 
do budynku warsztatów mecha-
nicznych od strony ulicy Wyso-
ckiego.

Działalność zawodowa i pa-
sjonacka małżeństwa Państwa 
Eufrozyny i Zygfryda Piątek dla 
regionu i samego Wałbrzycha jest 
niezwykle cenna. Po przyjeździe 
do naszego miasta w latach 50-
tych poświęcili się badaniom roz-
woju górnictwa kruszcowego w 
regionie Wałbrzycha, Gór Sowich 
i Pogórza Kaczawskiego. Pan dr 
inż. Zygfryd Piątek w swojej zawo-
dowej karierze na przestrzeni lat 
pełnił ważne funkcje w zakładach 
górniczych Victoria. Był wicedy-

rektorem w Okręgowym Urzędzie 
Górniczym oraz przez lata pełnił 
funkcję rzeczoznawcy Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w zakresie zabytków techniki. 
Za swoje osiągnięcia naukowo 
– badawcze otrzymał wiele na-
gród, w tym ministerialnych, m.in. 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyż-
szego i Techniki, czy Ministerstwa 
Przemysłu. Pani dr inż. Eufrozyna 
Piątek była pomysłodawczynią 
i redaktorem „Kroniki Wałbrzy-
skiej” wydawanej przez 11 tomów 

zbioru wydarzeń historii Wałbrzy-
cha. Autorka wielu naukowych 
opracowań z zakresu geologii 
złożowej i historii regionalnej 
wydanych zarówno w kraju jak i 
poza nim. Dzięki pracy Państwa 
Piątek wiedza o naszym regionie 
jest niewątpliwie zdecydowanie 
bogatsza. Państwo Piątek w 2018 
roku decyzją Rady Miasta zostali 
uhonorowani tytułami Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha.

Czytaj całość na www.30minut.
pl

Red.
Źródło i fot. Centrum Nauki i 

Sztuki Stara Kopalnia

Zeskanuj kod QR i czytaj całośc 
na www.30minut.pl
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Wszystkie usługi w zakresie poradni oraz leczenia radioterapeutycznego będą świadczone w tym samym co do tej pory miejscu

Rusza Centrum Radioterapii w wałbrzyskim szpitalu
Leczenie pacjentów onko-

logicznych w zakresie radio-
terapii w Wałbrzychu będzie 
prowadzone w ramach sko-
ordynowanych działań Spe-
cjalistycznego Szpitala im. 
dra Alfreda Sokołowskiego. 
Wałbrzyskie Centrum Radio-
terapii rozpoczęło funkcjo-
nowanie w obrębie struktur 
szpitala marszałkowskiego, 
bez udziału zewnętrznego 
podwykonawcy. Chorzy są 
obsługiwani w tych samych, 
odnowionych pomieszcze-
niach, przez ten sam wysoko 
wykwalifikowany personel 
medyczny.
W związku z wygaśnięciem 

umowy z podwykonawcą, świad-
czenie usług radioterapeutycz-
nych przejął Specjalistyczny 
Szpital im. dra A. Sokołowskiego. 
Pacjenci są już przyjmowani w 
Centrum Radioterapii, które zo-
stało włączone w struktury szpi-
tala. Pozwoli to na prowadzenie 
szybkich i skutecznych, kom-
pleksowych działań od diagnozy, 
przez skoordynowane leczenie 
onkologiczne, po badania kon-
trolne. - Zależy nam na rozwijaniu 
Centrum Radioterapii i integracji 

leczenia onkologicznego w na-
szym szpitalu – zapewnia Mariusz 
Misiuna, dyrektor Specjalistycz-
nego Szpitala im. dra A. Sokołow-
skiego. - Będziemy kontynuować 
leczenie pacjentów według opra-
cowanych i sprawdzonych przez 
nas procedur radioterapeutycz-
nych – mówi dr n. med. Katarzyna 
Bojarowska, kierownik Centrum 
Radioterapii. – Bardzo ważna jest 
też ścisła współpraca z oddziałami 
chirurgii onkologicznej i chemio-
terapii. Pacjenci mogą być spo-
kojni, nie tylko utrzymamy wysoki 
poziom świadczenia usług, ale 
postaramy się je jeszcze udosko-
nalić. Wszystkie usługi w zakresie 
poradni oraz leczenia radiotera-
peutycznego będą świadczone w 
tym samym co do tej pory miej-
scu. Ośrodek jest kompleksowo 
wyposażony w niezbędny sprzęt, 
a w pomieszczeniach przeprowa-
dzone zostały prace remontowo-
-modernizacyjne, aby poprawić 
komfort pacjentów. Co ważne z 
punktu widzenia chorych, zajmo-
wać się nimi będzie ten sam, wy-
soko wykwalifikowany personel. 
Rezygnacja z usług zewnętrznego 
podwykonawcy jest działaniem 
jak najbardziej uzasadnionym i 

korzystnym z punktu widzenia 
zarządzania szpitalem. Zgodnie z 
umową współpraca po 15 latach 
wygasła, a ośrodek radioterapii 
wraz z kompleksowym wyposaże-
niem przeszedł na własność wał-
brzyskiego szpitala.

Czytaj całość na www.30minut.
pl 

Red.
Źródło i fot. Szpital im. dra 

Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu

Zeskanuj kod QR i czytaj na 
www.30minut.pl

Aby dołączyć do akcji, należy przygotować wizytówkę swojej firmy

Świdnica Przedsiębiorcom
Startuje letnia edycja 

akcji „Wspieram Lokalnie 
– Świdnica Przedsiębior-
com”. W związku z tym 
Urząd Miejski w Świdnicy 
zaprasza świdnickich 
przedsiębiorców do 
wzięcia udziału w letniej 
edycji akcji „Wspieram Lo-
kalnie – Świdnica Przed-
siębiorcom”. Prowadzisz 
biznes w Świdnicy lub 
najbliższej okolicy? Pokaż 
się klientom - całkowicie 
bezpłatnie!

Aby dołączyć do akcji, na-
leży przygotować wizytówkę 
swojej firmy, która zostanie 
opublikowana w kilku miej-
scach: na stronie Świdnica 
Przedsiębiorcom, w grupie 
Zakupy w Świdnicy oraz na 
oficjalnej stronie miasta. Jako 
przedsiębiorca musisz speł-
nić następujące zasady: zrób 
zdjęcia pokazujące Twoją 
działalność i Ciebie samego/
samą przy pracy. Napisz o so-
bie (max 1000 znaków), po-
dając m.in.: nazwę firmy, imię 
i nazwisko właściciela, adres 
firmy, numeru telefonu, asor-
tyment, adres WWW, stronę na 

Facebooku. Wyślij to wszystko 
na: j.lembryk@um.swidnica.pl.

Firmy biorące udział w akcji 
promocyjnej otrzymają tak-
że specjalnie przygotowaną 
naklejkę „Wspieram Lokalnie 
– Świdnica Przedsiębiorcom” 
- do przyklejenia na szybę wy-
stawową lub w innym widocz-
nym miejscu firmy - czytamy 
na oficjalnej stronie urzędu. 
Warto wspomnieć, że od po-
czątku akcji wzięło w niej 
udział ponad 60 świdnickich 

przedsiębiorców, a posty na 
ich temat dotarły do ponad 
0,5 mln osób. Szczegółowych 
informacji na temat akcji 
„Wspieram Lokalnie – Świdni-
ca Przedsiębiorcom” udziela 
Justyna Lembryk z Wydziału 
Funduszy Zewnętrznych i Roz-
woju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Świdnicy (74 856 
29 77, 605 762 069, j.lembryk@
um.swidnica.pl).

Red. 
Źródło i fot. UM Świednica 

Wakacyjna przygoda z Cen-
trum Kultury-Miejską Biblioteką 
Publiczną w Głuszycy rozpo-
częła się w poniedziałek 4 lipca. 
Pierwszy turnus tegorocznych 
półkolonii potrwa do 15 lipca i 
bierze w nim udział czterdzieś-
cioro dzieci. Zajęcia są dofi-
nansowane z budżetu Gminy 
Głuszyca.
- Zaplanowano m.in. warsztaty te-

atralne, piesze wycieczki po okolicy, 
odwiedziny w pracowni lokalnego 

artysty, spotkanie z leśnikiem i malo-
wanie karmników. Dzieci wezmą tak-
że udział w grze terenowej na rynku w 
Nowej Rudzie oraz odwiedzą m.in. Ko-
lejkowo i Klockownię we Wrocławiu, 
Kopalnię Złota w Złotym Stoku czy 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-
-Zdroju. Poza tym zaplanowano także 
wypoczynek na obiekcie kąpielowym 
w Głuszycy – informuje Sabina Jelew-
ska, dyrektor CK-MBP.

Red.
Źródło: gluszyca.pl

Głuszyckie wakacje 
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Uroczysta przysięga wojskowa, na Sztandar 16 DBOT,
odbędzie się 17 lipca 2022r.

Wakacje -  w mundurze!

Już od poprzedniej 
soboty niemal 150 ochot-
ników rozpoczęło służbę 
w 16 Dolnośląskiej Bryga-
dzie Obrony Terytorialnej. 
Wśród nich karty powołań 
do służby otrzymało blisko 
30 kobiet. Wszyscy przejdą 
szesnastodniowe szkolenie 
podstawowe skierowane do 
osób, które dotąd nie służyły 
w wojsku. To będzie kolej-
ne powołanie w tym roku. 
Zgłoszą się na nie  ochotnicy, 
którzy w sercu mają dobro,  
bezpieczeństwo i troskę o 
własną Ojczyznę, którzy 
postanowili zaplanować  
swoje wakacje na niełatwym 
szkoleniu wojskowym.    

Szkolenie podstawowe odbę-
dzie się w dniach 2 -17 lipca. Dla 
żołnierzy rezerwy, szkolenie tzw. 
wyrównawcze rozpocznie się 10 
lipca i potrwa 8 dni. Podczas szko-
lenia na poligonie Terytorialsi po-
znają zasady oddawania ognia do 
różnych celów, uczą się bezpiecz-
nego posługiwania karabinkiem 
MSBS Grot, a także  poznają ele-
menty taktyki działania żołnierza 
na polu walki.

Jednym z ważniejszych etapów 
szkolenia jest nauka udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej tj. zakładanie opatrunków oraz 
ewakuowanie rannego. Ostatni 
dzień szkolenia to tzw. „pętla tak-
tyczna” czyli sprawdzian wyszko-
lenia żołnierzy Obrony Terytorial-
nej. Zwieńczeniem szkolenia  jest 
złożenie przysięgi wojskowej.

Uroczysta przysięga wojsko-
wa, na Sztandar 16 DBOT, odbę-
dzie się 17 lipca 2022r. o godzinie 
12:00 na Placu Wolności we Wroc-
ławiu. O godzinie 10:00 w Kościele 
Garnizonowym pw. św. Elżbie-
ty rozpocznie się msza święta z 
udziałem najmłodszych żołnierzy, 
ich dowódców, zaproszonych go-
ści i przede wszystkim rodzin.

Każdy, kto jest zainteresowa-
ny wojskiem, ale nie jest jeszcze 
pewien swoich decyzji może 
skontaktować się z naszym 
Rekruterem. Można to zrobić 
przez stronę internetową rekru-
terzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub 
dzwoniąc na numer telefonu 
797 238 946. Kolejne szkolenie 
podstawowe planowane jest w 
dniach 2-18 września 2022 r.

Red.
Źródło i fot. 16 DBOT

Ukończył Studia MBA in Community Management na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Nowy wiceprezydent
Krystian Werecki został 

nowym zastępcą Prezydent 
Miasta Świdnicy. Od 1 lipca 
zastąpił na tym stanowisku 
dotychczasowego zastępcę, 
Jerzego Żądło. Nowy wice-
prezydent zajmie się temata-
mi: gospodarki przestrzen-
nej, architektury, geodezji 
i gospodarki nieruchomoś-
ciami, gospodarki mieszka-
niowej, sportu, transportu i 
gospodarki odpadami oraz 
inwestycji miejskich.

W Urzędzie Miejskim w Świdni-
cy pełnił wcześniej funkcję pełno-
mocnika prezydenta ds. aktywno-
ści obywatelskiej, a od 2020 roku 
kieruje Wydziałem Gospodarki 
Odpadami. Przez lata związa-
ny był z Oddziałem Rejonowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Świdnicy. - Krystian Werecki 
sprawdził się na stanowisku dy-
rektora Wydziału Gospodarki Od-
padami. Wykazał się doskonałymi 
umiejętnościami menadżerskimi, 
jest ceniony przez swoich pracow-
ników jako osoba budująca dobre 
relacje międzyludzkie. Posiada 
duże doświadczenie w samorzą-
dzie, przez lata był radnym powia-
towym. Biorąc to wszystko pod 
uwagę, postanowiłam powierzyć 
mu stanowisko mojego zastępcy. 
Mam do niego pełne zaufanie i 
wiem, że sprosta nowym wyzwa-
niom – mówi prezydent Świdnicy, 
Beata Moskal-Słaniewska.

Krystian Werecki, z wykształ-
cenia prawnik, absolwent Wydzia-

łu Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Ukończył Studia MBA in Commu-
nity Management na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Krakowie, a 
także studia podyplomowe z za-
kresu audytu i kontroli zarządczej 
w sektorze publicznym. Z samo-
rządem związany od 2014 roku, 
od tego czasu nieprzerwanie peł-

nił funkcję radnego Rady Powia-
tu w Świdnicy. Do czasu złożenia 
mandatu radnego, przewodniczył 
Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw 
Społecznych, a także Radzie Spo-
łecznej SP ZOZ Powiatowe Pogo-
towie Ratunkowe w Świdnicy.

Red.
Źródło i fot. UM Świdnica

Konkurs przebiegł pod Patronem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej

Bezpieczne gospodarstwo
29 czerwca odbył się w 

Świdnicy XIX Ogólnopol-
ski Konkurs '' Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne". Do 
konkursu przystąpiły go-
spodarstwa rolne z regionu. 
Wśród nich udział wzięło 
Gospodarstwo Pani Iwony 
z Sołectwa Borówno, któ-
re zostało wyróżnione. W 
wydarzeniu uczestniczyła 
Zastępca Wójta Czarnego 
Boru - Pani Dorota Skibska, 
która wręczyła nagrodę 
rzeczową ufundowaną przez 
Wójta Gminy Czarny Bór - 
Pana Adama Góreckiego za 
osiągnięcie dobrego wyniku 
w konkursie.

Warto wspomnieć, że konkurs 
przebiegł pod Patronem Honoro-
wym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Jego ce-
lem jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach 
rolnych. Sam konkurs przebiega 

w trzech etapach: regionalnym, 
wojewodzkim i krajowym, ale 
najważniejsze jest to, że cieszy 
się dużą popularnością wśród 
rolników. Głównymi organizato-
rami konkursu są: Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, Państwowa Inspekcja 
Pracy, Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oraz Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Red.
Źródło i fot. Gmina Cz-Bór 
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Sprawca może trafić do więzienia na 5 lat

KOLEJNI KIERUJĄCY BEZ PRAWA JAZDY

Teraz nieodpowiedzialni kierujący odpowiedzą przed sądem

Pijani kierowcy w rękach Policji

„Fałszywy” syn i policjant przez cały czas prowadzili rozmowę i zakazali jakiegokolwiek kontaktu z innymi osobami

Oszust podający się za syna

Policjanci z Wałbrzycha 
i powiatu wałbrzyskiego w 
miniony weekend zatrzymali 
dwóch kierujących z wyda-
nymi przez sąd tzw. „zakaza-
mi”. Funkcjonariusze mówią 
stanowcze "nie" wszystkim 
niestosującym się do prze-
pisów w tym zakresie i po 
raz kolejny przypominają, 
że w przypadku kierowania 
pojazdem po wydaniu przez 
sąd zakazu do kierowania 
pojazdami sprawca odpo-
wiada za przestępstwo i 
może trafić do więzienia na 
5 lat i otrzymać dodatkowo 
karę dożywotniego zakazu 
kierowania pojazdami.

Do pierwszej z kontroli do-
szło w sobotę po godzinie 20:00. 
24-letni mieszkaniec naszego 
miasta trafił w ręce policjantów 
ruchu drogowego wałbrzyskiej 
komendy, kiedy na ul. Batorego 
w Wałbrzychu jechał samocho-
dem osobowym. Mężczyzna miał 
orzeczony od sierpnia 2021 roku 
dożywotni zakaz kierowania po-
jazdami. W niedzielę kilka minut 
przed godziną 21:00 również 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Wałbrzychu zatrzymali 
do kontroli drogowej na ul. An-
dersa w Wałbrzychu 25-letniego 
wałbrzyszanina również jadącego 
samochodem osobowym. I w tym 

przypadku mężczyzna miał wyda-
ny w 2021 roku przez Sąd Rejono-
wy w Wałbrzychu zakaz kierowa-
nia pojazdami.

Policja przypomina, że w przy-
padku popełnienia tego typu 
przestępstwa sprawca może trafić 
do więzienia na 5 lat, a sąd do-
datkowo może zastosować karę 
dożywotniego zakazu kierowania 
pojazdami.

Red.
źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Oszuści bezwzględnie 
wykorzystują wrażliwość i 
ufność osób starszych, chcąc 
wyłudzić od nich pieniądze. 
W miniony piątek fałszywi 
krewni próbowali oszukać 
dwie mieszkanki Wałbrzy-
cha. Jedna z kobiet wykazała 
się czujnością i nie dała się 
zwieść oszustom. Niestety w 
drugim przypadku, prze-
stępcy osiągnęli swój cel, 
wyłudzając od 67-letniej ko-
biety sporą sumę pieniędzy.

Pieniądze w banknotach
01 lipca w godzinach popo-

łudniowych do 67-letniej miesz-
kanki Wałbrzycha na telefon 
stacjonarny zadzwonił młody 
mężczyzna. Podał się za jej syna, 

który na stałe mieszka za granicą i 
płacząc, poinformował ją, że właś-
nie jest na policji, ponieważ spo-
wodował wypadek. Jak twierdził, 
potrącił na pasach ciężarną kobie-
tę, która w stanie ciężkim leży w 

szpitalu. Prosił o pilną pożyczkę 
dużej sumy pieniędzy, aby zapła-
cić bo inaczej trafi do więzienia na 
8 lat. Za chwilę w słuchawce ode-
zwał się inny mężczyzna, podając 
się za policjanta, który potwierdził 

wcześniejszą wersję podawaną 
przez rzekomego „syna” i zapytał o 
kwotę jaką posiada w mieszkaniu, 
bo liczy się każda minuta, żeby 
syn nie trafił do więzienia. Kobieta 
poinformowała, że w gotówce ma 
70 tysięcy złotych. Oszust oznaj-
mił, że współpracują z polską po-
licją i przyjdzie do niej kobieta, 
aby odebrać pieniądze. „Fałszy-
wy” syn i policjant przez cały czas 
prowadzili rozmowę i zakazali ja-
kiegokolwiek kontaktu z innymi 
osobami. Za około godzinę do 
mieszkania wałbrzyszanki przy-
szła kobieta, której 67-latka prze-
kazała pieniądze. Kiedy mieszkan-
ka naszego miasta zweryfikowała 
tę sytuację, rozmawiając z człon-
kami rodziny, zorientowała się, że 
została oszukana.

W tym samym dniu, godzinę 
wcześniej oszuści zadzwonili do 
53-letniej mieszkanki Wałbrzycha, 
podając się za synową, która spo-
wodowała wypadek i potrzebne 
są pieniądze, bo inaczej trafi do 
więzienia. Ta kobieta z kolei nie 
dała się oszukać. Powiedziała, że 
musi skontaktować się z rodziną. 
Po tej informacji, oszuści już wię-
cej do niej nie zadzwonili. Gdy 
wałbrzyszanka skontaktowała się 
z synową upewniła się, że miała 
do czynienia z oszustami i że nie 
doszło do żadnego wypadku.

Policjanci prowadzą działania 
mające na celu wytypowanie i 
zatrzymanie osoby bądź osób od-
powiedzialnych za to przestępcze 
działanie.

Red.
źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Tylko w miniony week-
end na drogach powiatu 
wałbrzyskiego policjanci za-
trzymali pięciu nietrzeźwych 
kierujących. Policjanci ape-
lują o rozwagę i rozsądek. 
Stosujmy zasadę: PIŁEŚ- NIE 
JEDŹ! Bądźmy odpowiedzial-
ni! Przez swoją lekkomyśl-
ność stwarzamy zagrożenie 
dla życia i zdrowia swojego 
oraz innych uczestników 
ruchu.

Niestety, mimo ciągłych apeli, 
nie brakuje nieodpowiedzialnych 
kierujących, którzy po spożyciu al-
koholu ruszają w drogę samocho-
dem, motocyklem czy rowerem.  
Pierwszy z nich został zatrzymany 
w piątek po godzinie 07:00 na ul. 
Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju 
przez policjantów wałbrzyskiej 
drogówki. Podczas kontroli od 

34-letniego mieszkańca nasze-
go miasta była wyczuwalna woń 
alkoholu. Po przeprowadzeniu 
badania alkomatem okazało się, 
że mężczyzna wsiadał za kierow-
nicę, mając prawie promil alkoho-
lu w organizmie. Na drugi dzień 
w Unisławiu Śląskim, o godzinie 
18:48 policjanci z Boguszowa - 
Gorc zwrócili uwagę na jadącego 
niepewnie rowerzystę. Sprawdzili 
jego stan trzeźwości. Badanie wy-
kazało w organizmie 67-letniego 
mieszkańca powiatu wałbrzyskie-
go 1,49 promila alkoholu, dlatego 
cyklista do domu nie wrócił już 
jednośladem. Ostatecznie otrzy-
mał mandat karny w kwocie 2,5 
tysiąca złotych. Dwie godziny 
później, tym razem w Wałbrzychu 
na ul. Noworudzkiej funkcjona-
riusze z Ogniwa Wywiadowczego 
wałbrzyskiej komendy zatrzymali 
42-letniego mieszkańca powiatu 

wałbrzyskiego, który kierował sa-
mochodem osobowym w stanie 
po użyciu alkoholu – mając 0,48 
promila alkoholu w organizmie. 
Ponadto w niedzielny poranek po 
godzinie 07:00 policjanci z Wy-
działu Ruchu Drogowego na ul. 
Kolejowej w Wałbrzychu zatrzy-
mali 33-letniego mieszkańca po-
wiatu wałbrzyskiego, który kiero-
wał motorowerem, mając ponad 
1,62 promila alkoholu w organi-
zmie. Godzinę później, inny patrol 
drogówki na ul. 11-go Listopada 
w Wałbrzychu, uniemożliwił dal-
szą jazdę 61-letniemu mieszka-
niowcowi powiatu wałbrzyskiego, 
który kierował samochodem oso-
bowym, mając 0,58 promila alko-
holu w organizmie.

Teraz nieodpowiedzialni kie-
rujący odpowiedzą przed sądem. 
Poza dotkliwą karą finansową sąd 
na podstawie Kodeksu karnego 

może orzec długotrwały zakaz 
kierowania pojazdami, a nawet 
zastosować karę pozbawienia 
wolności do lat 2. Natomiast za 

jazdę pojazdem w stanie po spo-
życiu alkoholu grozi kara aresztu 
albo grzywny. Sąd może orzec 
również zakaz prowadzenia po-
jazdów.

Red.
źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl



Wydarzenia 11
www.30minut.pl

Piątek, 8 lipca 2022
Od 20 lat razem z Wami...

Odebrali dyplomy
Studenci, którym przyszło 

odebrać dyplom ukończenia 
studiów, śmiało mogli zadać 
pytanie: kiedy to minęło? 
Wałbrzyska uczelnia z ra-
dością wypuściła w świat 17 
nowych pielęgniarek i 2 no-
wych pielęgniarzy. Od dziś 
mogą pracować w zawodzie.

Przy okazji czepkowania mło-
dzi adepci sztuki pielęgniarstwa 
otrzymywali białe czepki, które 
miały symbolizować początek na-
uki w zawodzie. Teraz jednak po 
odebraniu dyplomu absolwenci 

na czepku uzyskują jeden pozio-
my pasek.

Warto tu zaznaczyć, że kolor 
tego paska ma znaczenie nie tyl-
ko symboliczne. Czarny dotyczy 
pielęgniarek, czerwony dotyczy 
położnych, niebieski przyznawa-
ny jest dietetyczkom. Dodatko-
wo czepek jest przede wszystkim 
symbolem, który w dawnych cza-
sach pozwalał odróżnić pacjen-
tom personel w szpitalu.

Pierwszy raz ceremonię czep-
kowania studentów pielęgniar-

stwa mogliśmy oglądać w 2017 
roku na nowo otwartym kierunku 
kształcenia. Był to początek pew-
nej drogi jaką przyjęła wałbrzyska 
uczelnia. Najpierw pod szyldem 
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej, teraz już jako Państwo-
wa Uczelnia Zawodowa Angelusa 
Silesiusa.

Pierwsi studenci opuścili mury 
szkoły w 2019 roku. Było ich 33. 
Tegoroczna grupa 19 absolwen-
tów jest szczególnie radosna. Ich 
uroczystość odbyła się pierwszy 
raz po przerwie covidowej.

Dzięki temu rozwiązaniu miasto zaoszczędzi w tym czasie około 100 000 zł

Będzie ciemno, gasimy światła!
Ze względu na konieczne 

oszczędności budżetowe 
oraz znaczący wzrost cen 
energii elektrycznej Wy-
dział Dróg i Infrastruktury 
Miasta Świdnica postano-
wił wprowadzić ograni-
czenia w funkcjonowaniu 
oświetlenia ulicznego w 
mieście. Od 8 lipca do 30 
września miejskie latarnie 
zgasną w całym mieście w 
godzinach od 1:00 do 4:00.

Świdnica wyłączy w nocy 
oświetlenie ulic i parków. Od 8 
lipca każdej nocy od godziny 

pierwszej do godziny czwartej 
nad ranem nie będą świecić za-
równo latarnie przy drogach, jak 
i oświetlenie poza pasem dro-
gowym. Decyzja taka zapadła 
po drastycznych wzrostach cen 
energii elektrycznej.

- Wybraliśmy takie godziny, 
kiedy jeszcze nie rozpoczęły 
się podróże ludzi na pierwsze 
zmiany do pracy, a już po tym, 
kiedy mieszkańcy zdążą zała-
twić wszystkie swoje wieczorne 
sprawy. W tych godzinach ruch 
w mieście, zarówno pieszy jak i 
samochodowy jest praktycznie 
zerowy, niemal nikt się wtedy 

nie przemieszcza – mówi Maciej 
Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i 
Infrastruktury Miasta Świdnica.

Wyłączenie oświetlenia na 
trzy godziny dziennie zostanie 
wprowadzone w nocy z 7 na 8 
lipca i będzie obowiązywać aż 
do 30 września. Pozwoli to na 
znaczną redukcję zużycia ener-
gii elektrycznej przez miasto, co 
samo w sobie da duży efekt eko-
logiczny, a jednocześnie przy-
czyni się do redukcji kosztów. 
Dzięki temu rozwiązaniu miasto 
zaoszczędzi w tym czasie około 
100 000 zł.

- O naszych działaniach po-
informujemy policję, pogoto-
wie ratunkowe czy straż pożar-
ną, aby służby ratunkowe były 
przygotowane do tych zmian 
– dodaje Maciej Gleba, dyrektor 

Wydziału Dróg i Infrastruktury 
Miasta Świdnica.

Red.
Źródło: swidnica.pl

Pożar na Sobięcinie
Straż pożarna informację 

o słupie dymu otrzymała 
około pół godziny przed 
dwudziestą drugą. Dym było 
widać na kilka kilometrów, 
również w pozostałych dziel-
nicach Wałbrzycha. Wstępnie 
świadkowie zdarzenia mówi-
li o podpaleniu śmieci.

Podczas akcji gaśniczej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wał-
brzychu, wyszło na jaw iż skła-
dowane były w miejscu pożaru 
elementy z tworzywa sztucznego. 
Elementy te służyły do budowy 
remontowanej ulicy 1 Maja. Ele-
menty konstrukcyjne zajmowały 
około 400 m kwadratowych placu.

Jak wynika z informacji pożar-
ników akcja gaśnicza trwała około 

trzech godzin, a brali w niej udział 
strażacy z JRG-1 oraz JRG-2, a tak-
że OSP Boguszów. Jako wstępne 
przyczyny pożaru podaje się pod-
palenie, mundurowi badają spra-
wę.

Red.
źródło fot. gov.pl/web/kmpsp-

-walbrzych
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Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

dolnośląska Policja

Roman Szełemej @WalbrzychMM

@DPolicja

@RomanSzelemej

1:59 PM · 27 cze 2022

9:10 AM · 6 lip 2022

12:58 PM · 30 cze 2022

Zachęcamy do realizacji bonu turystycznego w wałbrzyskich instytucjach Szcze-
góły dotyczące oferty znajdują się na stronie miasta oraz stronach poszczególnych 
obiektów.@Zamek_Ksiaz  
@Stara_Kopalnia Palmiarnia Aqua-Zdrój #Wałbrzych #bonturystyczny

Wałbrzyscy policjanci odnaleźli 82-latka, który zgubił się w lesie. Mężczyzna cały i 
zdrowy trafił pod opiekę rodziny.
https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/aktualnosci/biezace-inf/71944,Walbrzyscy-
-policjanci-odnalezli-82-latka-ktory-zgubil-sie-w-lesie-Mezczyzna-caly.html

Rada Miasta Wałbrzycha udzieliła w dniu dzisiejszym Prezydentowi Miasta abso-
lutorium za rok 2021 stosunkiem głosów 19 za i 3 przeciw. Dziękuję wszystkim 
radnym i całemu zespołowi Urzędu Miejskiego i innych jednostek miejskich za 
wspólną pracę. Idziemy dalej.

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

10:45 AM · 2 lip 2022

Na trasę kolejową z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę wyjechał dzisiaj pierw-
szy w Polsce wagon rowerowy. To pilotażowy projekt @KolejeD  i chcemy, aby 
takie wagony w przyszłości jeździły również do innych malowniczych i popular-
nych wśród rowerzystów miejsc w naszym regionie.

InvestMap
@investmap

7:04 AM · 4 lip 2022

Budowa drogi drogi S3 na odcinku od Kamiennej Góry do Lubawki. Na ponad 15 kilometro-
wej trasie powstaną trzy węzły drogowe - Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i 
Lubawka. https://investmap.pl/trwa-budowa-ostatniego-dolnoslaskiego-odcinka-drogi-s3-
-od-kamiennej-gory-do-lubawki-filmy-zdjecia.a301111 #cosiebuduje #kamiennagóra 
@lubawka24  #lubawka  @GDDKiA

S. Bielawska
@bielawska_s

6:49 PM · 13 cze 2022

Taka akcja w @MuzeumWalbrzych: w lipcu i sierpniu każda osoba, która odda 
krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu 
zwiedza Muzeum bezpłatnie. Bo łączy nas krew, która ratuje życie. Do zobaczenia 
w Muzeum Porcelany! @WalbrzychMM @RomanSzelemej

Komisja Europejska
@EUinPL

12:30 PM · 21 cze 2022

Nasza zależność od rosyjskiej energii musi się skończyć jak najszybciej. Stale współ-
pracujemy z wiarygodnymi partnerami w celu dywersyfikacji naszych dostaw 
energii i stopniowego wycofywania rosyjskich paliw kopalnych.
Wyniki tych działań są już widoczne #REPowerEU

walbrzych.dlawas
@WALBRZYCHdlawas

2:22 PM · 30 cze 2022

W czwartek 30 czerwca pierwszoligowy Górnik http://Trans.eu Wałbrzych podpisał 
umowę o sponsoringu tytularnym ze spółką Zamek Książ.
https://walbrzych.dlawas.info/sport/walbrzych-koszykarski-gornik-i-zamek-ksiaz-
-walcza-dalej-razem-foto/cid,35091,a

REKLAMA R0377/22

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

 Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały zostanie udostępniony do wglądu w dniach od 18.07.2022 r., do 18.08.2022 r., w Biurze Rewitalizacji 
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Rynek 23 pok. 208, w godzinach pracy Biura. 
Ponadto projekt uchwały udostępniony zostanie także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu na stronie internetowej: https://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/2132/uchwala-krajobrazowa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 2022 r., 
o godzinie 16:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość – platformy Microsoft Teams. Druga 
dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2022 r., o godzinie 16:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych, w Sali Konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w 
pierwszej dyskusji należy zgłaszać mailowo w terminie do 22 lipca 2022 r., na adres planowanie@um.walbrzych.
pl z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do spotkania.
Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, z podaniem 
imienia, nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2022 r.
Uwagi do projektu uchwały mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub elektronicznie, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: 
um@um.walbrzych.pl.
Administratorem danych osobowych jest: Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, 
tel. 74 66 551 00, um@um.walbrzych.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, 
zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu na stronie. http://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/2132/uchwala-krajobrazowa oraz w siedzibie Biura 
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Rynek 23 pok. 208.

REKLAMA R0378/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 05.07.2022 r. zostały wywieszone na wykaz 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Wałbrzych, 
oznaczone jako działki o numerach 284/3, 284/6, 284/7 w obrębie nr 44 Glinik 
o łącznej powierzchni 3,3476 ha, przeznaczone do oddania w dzierżawę na 
cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.

Większość z nas miała lub 
ma styczność z problemem 
alkoholizmu. Są również 
tacy, którzy sami borykają 
się z tym problemem, nie 
chcąc przyjąć go do własnej 
świadomości i często odrzu-
cając go. Jednak tak wcale 
nie musi być. Wśród naszych 
lokalnych społeczności dzia-
łają grupy wsparcia.

Warto zauważyć, że Anoni-
mowi Alkoholicy są wspólnotą 
mężczyzn i kobiet, którzy dzielą 
się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 
wspólny problem i pomagać in-
nym w wyzdrowieniu z alkoholi-
zmu. Jedynym warunkiem uczest-
nictwa we wspólnocie jest chęć 
zaprzestania picia. Nie ma w AA 
żadnych składek ani opłat, jeste-

śmy samowystarczalni poprzez 
własne dobrowolne datki. Taka 
wspólnota funkcjonuje dla przy-
kładu jako Grupa Anonimowych 
Alkoholików w świetlicy Rady 
Wspólnoty Samorządowej Stary 
Zdrój przy ulicy Armii Krajowej 37 
w Wałbrzychu. Grupa zaprasza na 
mityng w niedzielę o godz. 18:00. 
Warto zauważyć, że „Wspólnota 
AA” nie jest związana z żadną sek-
tą, wyznaniem, działalnością poli-
tyczną, organizacją czy instytucją. 
Nie angażuje się w żadne pub-
liczne polemiki. Nie popiera ani 
nie zwalcza żadnych poglądów. 
- Naszym podstawowym celem 
jest trwać w trzeźwości i pomagać 
innym alkoholikom w jej osiągnię-
ciu - komentuje jeden z uczestni-
ków grupy.

PAS

Starają się pomóc
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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.

Tkaniny idealne na lato

Lato w stylu boho

Latem ubierajmy się nie 
tylko modnie, ale przede 
wszystkim wygodnie i prze-
wiewnie.
Można wyglądać kobieco i ele-

gancko a przy tym w ogóle nie od-
czuwać gorąca, nie martwić się, że 
za moment będziemy musiały się 
przebrać z powodu nadmiernego 
spocenia się.

Pierwsza zasada to - odpowied-
ni materiał. My polecamy na gorą-
ce dni: muślin, len i jedwab.

"Muślin bawełniany uznawany 
jest za najdelikatniejszą tkaninę o 
naturalnym składzie i najwyższej 
jakości. Tkany z bawełny mate-
riał charakteryzuje się wyjątkowo 
dużą lekkością i przewiewnoś-
cią, którą zawdzięcza otwartemu 
splotowi" - czytamy na antex.pl. 
Sukienki wykonane z tego two-
rzywa z pewnością sprawią, że 
niestraszne ci będą ani upalne po-
południa na plaży ani spacery w 
ciepłe wieczory.

"Len od zawsze cieszył się po-
pularnością ze względu na swe 
właściwości. Lekki, higieniczny, 
naturalny, o surowym wyglądzie 
materiał znalazł wszechstronne 
zastosowanie (...). Kuloty, koszule, 
spódnice, sukienki powinny na 

stałe znaleźć się w twojej gardero-
bie" - podkreślają na popcouture.
pl.

Jedwab "zadziwia delikatnoś-
cią, miękkością, połyskiem i wy-
trzymałością. Niezmiennie od 
wieków budzi podziw. Odkrycia 
archeologiczne dowodzą, że to 
Chińczycy jako pierwsi posiedli 
tajemnicę wytwarzania jedwa-
biu około 3600 roku p.n.e. i pilnie 
jej strzegli 2000 lat" - podają na 
manufakturatkanin.pl. Niegdyś 
materiał ten zarezerwowany był 
jedynie dla bogatych rodów kró-
lewskich, dziś i my możemy cie-
szyć się jego pięknem w postaci 
bluzek, żakietów, sukni, apaszek, 
bielizny.

Druga zasada - długość!

Pamiętajmy - krótko nie zawsze 
oznacza dobrze. Latem czasem 
lepiej jest wybrać dłuższą, ale lek-
ką sukienkę niż obcisłe mini. Taki 
fason nie tylko uchroni nas przed 
słońcem, ale i doda szyku.

Nie zapominajmy również o 
narzutach i tunikach. Sprawdzą 
się i na plaży, i na wielkie wyjścia 
(np.romantyczną kolację nad mo-
rzem).

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy 

i ich opiekunów w pary. Nie gwa-
rantujemy pełnego sukcesu, wszak 
miłość jest ślepa, ale zawsze to do-
bry początek. 

Szczeniaczek, młodzieniaszek Fo-
rest, chwilowo odsiaduje wyrok w 
schronisku. Chwilowo mamy nadzie-
ję, bo czy te oczy…? Ma około 4 mie-
siące i sporo energii do wykorzysta-
nia przy biegach za piłką, patykiem, 
nieszczęsnym kotem, czy wróblem, a 
nawet groźnym, suchym liściem. Ska-
cze, biega, ciągnie, gryzie smycz, za-
czepia, podgryza, załatwia się, może 
coś zniszczyć... Ta psia młodzież… 

Schroniskowi fachowcy oceniają, że 
będzie średnio-dużym psem i coś z 
husky w nim jest, więc granica biegu 
to horyzont. Chłopak idealny będzie 
dla aktywnej rodziny biegających, 
rowerzystów, miłośników gór, którzy 
poprowadzi go przez życie i nauczy 
co wolno, a co nie. 

Jeśli coś drgnęło, nie należy 
zwlekać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schroni-
sko dla zwierząt, Łokietka 7, Wał-
brzych-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko / PeeL

Chcesz być trendy w letnie mie-
siące? Postaw na egzotyczny styl 
boho i ciesz się wolnością!

Sama nazwa wywodzi się od 
francuskiego pojęcia "la bohème", 
używanego w XIX wieku na okre-
ślenie cyganerii - barwnego śro-
dowiska pisarzy, poetów, malarzy 
cechującego się awangardowym, 
niekonwencjonalnym i swobod-
nym stylem bycia.

Zafascynowani podróżami i od-
ległymi kulturami artyści czerpali 
inspiracje - także modowe - z Afry-
ki, Indii, Maroka, wschodniej Azji.

Wpływ orientalizmu czy moty-
wów ludowych do dziś widoczny 
jest w modzie, a nawet - przeżywa 
swój renesans. Projektanci, wyko-
rzystując dziedzictwo przeszłości, 
tworzą niepowtarzalne stylizacje, 
łączą ze sobą to, co najlepsze. W 
stylu boho znajdzie się więc miej-
sce na: koronki i hafty, frędzle, rze-

myki i pióra, futra i plecionki, chu-
sty, kapelusze i turbany, kolory. 
To eklektyzm w czystej postaci! I 
właśnie ta różnorodność sprawia, 
że boho uznaje się za najgorętszy 
trend tegorocznych wakacji.

Odnajdziemy go wszędzie: w 
dodatkach (np.w biżuterii, toreb-
kach), w każdej części garderoby. 
Naszym typem są krótkie spoden-
ki!

Zebrała: osa

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Opisujący społeczeństwa 
próbują określać kolejne 
pokolenia. Opisują je, syste-
matyzują, nazywają od ko-
lejnych liter. Było pokolenie 
X, Y a teraz największą cieka-
wość wzbudza pokolenie Z. 
Są to ludzie, których wybory 
konsumenckie można już 
obserwować, to znaczy sami 
decydują o tym co kupują i 
czy w ogóle chcą dokonywać 
zakupów.

O ile nie jestem zwolen-
niczką „szufladkowania”, to 
zrozumiała jest dla mnie ko-
nieczność badania i szuka-
nia wspólnych dla danego 
pokolenia cech. Ludzie okre-
ślani mianem pokolenia „Z” 
mają świadomość ekologicz-
ną większą niż na przykład 
ich rodzice. Oczywiście nie 
wszyscy – to jest mankament 
uogólnień.

Czas wakacji to moment 
na dzielenie się w mediach 
społecznościowych relacja-
mi z podróży. Postanowiłam 
przyjrzeć się im, a mam moż-
liwość porównywania wpi-
sów dwudziestolatków i na 
przykład czterdziestolatków. 
Nie jest to naukowa obser-
wacja, ale jednak jakiś obraz 
się klaruje.

Po pierwsze, gdy młodzi 
ludzie piszą o globalnym 
ociepleniu, to starsze roczni-
ki używają określeń typu „po-
goda zwariowała, oszalała” 
itp. Młodzi ludzie niechętnie 
chwalą się podróżami samo-
lotami, raczej za atrakcyjniej-
sze uchodzą zdjęcia ze zbior-
komu. A u nieco starszych 
podróżników bez cienia 
zmieszania królują zdjęcia 
z lotnisk. Ponoć wśród mło-
dych osób ponownie wracają 
do łask tzw. lumpeksy, także 
te w sieci. Weganizm rów-
nież jest częstszym wyborem 
młodych ludzi, ale oczywi-
ście trudno oceniać czy to 
kwestia mody czy pełnej 
świadomości wpływu diety 
na klimat.

Czy to coś zmienia? Być 
może zmieni, jeśli młodzi lu-
dzie zdążą mieć wpływ na 
globalne decyzje. 
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Kilka powodów dlaczego warto studiować w PU AS:
akademiki, własna baza laboratoriów i pracowni specjalistycznych (np. fotograficzne, kosmetologiczne, 
logistyczne, malarskie, pielęgniarskie, protetyczne), studenckie koła naukowe, system stypendialny, sala sportowa 
i Centrum Symulacji Medycznych (dostępne od IX 2023 r.), duża baza czasopism i ksiażek.

Mecenas: Patronat:

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu kształci praktycznie na następujących kierunkach:

studia licencjackie: studia inżynierskie: studia magisterskie:
administracja, architektura wnętrz, 

dietetyka, grafika użytkowa z reklamą, 
filologia angielska  kosmetologia, 

pedagogika, pielęgniarstwo,
techniki dentystyczne, zarządzanie

administracja, logistykalogistyka



Mecenas: Patronat:
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu podsumowuje 58. sezon 2021/2022

Letnią Akcję Kulturalną czas zacząć! Czyli kulturalna rozmowa

„NIESZCZĘŚLIWY KRAJ, KTÓRY 
POTRZEBUJE BOHATERÓW”

Ten sezon był pod wieloma 
względami wyjątkowy dla Teatru: 
powoli otrząsaliśmy się z pande-
mii, ale jesteśmy świadkami woj-
ny; uciekaliśmy przed kryzysem 
zdrowotnym, a przed nami kryzys 
finansowy; staraliśmy się powrócić 
do normalności, ale ta już dawno 
przestała istnieć… 

Przez cały 58. sezon patrzyliśmy 
na świat szeroko i zastanawialiśmy 
nad mitami, które stanowią podwa-
liny naszej normalności. Poświęcili-
śmy sezon w całości BOHATERSTWU 
– osobom, czynom, wyobrażeniom. 
Poszukiwania opieraliśmy na po-
czuciu, że rzeczywistość wymusza 
nieustanne opowiadanie się po któ-
rejś ze stron i podejmowanie odpo-
wiedzialności za te wybory. A nie są 
to wybory łatwe:

szczepić się / nie szczepić

strajkować / siedzieć w domu
teatr / netflix
zabierać głos / milczeć wymow-

nie
wspólnota / solidarność
gesty / słowa
benzyna / rower
… / …

Wybory te nie są bezkarne i mają 
swoje konsekwencje. I nie są już tyl-
ko sprawą osobistą. Dlatego każdy z 
nas ma prawo stać się dziś bohate-
rem albo jego zaprzeczeniem. Czy 
zatem uda nam się wpisać w tę „do-
brą historię”, czy nie? Nie tylko jako 
ludzkość, naród, ale przede wszyst-
kim jako poszczególni ludzie. Chcąc 
odpowiedzieć na pytania o boha-
terstwo, sięgaliśmy do najszerzej 
komentowanych jego przejawów z 
przeszłości.

Za nami premiery:
„TERAZ KAŻDY Z WAS JEST 

RZECZPOSPOLITĄ”

”WESELE”/dramat w trzech ak-
tach”

„NARUTOWICZ”„ANTYGONA” 
„ZŁOTY POCIĄG SUPERSTAR”
„DAISY” 
„JEZUS” 

W 58. sezonie teatralnym zagrali-
śmy 185 spektakli, goszcząc na nich 
łącznie 13111 widzów.

W naszych aż 63 działaniach 
edukacyjnych, również  podczas 
pandemii,  uczestniczyło 2156 
osób. Wśród DZIAŁAŃ EDU znalazły 
się:

warsztaty PRZEGRAJ LEPIEJ, po-
kazy Trzeciego Teatru oraz nowo-
utworzonej grupy POMIMO w ra-
mach 18. Dni Młodego Teatru;lekcje 
teatralne dla młodzieży szkolnej 
online i na żywo; cykl spotkań dys-
kusyjno-włączających ŚWIETLICA; 
warsztaty kontekstowe, spotkania 
autorskie i debaty z gośćmi z całej 
Polski; ferie zimowe i pokaz spekta-
klu dla młodzieży.

Teatr w swym 58.sezonie ar-
tystycznym zrealizował również 
autorski projekt REZYDENCJI DRA-
MATURGICZNEJ w Wałbrzychu pt. 
ZAPRACOWANI. Sytuacja pande-
miczna wpłynęła mocno na dzia-
łania festiwalowe w Polsce, jednak 
pomimo trudności nasze spektakle 
były obecne na 4 festiwalach o kra-
jowej renomie, zdobywając nagro-
dy i wyróżnienia.

PEŁNE PODSUMOWANIE SEZO-
NU CZYTAJ NA www.30minut.pl

zeskanuj kod QR i czytaj pełen 
tekst 

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Fast food  - Leksem ten we-
dług Słownika Języka Polskie-
go wymawiamy jest jako „fast 
fud”. Po pierwsze oznacza bar 
szybkiej obsługi, po drugie da-
nie podawane w takim barze. 
Nie ma co się oszukiwać, po-
jęcie „fast food” łatwo rozszy-
frują nawet osoby z przeciętną 
znajomością języka angiel-
skiego. Jednak warto wspo-
mnieć, że termin „szybki posi-
łek” po raz pierwszy pojawił się 
w prestiżowym amerykańskim 
słowniku Miriam-Webster w 
roku 1951. Reakcje języko-
znawców są jednak daleko w 
tyle za faktycznymi zmianami 
społecznymi – instytucja „fast-
foodowych” restauracji, które 
wywarły drastyczny wpływ 
na kulturę i zdrowie kilku po-
koleń, sięga wszak korzenia-
mi do początku XX wieku, a 
zdaniem niektórych nawet do 
starożytności! Tak, tak. Otóż - 
jak podają internetowe źródła 
- uważa się, że pierwsze dania 
serwowane na ulicy pojawi-
ły się w starożytnym Rzymie 
jako odpowiedź na fakt, że 
część miejskiej ludności nie 
miała na wyposażeniu kuchni. 
Natomiast w Chinach ok. II w. 
n.e. istniały już regularne stoi-
ska, w których przez całą dobę 
podawano proste wersje ma-
karonu. Praktyka stoisk z po-
siłkami była dość powszechna 
również w dobie średniowie-
cza, kiedy wędrowcom i bie-
dakom za drobne oferowano 
podpłomyki, placki, a także 
pieczone mięsiwa. Puryści po-
jęcie fast-foodu przypisują jed-
nak dopiero społeczeństwu 
amerykańskiemu, które bez-
sprzecznie najbardziej przy-
czyniło się do popularyzacji 
szybkich dań ulicznych. W XIX 
w. w Anglii i Niemczech istnia-
ły już co prawda restauracje 
oferujące gotowe frytki z rybą, 
ale dopiero otwarcie lokalu o 
nazwie „Automat” w Nowym 
Jorku w 1912 r. uznawane 
jest za prawdziwy początek 
„epidemii” fast food. Jednym z 
ulubionych dań - dodatków w 
lokalach fast foodowych są już 
wcześniej wspomniane frytki, 
ale więcej o nich piszemy po 
raz kolejny w Temacie Tygo-
dnia. Smacznej lektury! 

Redaktor Naczelny

Zarówno cieszące się 
ogromnym powodzeniem 
klasyczne bajki („Czerwony 
kapturek”, „Calineczka” czy 
„Jaś i Małgosia”), jak i spek-
takle o tematyce sakralnej 
zostaną zaprezentowane 
podczas tegorocznej Letniej 
Akcji Kulturalnej. Nie za-
braknie również koncertów z 
muzyką filmową i szlagiera-
mi z lat 20-tych oraz 30-tych. 
Organizatorem wydarzenia 
jest Teatr William-Es.

O dwunastą edycję cyklu im-
prez teatralno-muzycznych, za-
planowanych w dniach od 1 lipca 
do 31 sierpnia w różnych miastach 
Polski, zapytaliśmy reżyser i aktor-
kę Panią Danutę Gołdon-Legler, 
dyrektor International Theatre 
William-Es.

Letnia Akcja Kulturalna ma w 
tym roku kolejną edycję. Jaka 
jest idea przedsięwzięcia?

- To już dwunasta edycja tego 
wydarzenia. Postanowiliśmy zor-

ganizować cykl spektakli latem 
wtedy, gdy nie pracują teatry. My 
natomiast gramy wówczas dla wi-
dzów przedstawienia i koncerty.

Co nowego w tegorocznej 
edycji wydarzenia?

- Z roku na rok przedsięwzię-
cie się rozrasta. W tej letniej akcji 
będą spektakle dla dzieci, spek-
takle sakralne i koncerty. W tym 
roku, układając program, posta-
nowiłam, zróżnicować program 
LAK 2022. Będą koncerty z na-
szego repertuaru, widzowie będą 
mieli okazję wysłuchać i zapoznać 
się też z muzyczną ofertą Teatru 
William-Es. A dla dzieci klasyka 
bajek.

Czego można się spodziewać 
po spektaklach zaprezentowa-
nych podczas Letniej Akcji Kul-
turalnej?

– Jeżeli chodzi o spektakle dla 
dzieci, w tym roku zostały tak do-
brane, że „Jaś i Małgosia” jest mu-
sicalem z wieloma utworami śpie-
wanymi. Natomiast „Czerwony 
kapturek” jest interaktywny, czyli 

jest to gra aktorów z publicznoś-
cią, ale pojawiają się także piosen-
ki. Na koniec „Calineczka”, będąca 
przedstawieniem w formie kla-
sycznej, w której istotna jest gra 
aktorska. Repertuar spektakli jest 
więc bogaty, mogący trafić w róż-
ne gusta publiczności.

Jaki będzie tegoroczny pro-
gram Teatru William-Es?

- Bardzo zróżnicowany! W Sta-
rej Kopalni odbędą się 3 spekta-
kle. Najbliższy spektakl odbędzie 
się 3 lipca o godz.16.00. Będzie 
to przedstawienie pt. ,, Czerwony 
Kapturek’’ - sztuka zarówno dla 
najmłodszych, jak i starszych wi-
dzów. Następnie 10 lipca o godz. 
16.00 zaplanowany został spek-
takl pt. ,,Calineczka’’. 17 lipca o 
godz. 16.00 odbędzie się musical 
pt. ,, Jaś i Małgosia". Akcja będzie 
trwała 2 miesiące (lipiec, sierpień). 
Swoim zasięgiem obejmie nie tyl-
ko Dolny Śląsk. Teatr będzie pod-
różował po Polsce: Piotrków Try-
bunalski, Częstochowa.

Letnia Akcja Kulturalna jest 
bezpłatnym przedsięwzięciem. 
Jak się udaje zorganizować ten 
cykl wydarzeń?

- Bezpłatną akcję udaje się nam 
zorganizować dzięki życzliwości 
przede wszystkim sponsorów, 
którzy chcą wspomagać przed-
sięwzięcie i instytucji takich jak 
Domy Kultury. Co roku znajdują 
się ludzie, którzy widzą sens tych 
działań artystycznych. Ta akcja 
się rozwija i obejmuje swym za-
sięgiem Dolny Śląsk i Republikę 
Czeską.

Dziękujemy za rozmowę.

Red.

Teatr William-Es już po raz dwu-
nasty organizuje cykl wydarzeń 
teatralno-muzycznych. Letnia Ak-
cja Kulturalna będzie odbywać się 
przez cały lipiec i sierpień . Zachę-
camy do śledzenia naszej strony 
na facebooku : www.facebook.
com/Ogolnopolski.Teatr.William.
Es

Za ten BOHATERSKI SEZON dziękujemyZa ten BOHATERSKI SEZON dziękujemy
naszym Widzom, Zespołowi, Partnerom i Przyjaciołom Teatru. naszym Widzom, Zespołowi, Partnerom i Przyjaciołom Teatru. 
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA  SZPARA

Rzecz dzieje się w ścisłym 
Śródmieściu. Wychodzę na uli-
cę, nazwy której nigdy nie pa-
miętam i choć pora jest wczes-
nowieczorna, przeczucie, które 
zaczyna mi towarzyszyć jest 
złe. Nad moją głową, na hory-
zoncie siwego nieba, władanie 
nad światem przejmuje cegla-
ne koliste ciało kościoła Anio-
łów Stróżów, którego strzeliste 
wieże wyciągają swoje szyje w 
noc, prując brzuch nieba ażu-
rowymi iglicami. Kocham się w 
tym widoku od lat. W czasach 
wczesnej młodości chodziło 
się obok Aniołów do klubu, 
którego nazwy też już nie pa-
miętam, kiedy „Dwunastki” 
były przepełnione lub gdy 
Pszczoła był w złym humorze i 
nie sprzedawał piwa nieletnim 
licealistom. 

Dostrzegam go dość szybko. 
Myśl, która pojawia się w mojej 
głowie jako pierwsza jest moc-
no niecenzuralna. Wiedziałam, 
mówię do siebie bezgłośnie. 
Tak czułam, wtóruję sobie w 
myślach tonem pełnym iryta-
cji. 

Pan Rzezimieszek, w koszuli 
rozchełstanej na całej swojej 
długości, z więziennymi ta-
tuażami, o artyzmie których 
nie mnie dyskutować, a które 
pokrywają większość jego za-
nadto wyeksponowanego cia-
ła, zbliża się do mnie krokiem 
nader dziarskim. Minę ma złą. 
Rozglądam się. Wokół niko-
gusieńko. Substancja myśli 
tężeje mi w głowie. On też się 
rozgląda i wtedy przypuszcze-
nie graniczące z pewnością, że 
mam przechlapane, przejmuje 
nade mną panowanie. Aż nag-
le dzieje się rzecz niebywała. 
Pan Rzezimieszek znika mi z 
pola widzenia, jakby zapadł się 
pod ziemię. Patrzę więc w stro-
nę chodnika i co widzę? Rze-
zimieszek na klęczkach spo-
gląda w bezkres nieba ponad 
Aniołami rozmodlony i prze-
żegnawszy się z wolna, wstaje 
z kolan. Mija mnie jego „dobry 
wieczór pani” i ukłon w pas, a 
gdyby scena ta rozgrywała się 
w XIX-wiecznym Waldenbur-
gu, on miałby na głowie kape-
lusz i by go zdjął. Odwracam 
się i patrzę za nim, jak znika 
szybko w uniwersum swoich 
pilnych spraw. Zaglądam więc i 
ja w senne oczy Aniołów, które 
chcą już spać. Jest mi wstyd.

Wakacje z wałbrzyskimi artystami
29 czerwca uroczyście 

otworzono wystawę bezpo-
średnio związaną z Wał-
brzychem. Ekspozycja, o 
której mowa, jest jedyna w 
swoim rodzaju, ponieważ na 
niej prezentowane są prace 
wałbrzyskich artystów w ra-
mach 2 Przeglądu Twórczo-
ści Artystów Wałbrzyskiego 
ZPAP. Wydarzenie spotkało 
się z ogromnym zaintereso-
waniem.

Otwarcia wystawy i prezentacji 
artystów dokonał dyrektor Wał-
brzyskiej Galerii Sztuki BWA Piotr 
Micek, który również przywitał 
prezes Zamku Książ - Annę Żab-
ską oraz dyrektora Starej Kopalni 
- Jana Jędrasika. To z tymi insty-
tucjami współpracuje galeria, ko-
rzystając często z ich przestrzeni 
wystawienniczych. - Najnowsza 
ekspozycja stwarza szansę do 
wymiany doświadczeń, rozmowy 
dwóch pokoleń, wspólnego prze-
żywania sztuki. Drugim jej istot-
nym aspektem jest spotkanie ar-
tysty z naszą publicznością. Mamy 
nadzieję popularyzować i promo-
wać działalność twórców związa-
nych z regionem i Wałbrzychem. 
Przegląd prac artystów ZPAP to 
okazja do niezwykłego spotkania 
i rozmowy pośród niebanalnych 
dzieł. Prezentowane prace to ma-
larstwo, grafika, rysunek, rzeźba, 
kolaż oraz ceramika artystyczna i 
użytkowa - podkreślają organiza-
torzy. 

Skąd pomysł na wystawę?
- Pomysł jest kontynuacją wy-

staw artystów związanych z Wał-
brzychem. Z Krzysztofem Jędrzej-
cem,  prezesem ZPAP Wałbrzych 
doszliśmy do wniosku, porozu-
mienia aby przynajmniej co dwa 
lata pokazywać działania ZPAP 
Wałbrzych, który powrócił na na-
sze podwórko po 2017 roku – ko-
mentuje dyrektor WGS BWA Piotr 
Micek.

Dlaczego 14 artystów?
- Akurat tylu artystów jest 

zrzeszonych w tym związku i na 
szczęście to towarzystwo po-
większyło się. Pierwsza wystawa 
w 2019 roku liczyła 13 artystów. 
Zachęcałem kolegów artystów do 
tego, aby wszystkie chętne osoby 
przyłączały się do tej inicjatywy. 
Niekoniecznie z Wałbrzycha, bo 
jak się okazuje, Związek Związek 
Polskich Artystów Plastyków od-
dział w Wałbrzychu może zrzeszać 
plastyków z całej Polski. To tylko 
kwestia tego czy dany artysta 
chce przynależeć do tej grupy, 
którą tworzymy w mieście -  mówi 
Piotr Micek. - Harmonogram wy-
staw zawsze układamy na koniec 
danego roku. O tej wystawie wie-
dzieliśmy pod koniec 2021 roku. 
Wówczas odbyły się pierwsze 
spotkania z ZPAP w przestrzeni, 
na ulicy Słowackiego. Jednogłoś-
nie stwierdziliśmy, że powinniśmy 
prezentować prace najnowsze, 
lub takie, które nigdzie wcześniej 
nie były pokazywane. Wielokrot-
nie  rozmawialiśmy z artystami - to 
jest 14 indywidualności. Stworzyć 

wystawę jednego artysty, a wysta-
wę 14 artystów... to są dwie różne 
sprawy. Ale dzięki zespołowi WGS 
i samym zainteresowanym tą wy-
stawę można odebrać totalnie,  w 
całości i każdy znajdzie coś dla sie-
bie - przekonuje dyrektor Micek.

Jak pogodzić 14 indywidual-
ności?

- Nie jest łatwo, nie było łatwo, 
żeby wszystkich zebrać i wyeg-
zekwować to, aby były to nowe 
prace do zaprezentowania. Poza 
tym liczba - 14 osób. Każdy two-
rzy inaczej, każdy tworzy w innej 
dyscyplinie i każdy ma swoją in-
dywidualną ścieżkę twórczą. Żeby 
to wszystko zaistniało, trzeba było 
sporo pracy, ale myślę, że się uda-
ło - cieszy się Ilona Sapka, kurator 
wystawy. - Malarstwo, malarstwo 
w technice olejnej, akrylowej,  
ale też malarstwo aerografem. 
Oprócz tego jest rysunek, jest gra-
fika, jest ceramika użytkowa i ce-
ramika artystyczna, a także tech-
nika autorska - rysunek drapany 
oraz kolaż - wylicza Ilona Sapka.

Wystawę możemy oglądać 
do końca wakacji w oddziale 
WGS BWA w centrum Wałbrzy-
cha przy ulicy Słowackiego 26.

Uczestnicy: Paulina Brzezińska, 
Paweł Jach, Krzysztof Jędrzejec, 
Jarosław Kasprowiak, Piotr Micek, 
Stanisław Możdżeń, Jan Pałka, Ma-
rzena Prokopowicz, Piotr Puterko, 
Małgorzata Rzempowska - Skóra, 
Janina Sakowicz, Ilona Sapka, Ja-
goda Stączek, Grzegorz Sypko.

PAS
Fot. PAS

Źródło: bwa.walbrzych.pl 

zeskanuj kod QR i oglądaj foto-
relację z otwarcia

Plenerowym przedsta-
wieniem "U/Rodziny" w 
reżyserii Eweliny Ciszew-
skiej Teatr Lalki i Aktora 
(wraz ze stowarzyszeniem 
Te-Art) w Wałbrzychu uczcił 
zakończenie roku szkol-
nego i początek wakacji. 
Familijny spektakl ze sceny 
mieszczącej się przy ulicy 
Brzechwy 16 przeniesiono 
do Amfiteatru zlokalizowa-
nego przy Placu Teatralnym 
1. A wszystko to działo się 
24 i 25 czerwca.

- „U/RODZINY” - jak czytamy 
na stronie TLiA-  to historia weso-
łej rodzinki i śmiesznych, absur-
dalnych rytuałów, utrzymana w 
konwencji klaunady, pantomimy, 
teatru ruchu i…komiksu. To mu-
zyczna opowieść o dziecięcych 
emocjach, o budowaniu rela-
cji między rodzeństwem oraz o 
wzajemnych oczekiwaniach. „U/
RODZINY” to międzypokolenio-
wa humoreska o rodzinnej więzi, 
która zostaje wystawiona na pró-
bę. To także pastisz obowiązują-
cych metod wychowawczych i 

wszechobecnych telewizyjnych 
ikon takich, jak m.in. Perfekcyj-
na Pani Domu czy Superniania, 
zakropiony dawką humoru i re-
fleksji".

Zgadzamy się z tym opisem w 
pełni. 

Dodajmy jeszcze, że na uwagę 
w zaprezentowanym obrazie za-
sługują efekty dźwiękowe, które 
na powietrzu, w otwartej prze-
strzeni zabrzmiały fenomenalnie 
w wykonaniu Seweryna Mrożkie-
wicza. 

Najmłodszym widzom (i ich 
rodzicom zapewne też) przypad-
ły do gustu stroje aktorów (m.in. 
dzidzi i Superbohatera), komizm, 
możliwość zrobienia sobie zdjęć 
ze wszystkimi postaciami.

Projekt współfinansowany ze 
środków Gminy Wałbrzych.

Zebrała: osa
Fot. osa

Źródło informacji:
www.teatrlalek.walbrzych.pl

"U/Rodziny" w plenerze – „30 MINUT NA SPEKTAKLU” 
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Zagrali 3x3
Blisko setka uczniów wzięła udział w Szkol-

nym Turnieju Koszykówki INVEST in EDU Street-
ball. Impreza została zorganizowana przez 
Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „IN-
VEST-PARK” pod szyldem prowadzonego przez 
nią Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”. Tur-
niej odbył się na parkingach hali przemysłowej 
przy ul. Villardczyków, w sąsiedztwie powstają-
cego Centrum Szkoleniowego WSSE.
Impreza adresowana była do ucz-
niów szkół branżowych, technicz-
nych, średnich oraz podstawowych. 
Uczniowie zmierzyli się w katego-
riach młodzik, kadet oraz junior na 
specjalnie zaaranżowanych do tego 
celu boiskach. Turniej odbył się w 
formule streetball – mecze rozgry-

wane były do jednego kosza, przez 
zespoły składające się z 4 zawodni-
ków (3 osoby w polu).
Do Turnieju zgłosiło się ponad 20 
drużyn ze szkół regionu wałbrzy-
skiego – od dzieci z klas czwartych 
szkoły podstawowej, po młodzież ze 
szkół średnich.

- Cieszymy się, że tak licznie odpo-
wiedzieliście na nasze zaproszenie i 
w duchu sportowej rywalizacji koń-
czymy ten rok szkolny. Już dziś za-
praszam was do powstającego obok 
Centrum Szkoleniowego, w którym 
czekać na was będą nowoczesne ma-
szyny, roboty i technologia wirtual-

nej rzeczywistości. Mam nadzieję, że 
będziecie regularnymi gośćmi tego 
obiektu – mówiła podczas turnieju 
Anna Kaczmarczyk, dyrektor De-
partamentu Innowacji i Współpracy 
Wałbrzyskiej Strefy.

JZ

Lempart wygrywa w Poznaniu!
Na Torze Poznań odbyła się runda Mistrzostw Polski Endurance w wyścigach samochodowych, łączona z Mistrzostwami Euro-

py FIA CEZ. Świdnicki kierowca, Damian Lempart, startujący w parze z Michałem Walczakiem-Makowieckim, wykonali niezwykle 
trudne zadanie w postaci wygrania wyścigu w pucharze Super S Cup, za kierownicą pucharowego Mini R53.

Mistrzowska załoga „Lempart/
Walczak-Makowiecki” z zeszłego 
sezonu 2021, aktualnie ma utrud-
nione zadanie. Kierowcy nie byli 
w stanie wystartować w pierwszej 
rundzie przez poważne uszkodze-
nie samochodu w wyścigu sprin-
terskim poprzedzającym Enduran-

ce. Nie przeszkodziło to jednak w 
wykonaniu zadań podczas 2-go-
dzinnego wyścigu. Jako pierwszy 
do jazdy przystąpił Walczak-Mako-
wiecki, pochodzący z Raszyna.  Nie 
tylko dzięki wysokiemu tempu, ale 
także przez błędy rywali oraz przez 
kary nałożone przez sędziów, mi-

strzowska załoga błyskawicznie 
wskoczyła na trzecie miejsce. 

Podczas obowiązkowego pit-
-stopu, do samochodu wsiadł już 
Lempart, który wywalczył pierwsze 
miejsce, utrzymując je później z 
przewagą 45 sekund względem na-
stępnego kierowcy w kategorii Su-

per S Cup. Przewaga została utrzy-
mana do samego końca.

- Ten wyścig był niezwykle istot-
ny, jeśli mowa o dalszej walce o 
nasz cel, jakim jest obrona Mistrzo-
stwa Polski. Całość nie udałaby się, 
gdyby nie ogromne zaangażowa-
nie mechaników i organizatorów 

pucharu, DRIVE SQUAD, którzy 
włożyli ogrom pracy i serca w celu 
odbudowy naszego samochodu. 
Nie dało się przygotować wszyst-
kiego perfekcyjnie, co jest istotne 
także na kwalifikacje, ale na wyścig 
mieliśmy to, co trzeba i zdało to eg-
zamin. Oprócz szczęścia jakie nam 
sprzyjało, zwyczajnie popełniliśmy 
raczej najmniej błędów spośród 
wszystkich. Nie chcemy się opierać 
jednak tylko o ten pierwszy czyn-
nik, tylko o to, aby wykonywać na-
szą pracę jak najskuteczniej - mó-
wił po zawodach Lempart.

JZ 
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Postawmy na futbol lokalny!
Pisałem jakiś czas temu w tej 
kolumnie o wielkim poten-
cjale jaki tkwi w małych, lo-
kalnych klubach piłkarskich, 
który można a wręcz czymś 
koniecznym jest jego wy-
korzystanie dla stworzenia 
trwałych fundamentów pod 
odbudowę polskiej piłki. Od 
ponad trzech lat jako członek 
wspierający pomagam dzia-
łaczom KS Zdrój z mojej Jed-
liny i niestety nie obserwuję 
gwałtownych zmian na lep-
sze jeśli chodzi o piłkę lokal-
ną. A podstawowe przyczyny, 
które tegoż potencjału nie 
pozwalają uwolnić to moim 
zdaniem:
1. Brak wizji - wizji w jakiś 
sposób narzuconej przez 
PZPN i jego lokalne struk-
tury (patrząc na kluby jako 
elementy całego systemu 
piłkarskiego) i wizji samych 
klubów - czym chcą być, jaką 
funkcje spełniać w lokalnej 
społeczności, wizji jak plano-
wać rozwój aby nie działać „z 
rundy na rundę”
2. Marketing/komunikacja a 
dokładnie, jak powyżej - ich 
brak. Nie chodzi oczywiście 
o marketing w stylu klubów 
Ekstraklasy ale o najzwyklej-
sze w świecie „wyjście do 
ludzi”. Często jest tak, że lo-
kalny klubik ciągnie garstka 
zapaleńców a wokół takiego 
organizmu trzeba budować 
szerszą społeczność, poka-
zywać klub jako atrakcyjne 
miejsce spędzania czasu, 
rozwoju nie tylko sportowe-
go dla dzieci, młodzieży ale 
tez dorosłych.
3.Mit, że szkółki klubów z A,B 
klasy czy okręgówki są gor-
sze niż akademie polskich 
klubów w dużych miastach 
czy akademie komercyjne. 
W małych, lokalnych klubach 
potrafią działać świetne 
szkółki, pracują w nich z pa-
sją odpowiednio wyeduko-
wani trenerzy. Trzeba tylko (i 
aż) to wszystko ubrać w od-
powiedni system - stworzyć 
mądre struktury rozgrywek, 
zadbać o finansowanie tre-
nerów, stałe podnoszenie ich 
kwalifikacji itp.
Bo budowanie systemu musi 
właśnie rozpocząć się od 
dołu a nie być narzucane od 
góry.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Górnicy po pierwszym treningu
Po krótkim odpoczynku po zwycięskim sezonie, pilkarze Górnika rozpoczęli przygotowania do IV ligi. Co prawda wczorajszy tre-

ning odbył się już po zamknięciu obecnego wydania naszego tygodnika, ale my śpieszymy z najnowszymi wieściami dotyczącymi 
biało-niebieskich.

Jak się dowiedzieliśmy, w 
porównaniu z minionym 
rokiem w barwach Górnika 
nie zobaczymy w nadcho-
dzących miesiącach Michała 
Bartkowiaka oraz Marcela 
Grudzińskiego. Pierwszy z 
wymienionych zdecydował 
się na wyjazd za zachodnią 
granicę, a konkretnie wystę-
py w Polonii Hannover. Gru-
dziński zaś musiał wybrać 
między pracą a graniem, dla-
tego postanowił nieco od-

począć od futbolu. Kibiców 
interesują jednak nie tylko 
zmiany po stronie strat, ale 
również i wzmocnień. Choć 
nie znamy jeszcze persona-
liów zawodników, którzy do-
łączą do beniaminka IV ligi, 
to możemy poinformować, 
iż finalizowane są rozmowy 
z nowymi graczami. Mowa 
o 3 do 5 piłkarzach, którzy 
w zbliżającym się sezonie 
przywdzieją barwy Górnika. 

Mimo sporego obłożenia 
boisk przy ulicy Ratuszowej 
wydaje się, iż podopieczni 
trenera Marcina Domagały 
bez niepotrzebnych proble-
mów rozpoczną przygoto-
wania, bowiem nasi doga-
dali się z przebywającą od 
poniedziałku na obozie w 
Aqua-Zdroju, Miedzią Leg-
nica. Co prawda w kolej-
nym tygodniu do Wałbrzy-
cha przyjedzie Akademia 
Młodych Orłów PZPN-u, ale 

szkoleniowiec Górnika liczy, 
że również i w tym wypadku 
uda się znaleźć korzystne 
dla obu stron rozwiązanie. - 
W innym przypadku będzie-
my trenować na Nowym Mie-
ście -, powiedział Domagała. 
To właśnie z powodu braku 
dostępu do boiska pierwszy 
ligowy mecz rundy jesiennej 
IV ligi Mateusz Sobiesierski 
i spółka rozegrają na wyjeź-
dzie. Co prawda na razie nie 
znamy jeszcze szczegółowej 
rozpiski IV-ligowej jesieni, 
ale wiemy, iż pierwszy mecz 
biało-niebieskich czeka w 
dniach 13-15 sierpnia, a ko-
lejny już u siebie – 20 lub 21 
sierpnia. 

Niedawno informowaliśmy 
o sparingowym planie Gór-
nika, którego rywalami będą 
w całości zespoły IV-ligowe. 
Zaczniemy od wyjazdu do 
Polonii-Stali Świdnica, z 
którą zagramy w sobotę 16 
lipca o godzinie 12. W ko-
lejnych meczach wałbrzy-
szanie zmierzą się z AKS-em 
Strzegom (23 lipca na wyjeź-
dzie), Polonią Środa Śląska 
(27 lipca), Granitem Roztoka 
(30 lipca) oraz niewykluczo-
ne, iż przed własną publicz-
nością z Jaworzanką Jawor 
(6 sierpnia). 

Bartłomiej Nowak 

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Mariusz  
Nazwisko: Piejko 
Data urodzenia: 7 czerwca 1977 roku            
Pseudonim sportowy: brak 
Klub: niezrzeszony (biegi długodystansowe) 
Największy dotychczasowy sukces: Na swoim koncie mam 
około 30 startów w półmaratonach plus kilkanaście na 
nieco krótszym dystansie. Ponadto mogę się poszczycić 
licencją trenerską UEFA B oraz długoletnią pracą w Klubie 
Sportowym Górnik Nowe Miasto, w którym prowadziłem 
drużyny młodzieżowe w ligach dolnośląskich. Moim wy-
chowankiem jest między innymi Kuba Raciniewski, który 
od kilku miesięcy broni barw Lechii Gdańsk. Jako dyrektor 
Departamentu Komunikacji  Wałbrzyskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej „Invest-Park” zainicjowałem i stworzyłem projekt „Invest-Park Team”, a więc 
program współpracy ze sportowcami oraz klubami regionu. Dzięki niemu wsparliśmy finan-
sowo biathlotniskę Kamilę Żuk, wicemistrza Polski w skoku w dal Mateusza Jopka, czy Jana 
Kaczora, wałbrzyską nadzieję biegów długodystansowych, a także mnóstwo mniejszych sto-
warzyszeń sportowych, w tym piłki nożnej, piłki ręcznej, bokserów, akrobatyki sportowej, 
czy lekkoatletyki. Warto w tym miejscu dodać, że jako WSSE wsparliśmy organizację wielu 
imprez sportowo-rekreacyjnych, jak chociażby znanego w regionie „Biegu Tropem Wilczym”. 
Kto jest twoim idolem sportowym: Andrzej Gołota – był dla mnie fenomenem, pierwszym 
Polakiem, który zwycięsko zaistniał na rynku amerykańskim. 
Dlaczego biegi: Zawsze miałem skłonności do dyscyplin indywidualnych, bo w nich byłem 
zależny od siebie. Amatorsko uprawiałem boks u u trenera Zenona Kaczora, ale wciąż szuka-
łem swojej dyscypliny, bo generalnie bardzo lubię ciężką pracę. I tak trafiłem na biegi, które 
są bardzo wymagające pod tym względem. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: Myślę, że tutaj nieco zaskoczę, bo chciałbym zostać właścicie-
lem klubu piłkarskiego. Moje sportowe losy krzyżowały się z piłką nożną, dlatego chciałbym 
stworzyć super akademię piłkarską, a tym samym dać szansę chłopakom z regionu, aby nie 
musieli wyjeżdżać z miasta i szukać sukcesów w Polsce czy poza granicami kraju. 

Wieści z kortów
Tym razem zlokalizowanych w Parku Sobieskiego, gdzie od nie-

mal ćwierć wieku trwają rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa prowa-
dzonej pod patronatem WKT Atri Wałbrzych. Po pierwszym miesią-
cu zmagań na czele klasyfikacji singla plasuje się Maciej Kosiba, a w 
deblu 1. miejsce okupuje duet Bartek Malczewski – Piotr Pożarski.

Tradycyjnie Amatorska Liga 
Tenisa cieszy się sporą popular-
nością wśród lokalnych i nie tyl-
ko fanów białego sportu. Dość 
poinformować, iż do tegorocznej 
edycji przystąpiło niemal 70 sin-
glistów oraz ponad 40 par rywali-
zujących w deblu, co przekłada się 
na naprawdę sporą liczbę uczest-
ników walczących o ligowe punk-
ty w Parku Sobieskiego. 

Za nami pierwszy z pięciu mie-
sięcy zmagań panów i pań, gdyż 
tenisistek na kortach WKT Atri 
również nie brakuje. W klasyfika-
cji gry pojedynczej na czele znaj-
duje się Maciej Kosiba, który na 

podium wyprzedza Sebastiana 
Stawickiego oraz Bartka Malczew-
skiego. Najlepsza z pań, Justyna 
Dąbrowska, zajmuje 39. pozycję, 
a tuż za nią sklasyfikowana jest 
zaledwie 13-letnia, ale utalento-
wana Zuzanna Figlak, o której in-
formowaliśmy w maju 2020 roku. 
Jeśli chodzi o deblistów, to rywali-
zacja toczy się pod dyktando due-
tu Malczewski – Pożarski. Kolejne 
miejsca na „pudle” należą zaś do 
pary Danaj – Walkowicz oraz Kru-
kierek – Joński.

Bartłomiej Nowak
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REKLAMA R0379/22

REKLAMA R0380/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Głuszyckiej 43, oznaczonej jako działka numer 18/8 obręb Rusinowa nr 37 o 
powierzchni 0,3667 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta 
SW1W/00034981/6, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Działka zabudowana budynkiem użytkowym ( dawna szkoła podstawowa), w zabudowie wolnostojącej, 
trzykondygnacyjnym, z poddaszem o funkcji strychu, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Budynek od kilkunastu lat nieużytkowany. Stan 
techniczny i standard budynku – zły.
Powierzchnia użytkowa budynku – 1394,6 m².
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem ZDKiUM w Wałbrzychu ul. Matejki 
1, tel. 74 641-44-15.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30.03.2022 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.05.2022 r.
Cena wywoławcza 400.000,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:30.
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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 40.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika 
przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać 
adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową 
w tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 
21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia 
własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach 
przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 
informuję, że:
1. 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego 
zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Głuszyckiej 43, oznaczonej jako działka numer 18/8 obręb Rusinowa nr 37 o 
powierzchni 0,3667 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta 
SW1W/00034981/6, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Działka zabudowana budynkiem użytkowym ( dawna szkoła podstawowa), w zabudowie wolnostojącej, 
trzykondygnacyjnym, z poddaszem o funkcji strychu, wyposażonym w instalacje: elektryczną, wodno-
kanalizacyjną, gazową oraz centralnego ogrzewania. Budynek od kilkunastu lat nieużytkowany. Stan 
techniczny i standard budynku – zły.
Powierzchnia użytkowa budynku – 1394,6 m².
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem ZDKiUM w Wałbrzychu ul. Matejki 
1, tel. 74 641-44-15.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 30.03.2022 r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.05.2022 r.
Cena wywoławcza 400.000,00 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:30.
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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 40.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

Wpłata wadium powinna zawierać adres nieruchomości, której wpłata dotyczy oraz oznaczenie uczestnika 
przetargu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości na współwłasność w tytule wpłaty należy wskazać 
adres nieruchomości oraz imiona i nazwiska wszystkich osób, na które ma nastąpić nabycie.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową 
w tytule wpłaty należy podać adres nieruchomości i imiona i nazwiska osób przystępujących do przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał 
od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu 
przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 
21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia 
własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach 
przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), 
informuję, że:
1. 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego 
zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
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Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego 
w Wałbrzychu przy ul. Kamienieckiej 6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: dwóch pokoi, 
kuchni i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej powierzchni użytkowej 63,42 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice oraz wc o łącznej pow. 18,05 m² .
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 122/4 o powierzchni 831 m² obręb Rusinowa 
nr 37, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) 
nr SW1W/00074623/1 wynosi 2829/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 120.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala 
nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:45.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w Wałbrzych 
ul. Jagiellońskiej 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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 
12.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Kamieniecka 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 6 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 32 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części 
gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: czterech 
pokoi, kuchni łazienki z wc oraz przedpokoju , o łącznej powierzchni użytkowej 129,51 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 569/1 o powierzchni 361 m² obręb Śródmieście 
nr 27 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) 
nr SW1W/00010869/1 wynosi 1293/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 280.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:45.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze 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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 
28.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Moniuszki 32/6” 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 R0383/22

REKLAMA R0384/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy Niepodległości oznaczonej jako działka numer 311 obręb Podgórze 
nr 39 o powierzchni 22 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga 
wieczysta SW1W/00026251/1, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Cena wywoławcza nieruchomości    15.000,00 zł
Gmina Wałbrzych nie posiada decyzji właściwego organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu jako garaż. Nabywca przyjmie wszystkie ewentualne konsekwencje z tytułu braku decyzji 
właściwego organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie obiektu jako garażu.
Powierzchnia użytkowa garażu - 14,33 m². Brak instalacji.
Obiekt można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w Wałbrzych ul. 
Jagielońska 7-9, tel. 74 842-34-44.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 12:00.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W przypadku sprzedaży 
działki nr 311 zostanie ustanowiona odpłatna (w wysokości 1.000,00 zł) służebność polegająca na 
prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 3/15 obręb nr 39 Podgórze.
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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 1.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Niepodległości – dz nr 311 obr 39 Podgórze ” 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. 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego 
zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. 3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Piasta 23 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-użytkowego i składa się z: 
czterech pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 44,84 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 85/1 o powierzchni 710 m² obręb Biały Kamień 
nr 16 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) 
nr SW1W/00031361/3 wynosi 1089/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 30.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala 
nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:30.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Biały Kamień 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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 3.000,00 
zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Piasta 23 lokal użytkowy” 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 R0386/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 57 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-użytkowego i składa się z: dwóch 
pomieszczeń, komunikacji i wc o łącznej powierzchni użytkowej 106,00 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
lokali oraz w prawie własności działka nr 422/1 o powierzchni 286 m² obręb Nowe Miasto nr 21 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00016352/6 wynosi 1248/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.05.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 190.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 
107 ( sala ślubów) o godz. 9:15.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 19.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Piłsudskiego 57 lokal użytkowy” 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 drugi ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ulicy Podgórskiej, 
oznaczonej jako działka nr 88/2 obręb Glinik nr 44 o powierzchni 0,2060 ha, dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr SW1W/00089985/4, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych. Przedmiotowa nieruchomość ze względu na 
nieodpowiednie parametry techniczne drogi wewnętrznej – dz nr 127 obr 44 Glinik, może być 
wykorzystana jako uzupełnienie nieruchomości przyległych ( tj. dz. nr 90 oraz dz. nr 91 obręb 
Glinik nr 44).
Cena wywoławcza 40.000,00 zł
Sprzedaż działki zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art 43 ust. 
1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 
z późn. zm.). 
Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się w dniu 25.05.2022 r.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie były 
wydane decyzje o warunkach zabudowy. 
Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość porośnięta trawą 
oraz samosiejkami drzew i krzewów, teren niezagospodarowany.
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:45
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 03.08.2022 r. wadium
w wysokości 4.000,00 zł, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Millennium 
Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 z dopiskiem „Wadium na przetarg działka nr 88/2 
obręb Glinik nr 44”
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy 
tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 03.08.2022 r.
do godziny 14.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Gospodarki 
Nieruchomościami i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 
2, pok. 103 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dowodu wniesienia wadium oraz oryginałem 
aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik przetargu 
jest właścicielem ( tj. dz nr 90 i dz nr 91 obręb Glinik nr 44). Lista osób zakwalifikowanych do 
przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 (I-piętro przy pok. 103) nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
zaoferowanej
w przetargu kwoty przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych
z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych 
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.
pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak 
i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości 
(art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
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Ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Słowiańskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 204/7, 
obręb Podgórze nr 39 o powierzchni 0,0036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu jest 
prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00076428/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami, chwastami i samosiejkami drzew. Położona 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość 
posiada dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 51/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.05.2020 r. o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.03.2022 r.
Drugi przetrag ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.05.2022 r.
Cena wywoławcza 5.500,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:15.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 03.08.2022 r. wadium w wysokości 600,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Słowiańska - dz nr 204/7 obr 39 Podgórze” 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 trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Słowiańskiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 204/8, 
obręb Podgórze nr 39 o powierzchni 0,0036 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu jest 
prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00076428/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta trawami, chwastami i samosiejkami drzew. 
Położona bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. 
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 51/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.05.2020 
r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garaży.
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 09.03.2022 r.
 Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.05.2022 r.
Cena wywoławcza 5.500,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:30.
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 03.08.2022 r. wadium w wysokości 600,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Słowiańska – dz nr 204/8 obr 39 Podgórze” 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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Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Ślepej 6 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 420/8, obręb 
Nowe Miasto nr 26 o łącznej powierzchni 0,1165 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu jest 
prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00033055/9, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta drobnymi drzewami. Położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada 
dostęp do drogi publicznej. Od strony ulicy teren wypłaszczony, w zachodniej części działki opada 
nierównomiernie w kierunku zbiornika wodnego. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 13.04.2022 r.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 168/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 08.09.2021 r. o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 110.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:15.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 03.08.2022 r. wadium w wysokości 11.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Ślepa 6 dz nr 420/8 obręb Nowe Miasto nr 26” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej 
w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem 
nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane 
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego 
zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@
um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 
93/39, obręb Poniatów nr 8 o powierzchni 0,4643 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu jest 
prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00071160/6, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. Położona 
jest na terenie oznaczonym w planie symbolem B.9 P/U- przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno 
usługową.
Działka posiada możliwość pełnego uzbrojenia oraz dostęp do drogi publicznej.
W/w nieruchomość znajduje się w obszarze objętym Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna nie wnosi sprzeciwu do sprzedaży działki przez Gminę 
Wałbrzych.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( tj. 
Dz. U. z 2021 r. , poz. 2105 ze zm.) Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej służy prawo pierwokupu 
przedmiotowej nieruchomości.
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 08.06.2022 r.
Cena wywoławcza 350.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:45.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 03.08.2022 r. wadium w wysokości 35.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Villardczyków -dz nr 93/39 obręb 8 Poniatów” 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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II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Sportowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
Sobięcin nr 29 jako działka nr 74/3 i nr 74/4 o łącznej powierzchni 0,0929 ha, dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00052613/8, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
• OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość posiada lokalizację szczegółową średnią i jest otoczona gruntami o 
charakterze produkcyjno-usługowym i w dalszej odległości zabudową mieszkaniową 
oraz posiada możliwość uzbrojenia w podstawowe media. Kształt nieregularny trójkątny, 
ukształtowanie terenu średnie. Dojazd średni drogą o nawierzchni utwardzonej od ul. 
Sportowej i ul. 1 Maja.
• PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wałbrzycha, przedmiotowe działki położone są w jednostce 29 – Sobięcin, na obszarze 
oznaczonym symbolem: 25.M7, o następujących zapisach:
- struktura funkcjonalno-przestrzenna: zamieszkiwania,
- preferowania forma zabudowy: małomiasteczkowa,
- intensywność zabudowy: strefa ogólnomiejska.
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bp - zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 21 czerwca 20022 r.
• CENA WYWOŁAWCZA: 55 000,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku 
od towarów i usług. 
• TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107 (sala ślubów).
• WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium w pieniądzu w wysokości 5 500,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu nr 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 w Banku Millennium, nie później niż 
do dnia 23 sierpnia 2022 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – „dz. nr 74/3 i 74/4 
przy ul. Sportowej”.
Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu.
• INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 oraz opublikowane na stronie podmiotowej w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (www.bip.um.walbrzych.
pl).
• DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PRZETARGU:

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 
04.07.2022 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 74/7 – obręb 15 Konradów przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 22 – obręb 11 Poniatów przeznaczona na dwa ogródki,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 97/3– obręb 36 Rusinowa przeznaczona na ogródek,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 55/63– obręb 35 Rusinowa przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 192/4– obręb 39 Podgórze przeznaczona na ogródek,
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 212/13– obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na dwa ogródki,
7/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 240 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na ogródek,
8/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 68/1 – obręb 18 Biały Kamień przeznaczona na ogródek,
9/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 502 – obręb 26 Nowe Miasto przeznaczona na ogródek,
10/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 559 – obręb 26 Nowe Miasto przeznaczona na ogródek,
11/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 38 – obręb 28 Sobięcin przeznaczona na ogródek,
12/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 114/24 – obręb 35 Rusinowa przeznaczona na dwa ogródki,
13/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 75/2 – obręb 1 Szczawienko przeznaczona na ogródek,
14/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 680/4 – obręb 33 Podgórze przeznaczona na ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 
05.07.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 630/5 w obrębie nr 39 Podgórze o powierzchni 
35,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na postawienie garażu zgodnie z decyzją o 
warunkach zabudowy, na czas nieokreślony.
- nieruchomości oznaczone jako działki o numerach 284/3 i nr 284/6 w obrębie nr 44 Glinik o 
łącznej powierzchni 3,3476 ha, przeznaczone do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 286 w obrębie nr 44 Glinik o powierzchni 0,6720 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na 
okres 3 lat.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228/8 w obrębie nr 11 Poniatów o powierzchni 
3,4100 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawcy na okres 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 
29.06.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych, 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 181/29 w obrębie nr 14 Biały Kamień o 
powierzchni 19,80 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu, 
na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254 w obrębie nr 26 Nowe Miasto o powierzchni 
15,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy na okres 1 roku.
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 35 w obrębie nr 23 Poniatów o powierzchni 0,4770 ha, 
przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy na 
okres 1 roku.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 
04.07.2022 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 184/4 – obręb 2 Szczawienko przeznaczona na ogródek,
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 545/2 – obręb 26 Nowe Miasto przeznaczona na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych oznaczonej jako 
działka nr 421/20– obręb 21 Nowe Miasto przeznaczona na ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 
05.07.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 358 w obrębie nr 20 Stary Zdrój o powierzchni 
680,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na postawienie hodowlę pszczół, na okres 
3 lat.
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 358 w obrębie nr 20 Stary Zdrój o powierzchni 
38 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie istniejącego budynku 
gospodarczego, na okres 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został 
wywieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych, położonej w Wałbrzychu przy ul. Dunikowskiego, przeznaczonej   do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  
448/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 27.06.2022 r.

BGN/BIN.6840 218.2020.DP   Wałbrzych, dnia 28 czerwca 2022 r.
WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
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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

ZDZ Świdnica ul. Letnia 13
w dniu 15.07.2022 o godz. 16.00 

rozpoczyna szkolenie na operatora:
koparkoładowarki, koparki, 

ładowarki, spycharki, walce drogowe,
tel. kontaktowy 601 89 21 96

lub 74 852 42 10

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

SKUP AUT

ZA GOTÓWKĘ

CAŁYCH

I 

USZKODZONYCH

TEL. 888 700 086

REKLAMA R0398/22 REKLAMA R0399/22

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

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%
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