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Kolejni inwestorzyKolejni inwestorzy
większe nakłady,większe nakłady,
nowe miejsca pracynowe miejsca pracy

Niespełna rok temu pisaliśmy na 
łamach Tygodnika 30 minut artykuł 
o obrazie na desce Wita Stwosza, 
który de facto jest fragmentem 
ołtarza. Zakupu obrazu dokonał 
wówczas antykwariusz Jabłoński 
z domu aukcyjnego Pan Paser z 
Boguszowa-Gorc. Okazuje się, że 
antykwariusz ma talent do odkry-
wania perełek, gdyż w jego zbio-
rach znalazł się obraz Jana Niepo-
mucena Lewickiego.
- Targi antykwaryczne są jak wyprawa 

na polowanie. Godzinami krążysz wśród 
setek stanowisk i tysięcy obiektów, wypa-
trujesz i starasz się wytropić coś ciekawe-
go. Z gąszczu mebli, dywanów i żyrandoli 
wyłaniają się rzeźby, obrazy i "drobiazgi" 
czyli szkło, porcelana, srebra, instrumen-
ty muzyczne, tkaniny, brązy i wiele, wie-
le innych. Omiatasz wzrokiem zlewające 
się po pewnym czasie z sobą artefakty i 
próbujesz wyselekcjonować coś god-
nego uwagi. Napięcie rośnie, bo wokół 
takich jak ty polujących, kręci się cała 
masa - opowiada antykwariusz Tomasz 
Jabłoński. - Jest lato 2016 roku. Targi na 
południu Francji. Drugi dzień poszuki-
wań i od rana nic. Zbliża się południe, 
gdy na jednym ze stoisk wzrok przyciąga 
intrygujący portret. Oparty o ścianę, w 
dekoracyjnej ramie akademicki portret 
dziewczyny o spojrzeniu, które ściąga na 
siebie uwagę. Podchodzę bliżej. Na ramie 
tabliczka z nazwiskiem: "Lewicki". Przy-
glądam się płótnu, innych sygnatur brak. 
Francuski marchand podchodzi, chwali 
obraz i podaje cenę. Jest bardzo rzetelna, 
trudno mówić o okazji, no chyba, że autor 
okazałby się uznanym artystą. - wsłuchu-
jemy się w opowieść antykwariusza. - Na-
zwisko malarza nic mi jednak nie mówi i 
odchodzę. Ale po chwili staję i sięgam po 
komórkę. Internet niestety milczy. Brak 
danych wśród wynikówek aukcyjnych, 
nic-echo. Dziewczyna z portretu nie daje 
mi cholera spokoju. Zastanawiam się: 
obraz pochodzi z pierwszej połowy dzie-
więtnastego stulecia, nazwisko wskazuje 
na polskiego autora. Ilu mieliśmy malarzy 
w tym okresie, którzy potrafili tak posłu-
giwać się pędzlami? Wracam. Targujemy 

się chwilę. Francuz upiera się twardo przy 
swoim. Kupuję - kończy Jabłoński.

Po powrocie do kraju antykwariusz 
znajduje w internecie pracę na temat 
Lewickiego. Jan Nepomucen to postać 
bardzo barwna. Prawdziwy bohater ro-
mantyczny. Patriota, uczestnik powstania 
listopadowego, emigrant. We Francji two-
rzy cykle: "Stroje dawnej Polski"' "Wojsko 
polskie" i ilustracje do "Pamiętników" 
Jana Chryzostoma Paska. W Portugalii, 
dokąd trafia później, w uznaniu zasług, 
które położył tam, opracowując mapy 
portugalskich kolonii, został okrzyknięty 
ojcem portugalskiej kartografii. - Dlate-
go też francuski marchand nie wycenił 

swojego obrazu drożej. Niestety nie uda-
ło się mi odpowiedzieć na pytanie, kim 
jest tajemnicza dama z portretu? Popro-
siłem w tej kwestii o pomoc panią Annę 
Czarnocką z Biblioteki Polskiej w Paryżu. 
Może jakaś rycina z tamtej epoki, może 
ktoś z pracowników biblioteki coś skoja-
rzy? Może to córka jednego z arystokra-
tów Wielkiej Emigracji? Kamień w wodę. 
Ta tajemnica portretu wciąż czeka na 
odgadnięcie. Dziś dzieło po konserwa-
cji można oglądać w zbiorach Muzeum 
Zamkowego w Sandomierzu - wyjaśnia 
antykwariusz Tomasz Jabłoński, który 
niewątpliwie ma talent do wyszukiwania 
historycznych perełek.

PAS
Źródła i fot. TJ

Czytaj pełen tekst
na stronie www.30minut.pl

Tajemnica obrazu
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z Krzysztofem Grajkiem
dyrektorem XXII Toyota Eko Półmaratonu Wałbrzych

1
kalendarium

SIERPIEŃ

12
PIĄTEK

Imieniny:
Diomedes, Roch, Ambroży

Międzynarodowy
Dzień Zagrychy

SIERPIEŃ

16
WTOREK

Imieniny:
Klara, Lech, Anicet

Dzień Pracoholików – czytaj 
więcej w Temacie Tygodnia str 4

 
Imieniny:
Diana, Hipolit, Kasjana

Międzynarodowy Dzień 
Osób Leworęcznych

SIERPIEŃ

17
ŚRODA

SIERPIEŃ

18
CZWARTEK

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, 
rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz,

potęgę i magię.” -  Johann Wolfgang Goethe

SIERPIEŃ

13
SOBOTA

Imieniny:
Anita, Jacek, Anastazy

Dzień Pozytywnie
Zakręconych

Imieniny:
Helena, Ilona, Agapit

Dzień Ciasta Lodowego

08:00 Gwiazdy pod Zygmuntówką - Schronisko PTTK Zyg-
muntówka
09:30 Lato z jogą w wałbrzyskich parkach
12:00 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD SZTUKI - PAŁAC 
STRUGA.2022
15:00 Otwarcie skweru z fontanną - piknik rodzinny - Wał-
brzych Moje Miasto – Wałbrzych Podzamcze
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A PROPOS
17:30  III Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Kultury Rom-
skiej Romano Dżipen - WOK na terenie Starej Kopalni 
20:00 – 21:30 Muzyka Mi Leży #4: ŚLAD [country-blues] - 
Klub Łaźnia pl. Ludowy 5- Świdnica

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-MY-
ŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Kopalnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego
16:00 – 18:00 FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICOWANIA: 
WARSZTATY — ADAM MICHEN – Kościół Pokoju w 
Świdnicy - plac Pokoju 6
16:00 – 19:00 III Międzynarodowy Festiwal Muzyki i 
Kultury Romskiej Romano Dżipen - WOK na terenie 
Starej Kopalni 
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A PRO-
POS

Imieniny:
Maria, Stefan, Miriam

Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny

SIERPIEŃ

15
PONIEDZIAŁEK

Święto Wojska Polskiego

10:00 – 13:00 WARSZTATY ANIMACJI POKLATKO-
WEJ - Galeria Fotografii Rynek 44 – Świdnica 
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A 
PROPOS
10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara 
Kopalnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZO-
ŚCI WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara 
Kopalnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZO-
ŚCI WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
23OC 23OC 24OC 26OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Euzebiusz, Maksymilian, Alfred

Dzień Energetyka

SIERPIEŃ

14
NIEDZIELA

10:00 – 12:00 FESTIWAL MIEJSKIEGO SZKICOWA-
NIA: WARSZTATY — KRZYSZTOF LUDWIN – Rynek 
– Świdnica 
17:00 Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele - A 
PROPOS

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

10:00 - 18:00 - Wystawa - OŚ CZASU – MARIA BOR-
-MYŚLIBORSKA wystawa - BWA w obiekcie „Stara Ko-
palnia”
10:00 - 18:00 - Wystawa + 2 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
WAŁBRZYSKIEGO ZPAP- BWA ulica Słowackiego

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Dzień Lumpeksu

REKLAMA R0448/22

Przed nami 22 Półmaraton 
Wałbrzyski. Kiedy się odbę-
dzie, czy można jeszcze się 
zgłosić, o której start i w ja-
kim miejscu?

XXII Toyota Eko Półmaraton 
Wałbrzych odbędzie się 28 
sierpnia. Start biegu główne-
go zaplanowany jest na go-
dzinę 10.00. Jak co roku start 
i meta znajdują się na Placu 
Magistrackim. Jedną ze zmian 
jest przeniesienie Biura Zawo-
dów. W tym roku biuro zostało 
przeniesione bliżej strefy Start/
Meta. Wszystkich zawodników 
po odbiór pakietów zaprasza-
my do Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 5 na ul. Limanow-
skiego 12. Wciąż trwają również 
zapisy. Wszystkich chętnych do 
udziału w tej imprezie zapra-
szamy na naszą stronę www.
polmaraton.walbrzych.pl oraz 
na nasz funpage na facebooku.

Ruszyły również zapisy na 
biegi towarzyszące podczas 
XXII TOYOTA EKO Półmara-
ton Wałbrzych. To Bieg po 
Zdrowie – dystans 7 km oraz 
Bieg bez Barier – dystans 7 
km. 

Co to za biegi i kto może w 
nich wystartować?

Wiele osób zaczynając swo-
ją przygodę z bieganiem nie 
jest gotowych na zmierzenie 
się z dystansem 21 km. Z my-
ślą o nich organizujemy Bieg 
po Zdrowie na dystansie 7 
km. Wraz z naszym Partnerem 
i głównym sponsorem - firmą 
Toyota pomyśleliśmy również 
o osobach z niepełnospraw-
nością ruchową. Już po raz dru-
gi odbędzie się dla tych osób 
Bieg Bez Barier na dystansie 7 
km. 

Ilu zawodników już zapi-
sało się do startu w Półmara-
tonie? Obecna ilość startują-
cych jest zadowalająca?

Jak wspomniałem wciąż 
trwają zapisy na każdy z bie-
gów. Aktualnie zapisanych jest 
1300 zawodników. Planem jaki 
sobie postawiliśmy jest udział 
1500 zawodników w tym roku. 

Robimy wszystko, by w ostat-
nich dniach zainteresować do 
startu brakującą grupę biega-
czy. 

Porozmawiajmy o trasie 
Półmaratonu. W tym roku 
czeka wszystkich paraliż mia-
sta, bo trasa biegnie prak-
tycznie głównymi drogami. 
Jak mamy przygotować się 
na ten dzień?

Po raz pierwszy wałbrzyski 
półmaraton zostaje zorgani-
zowany jako jedna pętla. By 
tego dokonać tegoroczna tra-
sa przebiegnie nie tylko przez 
centrum Wałbrzycha. Biega-
cze pojawią się również na 
Starym Zdroju oraz Piaskowej 
Górze. Oczywiście wiąże się to 
z tymczasowym zamknięciem 
tych dzielnic i utrudnieniami 
w ruchu. Na dniach na naszej 
stronie pojawią się informacje 
dla mieszkańców Wałbrzycha 
podpowiadające w jakich go-
dzinach nastąpią utrudnienia. 
Stary Zdrój oraz Piaskowa Góra 
będą odblokowane chwilę po 
przebiegnięciu ostatniego za-
wodnika. Dzięki takiej strategii 
obie dzielnice szybko zostaną 
udrożnione. Dodatkowo bieg 
startuje o godzinie 10.00, to 
godzinę wcześniej jak w latach 
ubiegłych. Wierzymy, że wielu 
z wałbrzyszan nie zauważy na-
wet utrudnień jakie pojawią się 
w tym dniu w godzinach po-
rannych. Jest to największe wy-
darzenie tego typu w naszym 
mieście, nie skupiajmy się 
wyłącznie na utrudnieniach. 
Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do aktywnego kibico-
wania na całej długości trasy. 
Jest to bardzo duże wsparcie 
dla wszystkich biegaczy, którzy 
tego dnia zmierzą się ze swoim 
dystansem. 

Jaką nagrodę można wylo-
sować, zapisując się na bieg?

Kolejny rok z rzędu naszym 
głównym sponsorem jest fir-
ma Toyota, która przygotowała 
wspaniałą nagrodę dla uczest-
ników wszystkich biegów. 
Niezależnie od dystansu w ja-
kim startuje dany zawodnik, 
wystarczy, że ukończy on bieg 
w limicie czasu, co upoważni 
go do wzięcia udziału w loterii 
fantowej. Do wylosowania bę-
dzie kilka nagród rzeczowych 
i ta najważniejsza, czyli Toyota 
Aygo X. Już w tym tygodniu 
główna nagroda naszej loterii 
będzie wystawiona przed Cen-
trum Aqua-Zdrój.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie do 

wywiadu.



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Kolejni inwestorzy, większe nakłady, nowe miejsca pracy
Choć rok 2022 upły-

wa pod znakiem prze-
łomowych wydarzeń i 
geopolitycznych prze-
mian Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekono-
miczna „Invest-Park” 
nie zwalnia tempa i 
stale intensyfikuje 
swoje działania na 
rzecz rozwoju polskiej 
gospodarki.

WSSE „Invest-Park” od 
25 lat wspiera przedsię-

biorców, oferując nie tyl-
ko pomoc w realizacji ich 
strategicznych inwestycji, 
ale także szeroką gamę 
usług biznesowych. Po-
przedni rok okazał się dla 
niej rekordowy, a spółka 
osiągnęła najlepsze wyni-
ki w historii. Pozytywnie 
podsumowuje również 
pierwszą połowę 2022 r.

- Wydaliśmy w tym roku 
15 decyzji oznaczających 
ponad 460 mln zł nakła-
dów i uruchomienie blisko 
170 miejsc pracy. Wśród 
nowych inwestorów znaj-
duje się wielu liderów zrów-
noważonego rozwoju - są 
to m.in. nowoczesne zakła-
dy przetwarzania baterii 
litowo-jonowych czy nisko-
emisyjni producenci kom-
ponentów ułatwiających 
recykling w branży auto-
motive - mówi Piotr Woj-

tyczka, prezes zarządu 
WSSE „Invest-Park”.

Spółka jest jedną z naj-
prężniej działających spe-
cjalnych stref ekonomicz-
nych w Polsce. Na co dzień 
wspiera działalność po-
nad 260 krajowych i mię-
dzynarodowych przed-
siębiorców zrzeszonych w 
strefie. Jest również ope-
ratorem programu po-

mocowego Polska Strefa 
Inwestycji obejmującego 
południowo-zachodnią 
Polskę.

- Mamy świadomość, że 
bieżące wydarzenia geo-
polityczne, a zwłaszcza 
rosyjska agresja na Ukra-
inę, niosą za sobą niespo-
tykane dotąd turbulencje 
na światowych rynkach, a 
tym samym istotnie wpły-
wają na zmianę nastrojów 
inwestycyjnych w naszej 
części Europy. Wydarzenia 
ostatnich dwóch lat wymu-
szają modyfikację części 
priorytetów spółki, ale klu-
czowe wskaźniki efektyw-
ności, zdefiniowane przez 
organy nadzorcze spółki, 
wyznaczają ambitne za-
danie udzielenia decyzji o 
wsparciu. Mimo trudnych 
warunków gospodarczych 
mamy uzasadnioną na-
dzieję, że z sukcesem zrea-
lizujemy postawione przed 
nami cele - dodaje prezes 
Piotr Wojtyczka.

Codzienny wkład w 
rozwój gospodarczy kra-
ju jest doceniany. WSSE 
decyzją Rady Kongreso-
wej otrzymała prestiżową 
nagrodę Made in Poland 
2022. Wręczono ją pod-
czas kongresu w Berlinie.

- Wyróżnienie to dla nas 
motywacja do jeszcze cięż-
szej pracy na rzecz rozwo-
ju polskiej gospodarki we 
współpracy z przedsiębior-
cami, samorządowcami, 
administracją rządową i 
instytucjami otoczenia bi-
znesu na terenie 174 gmin 
na Dolnym Śląsku, Opol-
szczyźnie i w Wielkopolsce 
- mówi wiceprezes za-
rządu Paweł Kurtasz. - 
Nagrodę dedykuję wszyst-
kim pracownikom, którzy 
przez ostatnie 25 lat ist-
nienia spółki swoją ciężką 
codzienną pracą sprawili, 
że dzisiaj Wałbrzyska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park” uznawana 
jest za jedną z najlepszych 
specjalnych stref ekono-

micznych w Polsce - doda-
je.

Portfolio biznesowe 
strefy jest stale wzboga-
cane i podejmuje się ona 
realizacji dodatkowych 
przedsięwzięć inwesty-
cyjnych. W lutym WSSE 
zainaugurowała program 
budowy hal produkcyjno-
-magazynowych zakła-
dający budowę siedmiu 
nowoczesnych centrów 
biznesowych. Dwie hale 
będą w Wałbrzychu 
(pierwsza, przy ul. Villar-
dczyków, została już ot-

warta), kolejne dwie po-
wstaną w Ząbkowicach 
Śląskich i Jaworzynie 
Śląskiej. Pozostałe zloka-
lizowano na terenie woj. 
opolskiego w Nysie i Brze-
gu oraz w woj. wielkopol-
skim w Chociczy.

Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna 
„Invest-Park” to nie tylko 
biznes, ale również spo-
łeczna odpowiedzial-
ność. W ramach działań 
CSR wspierane są akcje 
charytatywne, inicjatywy 
lokalnych społeczności 

i wydarzenia sportowe. 
Departament komunika-
cji i CSR spółki prowadzi 
intensywne działania pod 
szyldem Invest Park Team, 
wspierając zarówno spor-
towców indywidualnych, 
jak i sport drużynowy, 
a także najważniejsze z 
punktu widzenia regionu: 
wydarzenia sportowe. Do 
tej pory wsparcie otrzy-
mały już 82 projekty.

- Jesteśmy przekonani, że 
Wałbrzyska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna „Invest-
-Park” będzie dynamicznie 

rozwijała się w kolejnych 
latach. Chcę podkreślić, że 
jest to możliwe także dzię-
ki przychylnemu otoczeniu 
administracyjnemu. War-
to docenić zasługi takich 
osób, jak lokalni parla-
mentarzyści, przedstawi-
ciele rządu, samorządu i 
innych instytucji, z którymi 
mamy przyjemność i oka-
zję współpracować. Jeste-
śmy im wdzięczni za ich 
bieżące wsparcie i codzien-
ne zaangażowanie - pod-
sumowuje prezes Piotr 
Wojtyczka.
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Zdjęcie tygodnia Tężnia w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu 

Pracoholizm to choroba
„Są tacy - to nie żart, dla których...” praca jest wszystkim, co widzą przez cały dzień. Nie tyczy 

się to wybranych zawodów, czy pracowników sektorów gospodarczych, ale również osób pro-
wadzących własną działalność gospodarczą czy tak zwanych wieloetatowców. 12 sierpnia ob-
chodzimy dzień pracoholizmu. To kiedy kończy się normalna praca a zaczyna się pracoholizm?

REKLAMA R0449/22

Co to jest pracoholizm?
Pracoholizm jest zaburze-

niem, które powoduje, że dana 
osoba wręcz obsesyjnie pod-
chodzi do swojej pracy, co ma 
znaczny wpływ na to jak wyglą-
da jej życie prywatne. Termin 
został użyty po raz pierwszy w 
1971 roku przez amerykańskie-
go pastora i psychologa religii 
Wayne'a Oates. Pracoholik nad-
mierne zaangażowanie w obo-
wiązki zawodowe uważa za po-
wód do dumy, a nie za chorobę.

Pracoholizm - przyczyny
Istnieje wiele przyczyn mo-

gących doprowadzić do roz-
woju pracoholizmu. Przede 
wszystkim należy zwrócić uwa-
gę na pewne cechy osobowo-

ści, dzięki którym dana osoba 
ma większe tendencje niż inni 
do popadnięcia w pracoho-
lizm. Do pracoholizmu może 
prowadzić nadmierny perfek-
cjonizm oraz niezdrowe ambi-
cje. Zwrócono uwagę na to, że 
wśród zdiagnozowanych pra-
coholików znaleźć można prze-
de wszystkim neurotyków, oraz 
osoby wykazujące skłonności 
do zachowań kompulsywnych. 
Jednak to nie wszystko. W pra-
coholizm popadają bardzo czę-
sto narcyzi.

Nadmierne zaangażowanie 
w pracę może dawać poczucie 
łagodzenia lęku, a nawet po-
zornie wpływać na poprawę 
własnej samooceny. Właśnie 
dlatego wiele osób popada w 

pracoholizm. Uciekają w ten 
sposób od problemów dnia 
codziennego, czy problemów 
rodzinnych. Praca stanowi do-
brą wymówkę na odcięcie się 
od trudnych sytuacji. Badacze 
zwracają również uwagę na 
biologiczne uwarunkowania, 
które nasilają skłonność do 
popadania w uzależnienia be-
hawioralne. Inne czynniki mo-
gące mieć wpływ na rozwój 
pracoholizmu: charakter pracy 
– nienormowany czas pracy, 
presja, nastawienie na zdobycie 
sukcesu, charakter rynku pracy 
– wymaganie od pracownika 
nadmiernego zaangażowania, 
oddania firmie, coraz lepszych 
wyników, czynniki środowisko-

we i rodzinne – wzorce rodzin-
ne oraz społeczne.

Jak leczyć uzależnienie od 
pracy?

Uzależniona od pracy oso-
ba, zwłaszcza w pierwszej fa-
zie pracoholizmu, zazwyczaj 
nie ma świadomości, że cierpi 
na pracoholizm. Jak pomóc 
bliskiej osobie w sytuacji, gdy 
zauważamy coraz bardziej nie-
pokojące sygnały? I jak leczyć 
uzależnienie od pracy, które w 
istotny sposób obniża jakość 
życia pracoholika oraz jego 
najbliższego otoczenia?

Dobrym pomysłem będzie 
szczera i empatyczna rozmo-
wa, wskazująca na istnienie 
problemu i w delikatny sposób 
sugerująca możliwość uda-
nia się do specjalisty. Lekarze 
pozostają w regularnym kon-
takcie z terapeutami, aby jak 
najefektywniej pomóc każdej 
osobie. Podczas spotkania w 
gabinecie przeprowadzana jest 
wnikliwa diagnoza, która ma 
na celu określenie skali proble-
mu, jego przyczyn i możliwych 
sposobów postępowania te-
rapeutycznego. Psycholog – w 
zależności od potrzeb Pacjenta 
– przeprowadza odpowiednie 
testy, rozmawia zarówno z Pa-
cjentem i/lub jego rodziną, a 
następnie decyduje, jak leczyć, 
by terapia przyniosła trwałe 
efekty. Dobrze zrealizowana te-
rapia psychologiczna jest naj-
lepszym sposobem na skutecz-
ne uporanie się z problemem 
pracoholizmu. Jeżeli czujesz, że 
Ty lub Twoi bliscy mogą potrze-
bować tego typu pomocy – nie 
zwlekaj i skontaktuj się z jed-

nym ze specjalistów. Możesz 
liczyć na życzliwość i dyskrecję 
na każdym etapie kontaktu.

Warto wiedzieć
Polacy pracują prawie naj-

więcej na świecie. Blisko nam 
do Meksykanów - 1928 godzin 
- tyle średnio przepracował Po-
lak w 2017r. co pozwoliło nam 
na 7. miejsce wśród najbardziej 
zapracowanych narodów na 
świecie i 2. miejsce wśród na-
rodów europejskich, które pra-
cują najwięcej (wyprzedza nas 
tylko Grecja z 2035 godzinami 
spędzonymi w pracy rocznie). 
Najdłużej na świecie pracują 
Meksykanie, którzy w ciągu 
roku wyrabiają ok. 2 255 go-
dzin. Więcej czasu w pracy od 
nas spędzają także mieszkańcy 
Rosji, Korei Południowej, Kosta-
ryki czy Chile. Najmniej czasu 
w pracy spędzają Niemcy (za-
ledwie 1363 godziny rocznie). 
Mniej od Polaków pracują tak-
że inni nasi sąsiedzi, np. Litwini 
(1885 godzin), Czesi (1770 go-
dzin) czy Słowacy (1740).

Zebrał i opracował:
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl

Źródła i cytaty:
https://poradnikpracowni-

ka.pl
https://psychomedic.pl/

pracoholizm
https://www.poradnikzdro-

wie.pl
https://psychocare.pl

https://www.medonet.pl
https://www.mp.pl

https://www.medicover.pl
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Dożynki Wojewódzkie w tym roku w Udaninie. Zagra Golec uOrkiestra

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Znamy już program 
tegorocznych Dożynek 
Wojewódzkich! Odbędą 
się one 11 września w 
Udaninie w powiecie 
średzkim. Nie zabraknie 
tradycji, jak przemarsz 
korowodu czy misterium 
chleba. Organizatorzy 
zadbali też o rozryw-
kę. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Golec 
uOrkiestra. Wcześniej, 
głównie w sierpniu, do-
żynki zorganizują gminy 
i powiaty. Wszystko po 
to, by podziękować za 
tegoroczne plony.

Organizacja dożynek w 
Województwie Dolnośląskim 
i w całej Polsce to sposób na 
podtrzymanie staropolskiej 
tradycji, wyrażenie podzięko-
wań za zbiory i plony oraz do-
cenienie trudu pracy i zaan-
gażowania rolników w rozwój 
jakości życia na wsi. To także 
okazja do integracji lokalnych 
społeczności.

- Rolnictwo jest jedną z waż-
niejszych gałęzi gospodarki na-
szego regionu, którą jako samo-
rząd staramy się intensywnie 
wspierać. Co roku dedykujemy 
mieszkańcom obszarów wiej-
skich wiele projektów unijnych, 
pomoc z budżetu wojewódz-
twa czy granty z programu 
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. 
Dożynki Wojewódzkie to świet-
na okazja do podziękowania 

wszystkim rolnikom za ich trud 
codziennej pracy, a także do 
wspaniałej zabawy, poznawa-
nia dolnośląskich zwyczajów i 
próbowania produktów lokal-
nych   – mówi Cezary Przybyl-
ski, Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Dożynki Wojewódzkie, 
zwane też Świętem Plonów, 
cyklicznie obchodzimy na 
przełomie sierpnia i września, 
jako zwieńczenie dożynek 
gminnych i powiatowych. W 
tym roku rolnicy spotkają się 
11 września na boisku sporto-
wym w Udaninie.

- Tegoroczne dożynki od-
będą się w centralnej części 
Dolnego Śląska, gdzie zapla-
nowano szereg atrakcji – od 
spędzenia czasu przy muzyce 
po degustacje regionalnych 
produktów. Serdecznie zachę-
cam wszystkich mieszkańców 
naszego pięknego wojewódz-
twa do wzięcia udziału w do-
żynkach. 11 września spot-
kajmy się w Udaninie – mówi 
Grzegorz Macko, Wicemar-
szałek Województwa Dolno-
śląskiego.

Program dożynek woje-
wódzkich:

12:00 Msza Święta w Koś-
ciele pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Udaninie, po 
Mszy Św. przemarsz korowo-
du na boisko sportowe

13:30-15:00 Część oficjalna 
wydarzenia (uroczyste otwar-
cie, powitanie gości, przedsta-
wienie delegacji wieńcowych)

15:00-15:30 Misterium 
Chleba

15:30-16:00 Ogłoszenie wy-
ników i wręczenie nagród w 
konkursie na Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy

16:00 – 17:00 Występ Orkie-
stry KGHM Głogów

17:00 – 18:00 Występ Re-
prezentacyjnego Dolnoślą-
skiego Zespołu Pieśni i Tańca 
Wrocław 

18:00 – 19:30 Koncert ze-
społu Long & Junior  

20:00 – 21:10 Koncert ze-
społu Golec  uOrkiestra

21:10 – 21:40 Pokaz ognia w 
wykonaniu grupy tanecznej

21:40 – 24:00 Zabawa przy 
DJ Galix

- Dożynki są doskonałą 
możliwością do wspólnego 
spędzania czasu przez lokalną 
społeczność, prezentacji swoich 
dokonań, wymiany doświad-
czeń. Obserwując corocznie, 
jak wielkie jest zaangażowanie 
społeczności, w tym kół gospo-
dyń, w przygotowanie wieńców 

dożynkowych oraz stoisk pre-
zentujących lokalne produkty, 
widać potrzebę organizacji 
Dożynek. Bogactwo smaków, 
zaangażowanie zespołów ta-
necznych i muzycznych czyni 
klimat tego dnia niepowtarzal-
nym i niezwykłym. Uważam, 
że to wydarzenie jest jednym z 
najważniejszych momentów 
dla lokalnej społeczności gmin-
nej, powiatowej i wojewódzkiej 
– mówi Jacek Iwancz, radny 
Sejmiku Województwa Dol-
nośląskiego.

Od połowy sierpnia przez 
miesiąc mieszkańcy woje-
wództwa będą mogli bawić 
się na dożynkach organizowa-
nych w powiatach  i gminach 
na terenie całego Dolnego 
Śląska. Każdy lokalny samo-
rząd zaplanował wiele atrakcji: 
korowody, konkursy wieńców 
dożynkowych, degustacje 
produktów oraz występy arty-
stów i zabawy taneczne. 

Na każdych dożynkach można podziwiać piękne i misternie wykonane wieńce

Ubiegłoroczne Dożynki Wojewódzkie w Domaniowie otworzyli Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Tradycją każdych dożynek jest uroczysty przemarsz kolorowego korowodu 
na miejsce organizacji wydarzenia
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Działania „Motocyklista”
Przez całą niedzielę w 

naszym mieście oraz powiecie 
wałbrzyskim prowadzone były 
działania „Motocyklista”. Poli-
cjanci sprawdzali, czy kierujący 
jednośladami, ale także inni 
uczestnicy ruchu drogowego 
stosują się do przepisów ruchu 
drogowego. Tego dnia nikt nie 
utracił prawa jazdy za przekro-
czenie dozwolonej prędkości 

o ponad 50 km/h na obszarze 
zabudowanym.

Funkcjonariusze skontrolowa-
li łącznie 36 pojazdów, w tym 4 
motocykle. Łącznie ujawnili 28 
wykroczeń popełnionych przez 
kierujących, ale żadne nie doty-
czyło motocyklistów. Nałożyli 24 
mandaty karne, sporządzili doku-
mentację do 2 wniosków o uka-
ranie oraz pouczyli 2 sprawców 
czynów zabronionych prawem. 

Odebrali także elektronicznie 6 
dowód rejestracyjnych za brak 
aktualnych badań technicznych 
lub za niesprawność pojazdów. 
Podczas działań nie zatrzymali 
żadnego prawa jazdy w związku 
z przekroczeniem przez kierującą 
prędkości powyżej 50 km/h na 
obszarze zabudowanym.

Red. 
źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Starszy mężczyzna na ul. Solickiej w Szczawnie-Zdroju wjechał w budynek mieszkalny

Policjanci walczą z nietrzeźwymi kierującymi
Funkcjonariusze z Wał-

brzycha i powiatu wałbrzy-
skiego tylko od minionego 
weekendu zatrzymali na 
ulicach naszego miasta oraz 
regionu łącznie ośmiu kieru-
jących znajdujących się pod 
wpływem alkoholu oraz jed-
nego pod wpływem narko-
tyków. Trzech mężczyzn kie-
rowało samochodami, pięciu 
rowerami, a kolejny hulajno-
gą elektryczną. Niechlubny 
rekordzista wydmuchał 
ponad 2,5 promila alkoholu i 
wjechał samochodem w bu-
dynek. Inny z zatrzymanych 
miał przy sobie narkotyki i 
był poszukiwany. Jako poli-
cjanci kolejny raz mówimy 
stanowcze "nie" takiemu za-
chowaniu na drogach, które 
może się przecież zakończyć 
poważnym wypadkiem. 

W piątek po godzinie 17:30 po-
licjanci z Boguszowa-Gorc posta-
nowili sprawdzić stan trzeźwości 
kierującego poruszającego się 
samochodem osobowym przez 
Jaczków. Podczas kontroli nie 
potwierdziło się, aby mężczyzna 
znajdował się pod wpływem alko-
holu, ale funkcjonariusze ustalili, 
że prowadził pojazd pod wpły-
wem środków psychotropowych. 
Dlatego też mundurowi zlecili w 
placówce medycznej wykonanie 
badania krwi 29-latka dla potwier-
dzenia procesowego tego faktu 
i zatrzymali mu prawo jazdy. Go-
dzinę później dzielnicowi Komisa-
riatu Policji w Głuszycy zauważyli 
mężczyznę jadącego ulicą Wodną 
w Zagórzu Śląskim na rowerze. 
Postanowili sprawdzić i jego stan 
trzeźwości. Okazało się, że miesz-
kaniec Bielska-Białej znajdował 
się w stanie po użyciu alkoholu. 
44-latek wydmuchał 0,48 promila 

tej substancji. Do kolejnej kontro-
li doszło w sobotę przed godziną 
drugą w nocy. 21-latek jadący 
hulajnogą legitymowany był na 
ul. Łączyńskiego w Szczawnie-
-Zdroju przez policjantów pre-
wencji pierwszego komisariatu. 
Badanie wykazało w jego organi-
zmie 0,68 promila alkoholu, dla-
tego wałbrzyszanin do domu nie 
wrócił już jednośladem. Następ-
ny z mężczyzn znajdujących się 
pod wpływem alkoholu wpadł w 
ręce funkcjonariuszy Komisaria-
tu Policji w Boguszowie-Gorcach 
6 sierpnia po godzinie 23:00 w 
Boguszowie-Gorcach na ul. Gro-
ta-Roweckiego. 28-letni miesz-
kaniec powiatu wałbrzyskiego 
podczas jazdy rowerem miał w 
wydychanym powietrzu 0,32 pro-
mila tej substancji w organizmie. 
W niedzielę po godzinie drugiej w 
nocy inni funkcjonariusze ruchu 
drogowego otrzymali informację 

o tym, że starszy mężczyzna na ul. 
Solickiej w Szczawnie-Zdroju wje-
chał w budynek mieszkalny. Chwi-
lę później mundurowi skontrolo-
wali stan trzeźwości kierującego 
samochodem osobowym. 62-la-
tek okazał się kompletnie pijany. 
Miał 2,58 promila alkoholu we 
krwI. Kolejny rowerzysta wpadł w 
ręce mundurowych w niedzielę 

po godzinie 23:00 w Głuszycy na 
ul. Parkowej. Miejscowi dzielnico-
wi ustalili, że 40-latek miał w orga-
nizmie blisko promil alkoholu. To 
tylko jedne z przykładów zatrzy-
mań w miniony weekend. 

Red.
źródło i fot.

walbrzych.policja.gov.pl

Przy 27-latku mundurowi znaleźli woreczek foliowy,
a w nim spore ilości marihuany

Zwalczają przestępczość narkotykową
Tylko podczas kilku dni 

wałbrzyscy policjanci oraz ci z 
powiatu wałbrzyskiego na uli-
cach naszego regionu zatrzymali 
sześć osób, które posiadały przy 
sobie środki psychotropowe w 
postaci amfetaminy lub me-
tamfetaminy oraz odurzające w 
postaci marihuany. Za przestęp-
stwa narkotykowe podejrzani 
mogą teraz trafić za karty więzie-
nia na najbliższe 3 lata. Funkcjo-
nariusze po raz kolejny narko-
tykom mówią stanowcze "nie" i 
zapowiadają kolejne działania w 
tym zakresie.

W poprzedni czwartek po go-
dzinie 18:30 policjanci zespołu wy-
wiadowców wałbrzyskiej komendy 
podczas patrolu dzielnicy Stary 
Zdrój na jednej z ulic zauważyli zna-
nego im mężczyznę i postanowili 
sprawdzić, czy nie jest on w posia-
daniu narkotyków. Szybko potwier-
dziło się, że 31-latek miał schowane 
w wierzchniej odzieży środki odu-
rzające w postaci marihuany. Tego 
samego dnia po godzinie 23:00 inni 
policjanci tego samego pionu na 
jednej z ulic Nowego Miasta wyle-

gitymowali dwóch kolejnych wał-
brzyszan. Przy 27-latku mundurowi 
znaleźli woreczek foliowy, a w nim 
spore ilości marihuany. Można było 
z nich wykonać ponad 120 porcji 
handlowych tych narkotyków. Dru-
gi z mężczyzn – 31-latek – posia-
dał natomiast mniejsze ilości tych 
samych środków odurzających, co 
jego kolega. W poprzedni piątek 
po godzinie 11:30 policjanci pierw-
szego komisariatu zatrzymali na 
Piaskowej Górze 19-latka. Okazało 
się, że młody mieszkaniec Wałbrzy-
cha miał przy sobie woreczek, w 
którym była amfetamina. Sobotnie 
popołudnie to zatrzymanie męż-
czyzny z narkotykami w Głuszycy. 
Miejscowi policjanci na ul. Mazur-
skiej znaleźli przy 37-latku substan-
cję psychotropową w postaci am-
fetaminy. Siódma z zatrzymanych 
w ostatnich dniach osób wpadła 
w ręce kolejnych „wywiadowców” 
z Wałbrzycha na Piaskowej Górze. 
Mundurowi w sobotę po godzinie 
20:00 przy 22-latku znaleźli narko-
tyki w postaci metamfetaminy.

Red.
źródło walbrzych.policja.gov.pl
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Wakacje w powiecie wałbrzyskim to w pełni sezon prac remontowych

Zachodnia w przebudowie
Trwa kompleksowy 

remont ulicy Zachodniej w 
Gorcach. O ile wydawałoby 
się, że to zadanie gminy 
Boguszów-Gorce, o tyle jest 
to zadanie inwestycyjne 
Starostwa Powiatowego w 
Wałbrzychu. Prace potrwają 
do początku listopada 2022 
roku.

Warto zauważyć, że wakacje w 
powiecie wałbrzyskim to w pełni 
sezon prac remontowych na dro-
gach. Prowadzonych jest wiele 
zadań, w tym między innymi prze-
budowa drogi powiatowej numer 
3398 D, którą jest ulica Zachodnia 
w Boguszowie – Gorcach. Starosta 
Krzysztof Kwiatkowski wspólnie z  
wicestarostą Iwoną Frankowską 

sprawdzali postęp prac. - Zada-
nie obejmuje przebudowę na-
wierzchni drogi wraz z remontem 
systemu odwodnienia i kosztuje 
budżet Powiatu 2 278 274, 10 
złotych. Większość środków bo 
aż 2 125 780,99 zł pozyskanych 
zostało z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, Program Inwestycji 
Strategicznych. Rozumiemy, że 
remont drogi utrudnia Państwu 
możliwość korzystania ze skrótów 
w Gorcach ale bardzo prosimy o 
cierpliwość i wyrozumiałość. Pra-
ce potrwają do 7 listopada tego 
roku – komentuje starosta powia-
tu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiat-
kowski.

Red.
Źródło i fot. powiatwalbrzyski.pl
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Utwardzone pobocza pojawiły się przy drogach powiatowych w Dziećmorowicach

Remonty dróg w powiecie

REKLAMA R0453/22

Powiat wałbrzyski konse-
kwentnie remontuje drogi, 
które są w jego zarządzaniu. 
Tylko w ostatnim czasie w 
sześciu gminach powiatu 
wałbrzyskiego prowadzone 
są prace związane z poprawą 
stanu poboczy dróg powiato-
wych. Prace polegają między 
innymi na utwardzeniu pobo-
czy kostką granitową.
Warto zauważyć, że na naszym 

górskim terenie nieutwardzone 
pobocza dewastowane są po każ-
dym intensywnym deszczu. Te 

utwardzone po pierwsze - popra-
wiają bezpieczeństwo, po drugie 
- poszerzają wąskie drogi, których 
- niestety - nie można poszerzyć 
masą bitumiczną. I po trzecie - są 
łatwiejsze do utrzymania w okre-
sie zimowym, ponieważ pług nie 
zahacza o przeszkody przy odśnie-
żaniu. - Na realizację zadania w bie-
żącym roku przeznaczyliśmy środki 
w wysokości 1 814 023, 07 złotych. 
Z Urzędu Marszałkowskiego udało 
się otrzymać dofinansowanie w 
kwocie 999 754, 46 złotych. Środki 
pozwoliły nam na realizację 6 965,5 

m2 poboczy - wyjaśnia Krzysztof 
Kwiatkowski, starosta powiatu wał-
brzyskiego. Na chwilę obecną za-
kończone zostały prace na terenie 
gminy Walim na odcinku 1 791, 29 
m2. Utwardzone pobocza pojawi-
ły się przy drogach powiatowych 
w Dziećmorowicach, przy drodze 
powiatowej Dziećmorowice -Za-
górze Śląskie, Zagórzu Śląskim, w 
Olszyńcu oraz przy drodze Niedź-
wiedzica - Zagórze Śląskie. Trwają 
prace w miejscowości Rzeczka. W 
pozostałych miejscach prace po-
trwają do października. Realizato-

rzy przedsięwzięcia przepraszają za 
utrudnienia i niezmiennie proszą o 
zachowanie ostrożności na dro-
gach. Warto również wspomnieć, 
że zakończyły się prace na drodze 
powiatowej relacji Rybnica Leśna 
– Grzmiąca, gdzie firma SECUTEC 
sp. z o.o. montowała bariery ener-
gochłonne. Na tej górskiej, wąskiej 

i krętej drodze zamontowano łącz-
nie 972 metry barier, co znacząco 
wpływa na poprawę bezpieczeń-
stwa użytkowników tej drogi. Za-
bezpieczone są najbardziej nie-
bezpieczne odcinki. Całość zadania 
wyniosła 178 975,33 złotych.

Red.
Źródło i fot. powiatwalbrzyski pl

Rozwój sportowy dzieci i młodzieży to jeden
z priorytetów samorządu powiatowego

Boiska dla domu dziecka
Starostwo Powiatowe w 

Wałbrzychu rozwija infra-
strukturę sportową przy 
Centrum Obsługi Placówek 
Opiekuńczo – Wychowaw-
czych w Nowym Siodle. 
Za kwotę 392 920 złotych 
budowane są dwa boiska. 
Inwestor planuje zakończyć 
prace budowlane przed 
rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego.

Nowe obiekty sportowe to boi-
ska: trawiaste o wymiarach 36m x 
23m i wielofunkcyjne o sztucznej 
nawierzchni o wymiarach 28m 
x 15m. Zakończenie prac plano-
wane jest do 22 sierpnia, tak aby 

nowy rok szkolny dzieci z prowa-
dzonych przez powiat wałbrzyski 
domów dziecka mogły rozpocząć 
z nowym zapleczem sportowym. 
Rozwój sportowy dzieci i młodzie-
ży to jeden z priorytetów samo-
rządu powiatowego. Warto rów-
nież wspomnieć, że dodatkowo 
prowadzone są prace remontowe 
w samym budynku „Cathariny” 
gdzie odświeżone zostaną balko-
ny. Środki na remonty pochodzą 
z budżetu powiatu, a koszt prac 
malarskich wyniósł 91 999,99 zło-
tych.

Red.
Źródło i fot. powiatwalbrzyski.pl

Festiwal Pieroga odbędzie się już 4 września 2022 roku na stadionie gminnym w Czarnym Borze

Dożynki z przetworami
Wytwórcy domowych 

przetworów, regionalnej, 
zdrowej żywności, swojskie-
go jadła pilnie poszukiwani. 
Wszystko za sprawą dożynek 
w Gminie Czarny Bór, która 
zaprasza do współpracy.

- Jeśli robisz domowe przetwo-
ry, produkujesz miody, swojskie 
pyszności, pieczesz chleb lub 
parasz się rękodziełem i chcesz 
podzielić się swoimi wytworami 
z szerokim gronem odbiorców 
to gorąco zapraszamy Cię do wy-

stawienia się podczas DOŻYNEK 
GMINNYCH w Gmina Czarny Bór 
- czytamy na portalu lokalnego 
samorządu. Święto Plonów oraz 
najstarszy na Dolnym Śląsku Fe-
stiwal Pieroga odbędzie się już 4 
września 2022 roku na stadionie 
gminnym w Czarnym Borze. Wy-
darzenie to ze względu na swój 
niepowtarzalny, tradycyjny cha-
rakter, ludową oprawę muzyczną, 
czy przepiękne wieńce dożynko-
we od lat cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem. Co roku przyciąga 
też rzesze mieszkańców powiatu 

wałbrzyskiego i całego Dolnego 
Śląska spragnionych kosztowa-
nia najsmaczniejszych w regio-
nie pierogów, swojskiego jadła, 
domowych przetworów i lokal-
nych pyszności. Organizatorami 
wydarzenia są Gmina Czarny Bór, 
Biblioteka+Centrum Kultury w 
Czarnym Borze, a współorgani-
zatorem Starostwo Powiatowe 
w Wałbrzychu. Jeśli chcesz być 
uczestnikiem tego wydarzenia 
jako wystawca lub sprzedawca 
własnych produktów, to lokalny 
samorząd zaprasza do kontaktu. 

Informacje i zgłoszenia w B+CK, 
ul. Sportowa 43, 74 84 50 242, ck@
ck.czarny-bor.pl

Red.
Fot. GC
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Od 20 lat razem z Wami...

Co ćwierka w sieci...

WałbrzychMojeMiasto

Artur Marlinga

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu @WalbrzychMM

@MarlingaArtur

@MuzeumWalbrzych

9:50 AM · 9 sie 2022

1:56 PM · 10 sie 2022

3:17 PM · 9 sie 2022

W sobotę 13.08 otwieramy skwer z fontanną na Podzamczu (pomiędzy ul. Grodz-
ką i Hetmańską), zbudowany w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. 
Otwarcie połączone będzie z koncertem i piknikiem z atrakcjami przygotowanymi 
przez instytucje miejskie. Zapraszamy od 15:00.

Środa na #HBOWilcze. Plażing, zajęcia sportowe, zabawy i inne wariacje. Obóz dla 
dzieci i młodzieży z @WalbrzychMM trwa w najlepsze Kto nie był jeszcze w tym 
wilczańskim lesie, bardzo serdecznie zapraszam!   I tych co byli także zapeszam 
#ZHPWalbrzych #HBOWilcze

Zamierzasz spędzić długi sierpniowy weekend w @WalbrzychMM
 i planujesz wizytę w naszym Muzeum? Świetny pomysł! Czekamy na Państwa
Do zobaczenia!
Bilety: http://bilety.muzeum.walbrzych.pl

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

10:36 AM · 2 sie 2022

Popularność @KolejeD bije rekordy – w maju KD przewiozły prawie 1,5 mln pasa-
żerów! To najwyższy wynik w historii naszego przewoźnika.
Cieszy nas, że coraz więcej Dolnoślązaków wybiera kolej. Dlatego niezmiennie 
inwestujemy w jej rozwój.

tuDolnySlask.info
@tuDSinfo

6:00 PM · 9 sie 2022

W dniu 9 sierpnia, Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha, został ostatecznie 
dopuszczony do pracy w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda Sokołowskiego 
w Wałbrzychu.

Chełmiec Wałbrzych
@KPSChelmiec

4:42 PM · 10 sie 2022

Wyruszyliśmy na obóz przygotowujący do sezonu 2022/23 do wielkopolskiego 
Kórnika. Blisko osiemdziesiąt siatkarek i siatkarzy KPS - jest moc! #chełmiectomy 
@RomanSzelemej @bielawska_s
 @A_K_Leszczynska @KacperNogajczyk @WalbrzychMM @EcogridC

S. Bielawska
@bielawska_s

7:08 PM · 5 sie 2022

W przestrzeniach Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA otwarcie wystawy szczególnej - 
wybitnej artystki Marii Bor-Myśliborskiej. Nie ma chyba mieszkańca 
@WalbrzychMM który nie znałby twórczości i postaci Pani Marii.  
#MariaBor  @Stara_Kopalnia

Roman Szełemej
@RomanSzelemej

4:11 PM · 10 sie 2022

@WalbrzychMM wybiera transport bezemisyjny. Ważny partner to @ToyotaMotor-
Corp . Dzisiaj prezentacja samochodów bezemisyjnych w siedzibie firmy Nowa-
kowski dealera Toyota. Przyszłość to napęd wodorowy.

Co tam w sieci? / Promocja 9
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Grad goli 

Unia wygrała 

W ostatnim spotkaniu kontrolnym Iskra Witków zremiso-
wała ze Szczytem Boguszów Gorce, pokazując momentami 
świetną grę.

Baraż o utrzymanie w Wałbrzyskiej Serie A miał oblicze trójmeczu. Do rywalizacji przystą-
piły bowiem trzy najlepsze zespoły spośród tych, które miały spaść.

- W systemie 3 x 30 min naj-
lepiej drużyna zaprezento-
wała się w drugiej odsłonie, 
wygrywając ją 3:0 i dyktując 
warunki gry. Dwie pozosta-
łe wygrywała drużyna gości, 
która ambitnie goniła wynik 
w trzeciej tercji i doprowa-
dziła w końcówce do remi-
su.
Przed nami ostatnie tre-
ningi i ciągła niewiadoma, 
z kim zagramy w pierwszej 

kolejce - tak oceniają mecz 
w Witkowie.

- Po raz kolejny udowad-
niamy, że na nasze mecze 
warto przychodzić bo bra-
mek w nich nie brakuje. 
Mecz rozgrywany był syste-
mem 3x30 minut. Pierwsza 
odsłona dość wyrównana 
z sytuacjami z obu stron, 
ostatecznie wygrywamy 
2-1. Druga tercja to totalna 
kompromitacja, gdzie chy-

ba nawet nie udało się nam 
wejść z piłką na połowę 
przeciwnika, który z łatwoś-
cią strzelił nam 3 bramki a 
chyba powinien znacznie 
więcej...W ostatniej tercji 
nadal mimo dużej przewa-
gi gospodarzy, trochę le-
piej gramy w obronie i trzy 
kontrataki zamieniamy na 
bramki, doprowadzając do 
remisu. Tym spotkaniem 
kończymy serie sparingów 
i 15.08 zagramy pierwszy 
mecz ligowy w Szczawnie-
-Zdroju - piszą przedstawi-
ciele Szczytu.

Iskra Witków - Szczyt Bogu-
szów Gorce 5:5

JZ

Wszystko miało się roz-
strzygnąć między naszą 
Unią Bogaczowice, LZS 
Roztocznikiem i LKS 
Bierkowice. Pierwszą 
potyczkę zobaczyliśmy 
31 lipca w Bierkowi-
cach, gdzie Roztocznik 
zremisował z gospoda-
rzami. Później niestety 
porażki w Roztoczniku 
doznała Unia, pozba-
wiając się szans na po-
zostanie w szeregach 
najlepszej ligi świata.

Nasza drużyna dzielnie 
walczyła do ostatnich 
minut, ale jak to w piłce 
bywa, żeby wygrywać 
należy być skutecznym 
w ataku jak i w obronie. 
Niestety dzisiaj się nie 
udało - pisało na klubo-
wej stronie Unii.

W ostatnim spotkaniu 
piłkarze z Bogaczowic 
zwyciężyli z Bierkowi-
cami i w małej tabeli 
barażowej z 3 punktami 
zajęli 2 miejsce.

Wyniki meczów barażo-
wych:

31.07| LZS Bierkowice - 
LZS Roztocznik 3:3
03.08| LZS Roztocznik - 
Unia Bogaczowice 3:1
07.08| Unia Bogaczowi-
ce - LZS Bierkowice 5:1

LZS Roztocznik - 4 pkt, 
6:4
Unia Bogaczowice - 3 
pkt, 6:4
LZS Bierkowice - 1 pkt, 
4:8

JZ

Młodzieżowiec
w pierwszej drużynie 

Chełmiec Wałbrzych jako ostatniego zaprezentował, libero, który grając w grupie junio-
rów młodszych, dał nam wiele radości, szczególnie w trakcie finałów Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski.

- Świeżo upieczony fi-
nalista Mistrzostw Polski 
juniorów młodszych (7. 
miejsce), dla którego bę-
dzie to już trzeci sezon 
w ekipie seniorskiej. Mi-
chał łączyć będzie grę na 
trzech frontach: junior-
skim, III-ligowym oraz w 

ekipie Fabiana Kurzawiń-
skiego. Na co dzień uczeń 
IV Liceum Ogólnokształ-
cące z Oddziałami Inte-
gracyjnymi i Sportowymi 
w W-chu.

Trening w połączeniu z 
grą wśród starszych kole-

gów pomoże zawodnikowi 
w rozwoju. Liczymy też, że 
to wyróżnienie natchnie 
Michała do kolejnych wy-
bitnych występów w bar-
wach wałbrzyskiej druży-
ny.

JZ 
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Futbol nie jest prosty
Kilka razy pisałem na tych 
łamach o specyfice zawodu 
piłkarskiego managera i roli 
jaką powinien odgrywać w 
rozwoju karier swoich pod-
opiecznych. Pomijając sytu-
acje patologiczne w działal-
ności agentów, nawet przy 
maksimum dobrej woli, nie 
wszystko w karierze danego 
zawodnika wychodzi, a nie-
które posunięcia wstrzymu-
ją lub nawet kończą poważ-
ną karierę. Jednakże trudno 
w takiej sytuacji obwiniać 
kogokolwiek o taki rozwój 
wypadków. Nawiązuję tu 
do sytuacji Krzysztofa Piąt-
ka bo przeczytałem w niby 
opiniotwórczym portalu 
bardzo płytki, pozbawiony 
głębszej analizy tekst o tym 
napastniku, zatytułowany 
- „modelowo zmarnowana 
kariera”. Autor „jedzie” po 
Piątku, że z każdym sezo-
nem stacza się, przechodzi 
do coraz słabszych klubów 
a jego wartość drastycznie 
spada. Co do samych faktów 
to wszystko prawda ale czy 
Piątka należy za to hejtować 
czy go po ludzku wspierać 
aby się odbudował? Trzeba 
też zadać sobie pytanie czy 
wszyscy nie mieliśmy zbyt 
wygórowanych nadziei po 
eksplozji jego formy w Ge-
noi, transferze do Milanu i 
kilku świetnych meczach 
w tym klubie? Choć sam 
byłem sceptyczny co do 
jego przejścia na San Siro 
po rewelacyjnej rundzie w 
Genoi, uważałem, że to za 
szybko, powinien spokoj-
nie dograć przynajmniej 
tamten sezon, to początek 
w Milanie też miał wyśmie-
nity czyli nie można tej de-
cyzji uznać za złą. Potem 
próba odbudowy w Hercie 
Berlin - nieudana. Również 
niespecjalnie udana przy-
goda z Fiorentiną. Jednak 
trudno mówić tu o błęd-
nych decyzjach managera. 
Poszukiwali miejsca na po-
wrót do formy, stabilizację. 
Nie wyszło ale ciągle nie 
jest za późno.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA

Imię:   Małgorzata
Nazwisko: Mesjasz
Data urodzenia: 12 czerwca 1997 roku          
Pseudonim sportowy: Messi 
Klub: AZS PWSZ Wałbrzych (piłka nożna kobiet)

Największy dotychczasowy sukces: Trzecie 
miejsce w Ekstralidze kobiet oraz Akademi-
ckie Mistrzostwo Polski w Futsalu 
Dlaczego AZS PWSZ: Dlatego że mam młode 
dziewczyny w zespole. W AZS-ie PWSZ mogę 
również w idealny sposób połączyć studia z realizacją sportowej pasji, 
jaką jest piłka nożna
Kto jest Twoim idolem sportowym: Moim idolem jest Eden Hazard z 
Chelsea Londyn, bo ma bardzo dobry drybling i jest niezwykle zwinny. 
Jakie masz plany po zakończeniu sportowej przygody: Na pewno zwią-
zane z piłką nożną. Myślę o trenerce, może otwarciu akademii piłkarskiej 
dla dziewcząt. 

Trudne wyzwanie beniaminka
Po trzech latach przerwy Górnik Wałbrzych ponownie zagra na IV-ligowym poziomie. Na początek biało-niebieskich czeka ju-

trzejsza, trudna potyczka na wyjeździe z Polonią-Stal Świdnica.

Skarb kibica
Górnika Wałbrzych

W ramach przygotowań 
podopieczni trenera Marcina 
Domagały rozegrali pięć spot-
kań kontrolnych, z których 
trzy zakończyły się pewnymi 
wygranymi wałbrzyszan nad 
IV-ligowcami. Tylko w jednym 
spotkaniu nasi musieli uznać 
wyższość rywala – w pierw-

szym sparingu Górnicy nie dali 
rady Polonii-Stali Świdnica 
przegrywając 2:4. I to właśnie 
wspomniana drużyna będzie 
pierwszym przeciwnikiem be-
niaminka, z którym zmierzymy 
się jutro o godzinie 17 w Świd-
nicy. W przedsezonowej wy-
powiedzi szkoleniowiec Gór-

ników zwracał uwagę jednak 
nie tylko na wymagającą ekipę 
zza miedzy, ale przede wszyst-
kim niezwykle trudny sezon, 
jaki czeka Sławomira Orzecha 
i spółkę. Warto bowiem pamię-
tać, iż przed nami reorganizacja 
rozgrywek, co oznacza, iż tylko 
pierwszych sześć zespołów za-
pewni sobie utrzymanie na do-
tychczasowym poziomie. Być 
może szczęście uśmiechnie się 
również do siódmej oraz ósmej 
drużyny ligi, jednak to dość ry-
zykowna kalkulacja. Naszych 
humorów nie poprawia rów-
nież fatalna kontuzja Marcina 
Smoczyka, który w sparingu z 
Granitem Roztoka zerwał ścięg-
no Achillesa i obecny sezon 
może praktycznie spisać na 
straty. Na szczęście są również 
pozytywy, czyli wspomniane 

wyniki sparingów oraz cenne 
wzmocnienia na czele z Jaku-
bem Smutkiem oraz Damianem 
Uszczykiem. Zapowiada się za-
tem ciekawy sezon, oby z Gór-
nikiem w jednej z głównych ról. 

Wyniki spotkań kontrolnych 
Górnika Wałbrzych

IgnerHome Polonia-Stal 
Świdnica – Górnik Wałbrzych 
4:2

AKS Strzegom – Górnik Wał-
brzych 0:0

Polonia Środa Śląska – Gór-
nik Wałbrzych 2:5

Granit Roztoka – Górnik Wał-
brzych 1:4

Górnik Wałbrzych – Jawo-
rzanka 1946 Jawor 7:1

Bartłomiej Nowak

Sztab szkoleniowy
Marcin Domagała – trener
Marcin Folc – asystent trenera
Czesław Zapart – kierownik zespołu
Przemysław Wojda – fizjoterapeuta

Skład zespołu
Bramkarze:
Szymon Stec, Sebastian Kubiak, Patryk Perlak

Obrońcy:
Dawid Rosicki, Maciej Mazanka, Sławomir Orzech (kapitan), 
Marcin Smoczyk, Dariusz Michalak (drugi kapitan), Eryk Mi-
gacz, Hubert Kak, Oskar Pawłowski

Pomocnicy:
Konrad Korba, Tomasz Czechura, Marcin Kobylański, Damian 
Uszczyk, Oskar Nowak, Adam Niedźwiedzki, Hubert Gorczy-
ca, Jakub Smutek, Wiktor Smoczyk 

Napastnicy:
Mateusz Sobiesierski, Piotr Krawczyk, Damian Chajewski 

Nasz człowiek w Milanie
Kilka tygodni temu sportowy świat obiegła informacja, 
iż zawodnikiem AC Milan została Małgorzata Mesjasz, 
która na szerokie piłkarskie wody wypłynęła występu-
jąc w barwach AZS-u PWSZ Wałbrzych. Z tej okazji przy-
pominamy Kartę Wałbrzyskiego Sportowca z kwietnia 
2019 roku, której bohaterem była nasza „Messi”. 

Marcin Domagała – trener Górnika Wałbrzych – powiedział:
Czeka nas ciężki sezon, bo 
mamy bardzo ciężką gru-
pę. Ale myślę, że boisko 
nas zweryfikuje. W każdym 
meczu będziemy walczyć 
o punkty, bo to jest dla nas 
najważniejsze, aby w każ-
dym meczu wygrywać, ale 
boisko i liga zweryfiku-
ją nasze możliwości. 
Nie ukrywam, że 
kadrowo i budże-
towo nie jesteśmy 
tak mocni jak dru-

żyny z czołówki, ale mamy 
biało-niebieskie serce, 

dlatego będziemy 
walczyć. Naszym 
atutem będzie gra 
przed własnymi ki-
bicami na bardzo 

dobrze przygo-
t o w a n e j 

p ł y c i e 
g ł ów n e j 
s t a d i o -
nu przy 
u l i c y 

Ratuszowej. Mogę obiecać, 
że w każdym meczu zosta-
wimy serce na boisku, a jak 
wypadniemy w meczu inau-
guracyjnym, to zapraszam 
do Świdnicy. To derby, kilku 
chłopaków grało w tej druży-
nie, z kilkoma świdniczana-
mi również rozmawialiśmy 
na temat przejścia do Gór-
nika. Chciałbym wspomnieć 
o ciężkiej kontuzji Marcina 
Smoczyka, który bardzo so-
lidnie przygotowywał się 

do rozgrywek IV ligi, jednak 
w fatalnym momencie do-
znał urazu, który praktycznie 
wyeliminował go z całego 
sezonu. Jesteśmy całym ser-
duchem z Marcinem, chło-
paki również okazują mu 
wsparcie, podobnie jak cały 
klub. Życzymy mu powrotu 
do zdrowia, a kibiców zapra-
szamy w najbliższą sobotę 
do Świdnicy. 

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

QueensEkspert

SŁODKIE STARZENIE – cukier 
a skóra…
„Starzenie się” jest nieunik-
nionym procesem biologicz-
nym naszego organizmu. Na 
przyspieszenie starzenia się 
ma wpływ wiele czynników: 
używki, alkohol, palenie tyto-
niu, niezdrowa dieta bogata w 
cukry i słodkości. Wiele z nas 
mając gorszy dzień sięga po 
tabliczkę czekolady w celu po-
prawy nastroju. Jeżeli tak zwa-
na słodka przekąska ma swoje 
miejsce na co dzień, niestety 
wyrządza ona wiele szkód dla 
naszego organizmu i skóry. 
Mowa tu o procesie glikacji – 
co to takiego? 
Do glikacji w skórze dochodzi 
podczas nadmiaru spożywa-
nia cukrów, gdy nasz organizm 
nie jest w stanie spożytkować 
jego nadmiarów. Dochodzi 
wówczas do przyłączania się 
cząsteczek cukru ( glukozy, 
fruktozy, sacharozy) do włó-
kien kolagenowych i elastyno-
wych. Doprowadza to do ich 
zesztywnienia, denaturyzacji, 
łamania się a w konsekwencji 
naskórek staje się gorzej na-
wodniony, mniej elastyczny, 
widać wyraźny spadek owalu 
twarzy. Skóra przybiera żółta-
wy odcień, ponieważ kolagen 
i elastyna zmieniają barwę na 
brunatno-żółty. To proces któ-
ry zaczyna dotyczyć głównie 
osób po 35 roku życia.
Jak chronić organizm? 
Należy zacząć od zmiany diety 
i zachować umiar w spożywa-
niu cukrów prostych ( cukier-
ki , ciastka, batony), produk-
tów przetworzonych (wyroby 
mięsne, nabiał), produktów 
smażonych w tłuszczach ( fryt-
ki, pączki ).
Nasze ciało odwdzięczy się je-
śli urozmaicimy dietę w świeże 
warzywa, owoce oraz żywność 
nieprzetworzoną.
Glikacja  również wiąże się 
z powstaniem reaktywnych 
form tlenu (wolnych rodni-
ków), dlatego do pielęgnacji 
rekomenduję włączyć produk-
ty bogate w antyoksydanty 
( witamina C, kwas ferulowy, 
resveratrol, koenzym Q10), 
ekstrakty roślinne, roślinne ko-
mórki macierzyste o działaniu 
regenerującym i przeciwzapal-
nym oraz peptydy.

Apetyt na piękno

Olej z pestek malin

Ten pies jestTen pies jest
dla Ciebie!dla Ciebie!

Tutaj, współpracując z wałbrzy-
skim schroniskiem, dobieramy psy i 

ich opiekunów w pary. Nie gwaran-
tujemy pełnego sukcesu, wszak mi-
łość jest ślepa, ale zawsze to dobry 
początek. 

Z cyklu psy niepozorne, w przebra-
niu Mikołaja - Shadow. Na oko schro-
niskowego fachowca - 4 lata. Nieduża, 
strachliwa, bojąca się obcych pod-
chodzących do boksu. Nie pierwszy 
raz w schronisku. Zawsze odbierał ją 
właściciel, ale któregoś dnia zmęczyła 
go ta “zabawa” i Shadow została sama. 
Potrzebuje czasu, żeby się oswoić, ale 
jak już zaufa, to na całego i miłość do 

grobowej deski. Eh pieski, tyle może-
my się od Was nauczyć…

Ze względu na jej lęki szukamy 
domu, który da bezpieczną prze-
strzeń, który rozumie, że pies ze schro-
niska jest zazwyczaj psem po przej-
ściach, bardzo często z problemami.  

Jeśli coś drgnęło, nie należy zwle-
kać, ten pies jest dla Ciebie!

Spacery z psiakami - Schronisko 
dla zwierząt, Łokietka 7, Wałbrzych-
-Podgórze, tel. 74 84-24-223

PL
Fot Schronisko / PeeL

Coraz częściej zawartość kos-
metyków przypomina nam zdro-
wy talerz owocowo-warzywny 
bądź przywołuje obrazy egzo-
tycznych miejsc. Łazienka sym-
bolicznie zamienia się w kuch-
nię lub w rajską wyspę. Albo 
w jedno i drugie. I o to chodzi! 
Przedstawiamy wam najlepsze 
i najsmaczniejsze składniki dla 
twarzy i ciała. Mniam!

TWARZ
ANANAS - przeciwdziała gru-

bieniu naskórka, wykazuje dzia-
łanie keratolityczne.

AWOKADO - owoc ten zawiera 
aktywny składnik, który zmniej-
sza działanie enzymu 5-alfa re-

duktazy, odpowiedzialnego za 
nadmierne wydzielanie sebum. 

BORÓWKA - poprawia od-
porność i elastyczność naczyń 
krwionośnych, wykazuje właści-
wości przeciwutleniające.

DYNIA - stymuluje odnowę 
komórek, złuszcza martwy na-
skórek, dostarcza enzymy prote-
olityczne.

LIMONKA - odżywia skórę, 
przynosi ulgę, pobudza mikro-
krążenie.

OLEJ JOJOBA - odżywia, 
zmiękcza i chroni skórę.

OLIWA Z OLIWEK - zawiera wi-
taminę E, karotenoidy i odżywcze 
polifenole. Wygładza, zmiękcza. 

POMIDOR - bogaty w sole mi-
neralne i witaminy.

RUKIEW WODNA - regeneruje 
(dzięki solom mineralnym i wita-
minom), usuwa toksyny, oczysz-
cza.

SOSNA NADMORSKA - wy-
stępuje w pobliżu Atlantyku i 
brzegów Morza Śródziemnego. 
Wyciąg z niej łagodzi, chroni i 
uelastycznia skórę.

WIERZBA BIAŁA - działa łago-
dząco, przeciwzapalnie, złuszcza-
jąco.

CIAŁO
BAŻYNA CZARNA - zapobiega 

rozstępom i degradacji skóry.
KOFEINA - poprawia krążenie, 

usuwa nadmiar płynów fizjogicz-
nych, wykazuje właściwości dre-
nujące i lipolityczne.

OLEJ Z ORZECHÓW MAKADA-
MIA - działa nawilżająco, uela-
stycznia, chroni; bogaty w kwasy 
omega 3 i omega 6.

ORGANICZNY JOD - stymuluje 
komórki, pobudza spalanie tłusz-
czu, zmniejsza cellulit.

ROSICZKA - roślina ta modelu-
je i wyszczupla.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com

Ten produkt z powodzeniem 
może zastąpić krem, cera po jego 
zaaplikowaniu jest gładka, nawil-
żona, aksamitna. Latem chroni i 
koi wyeksponowaną na słońce 
skórę, nadając jej pięknego ko-
lorytu, opóźnia efekty starzenia. 
Olejek ma także właściwości re-
generujące i przeciwzapalne, re-
guluje pracę gruczołów łojowych, 
odpowiedzialnych za wydzielanie 
sebum, działa antyseptycznie i an-
tybakteryjnie, łagodzi podrażnie-
nia i zaczerwieniania, rozjaśnia. To 
naturalny bloker słoneczny, źród-
ło witamin A i E. Zawiera kwasy 
tłuszczowe omega 3 i omega 6, 

zmniejsza skutki stresu oksydacyj-
nego.  Pobudza także produkcję 
kolagenu i elastyny, wzmacnia 
barierę lipidową naskórka. Ideal-
ny do każdego typu cery, również 
trądzikowej, szarej, pozbawionej 
blasku, odwodnionej. Najlepsze 
rezultaty uzyskamy stosując go 
wieczorem na oczyszczoną skórę. 
Ponadto olejek doskonale poradzi 
sobie z suchymi, zniszczonymi i 
niesfornymi kosmykami włosów. 
Polecamy wetrzeć go w skórę gło-
wy bądź w końcówki.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pixabay.com 

Zielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

Za chwilę otwarcie nowego 
skweru z fontanną w wałbrzy-
skiej dzielnicy Podzamcze. 
Projekt realizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego. Już 
pisałam o tym na łamach tego 
tygodnika, ale wrócić do te-
matu muszę.

Szkoda tej zieleni, którą 
poświęcono pod obszar za-
budowy – szaro, betonowo, 
z konstrukcją stalową, która 
nie przyniesie cienia w upalne 
dni, nie przyniesie schronienia 
w dni deszczowe. Takie projek-
ty nie są tanie i zaprzeczają lo-
gice miasta zrównoważonego. 
Czy naprawdę trzeba realizo-
wać takie pomysły? Jeszcze w 
sierpniu możemy spodziewać 
się dni z bardzo wysoką tem-
peraturą, a takie na pewno 
nastąpią w kolejnym roku. Czy 
w tym miejscu, aby dało się 
wytrzymać w skwarze waka-
cyjnego słońca stanie kurtyna 
wodna? I już spieszę z infor-
macją dla tych, którzy twier-
dzą, że kurty wodne są OK. 
Na pewno przynoszą chwilo-
wą ulgę, na pewno zużywają 
mniej wody jeśli stosuje się 
duże rozproszenie kropli, któ-
ra bardziej przypomina mgłę 
niż strumień wody, ale nadal 
jest to marnowanie wody i 
energii (dodajmy, że wody 
oczyszczonej).

O ile mam dość dobre zda-
nie o sposobie zarządzania 
Wałbrzychem, o tyle nie mogę 
pogodzić się z podejściem do 
zrównoważonego rozwoju z 
trendem „business as usual”. 
Nie można być ekologicznym 
wycinając drzewa i nasadza-
jąc nowe, nawet w ilości 1:10, 
nie można być ekologicznym 
podważając sens transpor-
tu zbiorowego typu PKS i nie 
można być eko betonując 
zieloną przestrzeń. Na myśl 
mi przychodzi w takich chwi-
lach moje robocze powiedze-
nie: eko ersatz, a tak się nie 
da. To trochę tak, jakby fakt, 
że jestem uprzejma dla 90% 
napotkanych osób dawał mi 
prawo poniżać pozostałe 10% 
i dawał mi poczucie, że staty-
stycznie rzecz biorąc nikogo 
nie krzywdzę…

Oby mniej takich pomysłów 
i ich realizacji.
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Karoshi - tego leksemu 
nie znajdziemy w Słowniku 
Języka Polskiego, jak również 
w Encyklopedii PWN. Aby wy-
jaśnić to pojęcie musimy sięg-
nąć do literatury fachowej, w 
tym przypadku - medycznej. 
Otórz „karoshi” według por-
talu www.uzaleznieniabeha-
wioralne.pl to japońskie słowo 
oznaczające „śmierć z przepra-
cowania”. Zjawisko to zostało 
po raz pierwszy opisane w Ja-
ponii. Samo słowo nabrało już 
charakteru międzynarodowe-
go. Jest jednocześnie bardzo 
bliskie temu, co powszechnie 
nazywamy uzależnieniem od 
pracy. Tetsunojo Uehata, który 
w 1978 roku opisał 17 przypad-
ków „karoshi” użył tego termi-
nu w odniesieniu do śmierci 
lub niezdolności do pracy ze 
względu na schorzenia układu 
sercowo-naczyniowego (m.in. 
udar mózgu, zawał serca lub 
ostra niewydolność serca). 
Ryzyko ich wystąpienia wzra-
sta, gdy problemy związane 
z nadciśnieniem tętniczym i 
miażdżycą nakładają się na 
duże obciążenie pracą. „Ka-
roshi” stało się ważnym prob-
lemem społecznym w Japonii. 
Szacuje się, iż rocznie z prze-
pracowania umiera ponad 10 
tysięcy Japończyków. Staty-
stycznie – jest to zatem małe 
miasto w Polsce. Warto jednak 
wspomnieć, że „karoshi” nie 
jest terminem czysto medycz-
nym. Uważa się, że to okre-
ślenie ma znaczenie bardziej 
socjomedyczne. Ciekawa jest 
również historia tego zjawiska. 
Pierwszy udokumentowany 
przypadek „karoshi” odnoto-
wano w 1969 roku. Wówczas 
to 29-letni pracownik działu 
wysyłkowego podczas pra-
cy dla największej japońskiej 
gazety zmarł nagle na skutek 
udaru. Za przyczynę śmierci 
uznano przepracowanie. Pięć 
lat później rodzina zmarłego 
otrzymała odszkodowanie. Te-
mat tego zjawiska, które wy-
stępuje nie tylko w Japonii, ale 
na całym globie jest niezwykle 
ciekawy. Polecam „puścić się w 
przestwór internetu”, a wszyst-
kim tym, którzy zainteresowa-
ni są tematem pracoholizmu 
polecam Temat Tygodnia.

Redaktor Naczelny

REKLAMA R0454/22

Operetka w sercu Świebodzic

Nowa wystawa w BWA 

Czwartkowy wieczór 4 
sierpnia w Świebodzicach na 
długo pozostanie w pamięci 
mieszkańców, ponieważ 
odbył się  wspaniały koncert 
Wrocławskiej Operetki.
Koncert w wykonaniu artystów 

przyciągnął do Rynku mieszkań-
ców w różnym wieku, którzy bawi-
li się świetnie i każdy utwór nagra-
dzali gromkimi brawami, prosząc 
o więcej i więcej. Artyści byli do-
skonale zgrani z publicznością. 
Przybyli mogli wysłuchać m.in. 
utwory: pn. „Brunetki, Blondynki”, 
„Usta Milczą, Dusza Śpiewa”, „Gdy-
bym był bogaty”. Wśród publicz-
ności byli: Radna Rady Miejskiej 
Ewa Dziwosz, Dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Beata Wiciak, 
Kierownik Klubu Senior+ Agata 
Koperska, Przewodnicząca Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego Ur-

szula Kruczek, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego w Świebodzi-
cach oraz stowarzyszeń.

Po owacjach na stojąco i wielu 
bisach na zakończenie publicz-
ność wraz z artystami zatańczyła 
kankana, a piękne chwile uwiecz-
niła na pamiątkowych zdjęciach. 
Najmłodsi uczestnicy otrzymali 
tematyczne kolorowanki. W do-
wód uznania dla twórczości sied-
mioosobowa grupa wykonawców 
otrzymała w ramach podzięko-
wań przekazany w imieniu Bur-
mistrza Miasta Świebodzice Pawła 
Ozgi kosz wypełniony słodyczami.

Koncert został sfinansowany 
dzięki dotacji z budżetu Gminy 
Świebodzice w ramach otwartego 
konkursu ofert.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

Za nami wernisaż wystawy 
OŚ CZASU - MARIA BOR-MYŚLI-
BORSKA. Teraz BWA serdecznie 

wszystkich zaprasza na wysta-
wę, która potrwa do 2 paździer-
nika 2022 roku. 

Projekt zakłada stworzenie re-
trospektywnej wystawy twórczo-

ści artystki rzeźbiarki Marii Bor-
-Myśliborskiej, która jako jedyna 
wałbrzyszanka jest ujęta w wy-
dawnictwie Who’s who in Interna-
tional Art 2000, Lausann. Wystawa 
powstanie w oparciu o zbiory, ja-
kie posiada syn zmarłej, Sławomir 
Olszamowski. Kolekcja składa się 
z prac wykonanych w brązie, żeli-
wie, ceramice oraz gipsie. Ekspo-
zycja zostanie poszerzona o do-
kumentację zdjęciową i opisową 
najważniejszych realizacji Marii 
Bor-Myśliborskiej w przestrzeni 
miejskiej.

Do wystawy powstanie katalog 
z obszerną dokumentacją zdjęcio-
wą i opisową dorobku artystki. Ko-
lekcja zostanie zaprezentowana w 
nowych przestrzeniach Wałbrzy-
skiej Galerii Sztuki BWA, na tere-
nie Centrum Nauki i Sztuki Stara 
Kopalnia. Podczas trwania eks-
pozycji, odbędą się oprowadza-
nia kuratorskie po wystawie oraz 
spacery w przestrzeni miejskiej 
prezentujące Galerię Rzeźby Ple-
nerowej, której to Maria Bor była 
pomysłodawczynią. Powyższe 
działania mają na celu pielęgno-
wać pamięć oraz budować świa-
domość wśród społeczeństwa o 
naszym dziedzictwie kulturowym.

Red.
Źródło i fot. BWA

Kuratorzy wystawy: Sławomir 
Olszamowski, Ilona Sapka.

Koordynator projektu: Piotr Mi-
cek
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Kultura romska opanuje Wałbrzych! 

Z klasyką i jazzem przez Dolny Śląsk

Czas na wystawę „Zauroczeni przyrodą”

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Witaj sierpniu, późny synu 
lata, zrodzony z wnętrz przej-
rzałych owoców o aksamit-
nych skórkach, muskanych 
włoskim lub hiszpańskim 
słońcem, których soki ciek-
ną nam, ludziom ze wscho-
du, bezwstydnie po brodach 
tatuując naszą bladą skórę 
lepkimi meandrami rozkoszy. 
Witaj sierpniu, dopiero rozpo-
częty, który przesypujesz się 
na dno klepsydry bez opamię-
tania, rozszalały, bezradny. W 
tym roku ziarna twojego pia-
sku ciężkie, jakby z ołowiu. 
Ty, który okradasz wieczory 
z jasnej łuny letniego jeszcze 
światła. Nie zdążyłam jej w 
tym roku nawet zauważyć. Wi-
taj złocisty przyjacielu, który 
mnie zrodziłeś, w przededniu 
wielkiej wojny, której pamię-
tać nie mogę, a którą czuję 
codziennie, włosy pachną mi 
prochem, oddech mam przy-
spieszony. Witajcie jesienne 
płaszcze na wystawach skle-
pów, na wiecznie kolizyjnym 
kursie z gołymi nadal kolana-
mi, nie chcę nawet patrzeć w 
waszą stronę, nie zdążyłam 
was jeszcze porządnie upchać 
na najgłębszym z den szafy 
po ostatniej jesieni, nieskoń-
czenie długiej. Witaj jedwabi-
sta melancholio, połyskująca 
coraz śmielej pośród miękkich 
tkanek późnych popołudni, 
snująca się już niedbale po 
naszych płucach pełnych jesz-
cze letnich oddechów, niewy-
słowiona. Słońce nie jest już 
sobą, nie patrzy mi w oczy, 
kręci, coś przede mną ukrywa. 
Dało się już podejść panience 
Jesieni, uwierzyło w jej wilgot-
ne szeleszczące słówka. Witaj-
cie w końcu i wy - cztery wid-
ma nadciągającej apokalipsy, 
którym w tym roku na imię 
wojna, kolejna z mutacji omi-
kronu, brak węgla i brak gazu. 
Jakoś się musimy ze sobą 
poukładać, jakoś dogadać. 
Coś na pewno wymyślimy. W 
końcu nie po to nam te cięż-
kie głowy, nie po to w CERN-
ie odkryliśmy zupełnie nowe 
penta- i tetrakwarki, żebyśmy 
się tak dali wam podejść jak 
dzieci. Poddali bez walki. Co 
to, to nie. 

12 i 13 sierpnia w Wał-
brzyskim Ośrodku Kultury 
na terenie Starej Kopalni 
zaplanowano III Festiwal Mu-
zyki i Kultury Romskiej „Ro-
mano dzipen” w Wałbrzychu. 
To będzie prawdziwe święto 
muzyki romskiej, ale nie 
tylko, bo w programie znaj-
dzie się część artystyczna 
i warsztatowa poświęcona 
kulturze i twórczości ukraiń-
skiej! Przygotowano bez-
płatne warsztaty i koncerty. 
Pierwszy dzień festiwalu, 
piątek 12 sierpnia, to dzień 
poświęcony warsztatom. Te 
odbędą się w Wałbrzyskim 
Ośrodku Kultury na terenie 
Starej Kopalni.
- Pierwsza nasza propozycja 

to warsztaty dotyczące kultury 
romskiej z elementami treningu 
antydyskryminacyjnego prowa-
dzone przez Izabelę Rakoczy i Syl-
wię Maroń. Zapraszamy na nie w 
godzinach od 10.00 do 12.00. Od 

13.00 do 14.30 Ludmiła Chuban 
wprowadzi zainteresowanych w 
tajniki tańca i śpiewu ukraińskie-
go – zachęcają organizatorzy.

Tego samego dnia, od godziny 
16.00 do godziny 19.00 zaplano-
wano warsztaty tańca cygańskie-
go prowadzone przez Urszulę Ja-
rosiewicz oraz warsztaty śpiewu 
cygańskiego, które poprowadzi 
Angelo Ciureja. Zapisy na warszta-
ty prowadzone są pod numerem 
telefonu 513 144 303.

Uczestnicy festiwalu odwiedza-
jący tego dnia Wałbrzyski Ośrodek 
Kultury będą mogli obejrzeć także 
multimedialną wystawę fotografii 
„Romano dzipen – romskie życie”.

W sobotę zaplanowano już 
same koncerty. Na scenie pojawią 
się polskie i ukraińskie gwiazdy 
estrady romskiej. Nie zabrak-
nie gości specjalnych. Z Ukrainy 
przyjedzie Vasilly Zhadan. W Wał-
brzychu wystąpi także zwycięzca 
telewizyjnego show „Śpiewajmy 
Razem” – Jummi Siwak.

Na scenie pojawią się także: 
RADA Bogusławska Rada Dance 
Art, Zespół Sara Czureja Bend, 
Król Cygańskiej Gitary Eugeniusz 
Merstein Kwiatkowski z Zespo-
łem, Katjusza Kozubek, Urszula Ja-
rosiewicz, Cygański Zespół Gypsy 
Kings, Czerwona Kalina, Ronald 
Bilicki oraz Cygański Zespół Ange-
lo Ciureja & Romano Drom.

Patronat nad Festiwalem objął 
Prezydent Miasta Wałbrzycha dr. 

Roman Szełemej. Festiwal został 
sfinansowany ze środków dota-
cji Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha. Organizato-
rami Festiwalu są Angelo Ciureja, 
Izabela Rakoczy i Fundacja Pomo-
cy Dzieciom I Młodzieży Salvator 
Wałbrzych. Pomysłodawcą festi-
walu jest Angelo Ciureja.

Red. 
źródło i fot. wok.walbrzych.pl

Samorząd województwa i 
Narodowy Instytut Muzyki i 
Tańca inaugurują współpra-
cę. Artyści występujący w 
najważniejszych polskich i 
europejskich salach koncer-
towych wystąpią w kameral-
nej odsłonie poza większymi 
miastami i w niekonwencjo-
nalnej scenerii. Samorząd 
województwa podpisał list 
intencyjny inicjujący stwo-
rzenie na Dolnym Śląsku 
projektu Polskiego Impresa-
riatu Muzycznego. W budże-
cie województwa zaplano-
wano na ten cel 200 tys. zł.

W obecności Krzysztofa Maja, 
członka zarządu województwa 
oraz Katarzyny Meissner, Dyrektor 
Narodowego Instytutu Muzyki i 
Tańca, podpisano uroczysty list 
intencyjny. Jego efektem będzie 
powstanie w regionie Polskiego 
Impresariatu Muzycznego pn. "Z 
klasyką przez Polskę", realizowa-
nego przez Narodowy Instytut 
Muzyki i Tańca przy wsparciu Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego.

Podstawowym założeniem tej 
inicjatywy jest prezentowanie wy-
darzeń artystycznych na najwyż-

szym poziomie w dolnośląskich 
miasteczkach, wsiach, na lokal-
nych scenach, w amfiteatrach i in-
nych przestrzeniach plenerowych. 
Projekt „Z klasyką przez Polskę” 
przełamuje bariery w obcowaniu 
ze sztuką, nie tylko na poziomie 
finansowym czy organizacyjno-
-logistycznym, ale i psycholo-
gicznym. Dzięki niemu muzyka 
klasyczna i jazzowa dociera do 
publiczności, która – często po raz 
pierwszy – ma okazję zapoznać 
się ze wspaniałym repertuarem i 
poznać wybitnych wykonawców.

Za organizację koncertów na 
terenie Dolnego Śląska odpowia-
dać będzie nowa komórka orga-
nizacyjna Ośrodka Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu: Dolnośląskie Labo-
ratorium Kultury we współpracy 
i pod nadzorem merytorycznym 
Narodowego Instytutu Muzyki i 
Tańca. Do włączenia się w projekt 
zaproszeni zostaną także przed-
stawiciele dolnośląskich samorzą-
dów.

Red.
źródło i fot. UMWD 

Więcej informacji o zaplano-
wanych wydarzeniach: https://
okis.pl/

O Narodowym Instytucie Mu-
zyki i Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i 
Tańca realizuje projekty twórcze, 
wydawnicze, naukowe i stypen-
dialne. Tworzy nowe standardy 
współpracy artystów i instytucji. 
Instytut działa na rzecz rozwoju i 
profesjonalizacji środowiska mu-
zycznego i tanecznego, edukacji 
muzycznej i tanecznej, wspierania 
badań naukowych w zakresie mu-
zyki i tańca, a także ochrony i pro-
mocji dziedzictwa kulturowego. 
Zespół Instytutu codziennie dba 

o to, by polscy muzycy i tancerze 
mogli się stale rozwijać i prezento-
wać swoje dokonania nie tylko w 
kraju, ale i za granicą.

Więcej informacji o projekcie 
„Z klasyką przez Polskę” można 
znaleźć na stronach:

muzycznyimpresariat.pl/
nimit.pl/dzialalnosc/z-klasy-

ka-przez-polske/

Szczegóły na temat poszcze-
gólnych projektów i progra-
mów NIMiT dostępne są na stro-
nie: www.nimit.pl

Ewelina i Wojciech Świeściak 
to fotografowie cierpiący na 
chroniczną potrzebę bezpo-
średniego obcowania z przyro-
dą. Potrafią wiele godzin leżeć 
w wilgotnej trawie w chłodzie i 
znosić drętwienie nóg czy rąk, 
oczekując na wschód słońca o 
poranku. Na wystawę zaprasza 

„Galeria na Piętrze” Wałbrzy-
skiego Ośrodka Kultury.

- Ich miłość do natury, silna 
wola, determinacja pozwalają im 
wytrzymać w skrajnie trudnych 
warunkach tylko po to, by zrobić 
kilka niepowtarzalnych ujęć. To 
te kadry rekompensują wszystkie 
wyrzeczenia i niedogodności – 

przyznaje Justyna Drapała z Wał-
brzyskiego Ośrodka Kultury.

Na wystawie zobaczymy nie-
powtarzalne ujęcia tajemniczego 
lasu, dziwnych świateł i kształtów 
unoszących się nad mokradłami, 
ożywionych porannym światłem 
ptaków i pobudzonych ich trelem 
leśnych zwierząt.

Do świata dzikiej natury za po-
średnictwem zdjęć Eweliny i Woj-
ciecha Świeściak przeniesiemy się 
20 sierpnia. Wernisaż w „Galerii na 
Piętrze” rozpocznie się o godzinie 
17.00. Wstęp – bezpłatny.

Red. 
źródło wok.walbrzych.pl



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 

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 R0455/22 REKLAMA R0456/22

USŁUGI

MEBLE NA WYMIAR - 
KUCHNIE, SZAFY, GARDE-
ROBY, ZAMÓWIENIA INDY-
WIDUALNE -TANIO! TEL. 607 
218 533

W W W . M E B L E - I B G .
WEEBLY. COM

Naprawa TELEWIZO-
RÓW LCD i innych, również 
w domu klienta. Naprawa 
FOTOGRAFICZNYCH APA-
RATÓW CYFROWYCH Rok 
gwarancji na usługę. Czyn-
ne od 9 - 17 w sobotę do 13 
793-10-10-22 lub 74-660-
38-43

SZAFY WNĘKOWE, GAR-
DEROBY, ZABUDOWA, MEB-
LE KUCHENNE I INNE STO-
LARSKIE. 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 KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, 
BIUR, URZĘDÓW. TRANS-
PORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. 
TEL. 74 841 66 66; 502 308 
696

Naprawa maszyn do szy-
cia wszelkich typów, do-
mowe i przemysłowe. Wał-
brzych ul. Armii Krajowej 
47, czynne w godz. 9-16. Tel. 
790 26 04 51

REMONTY. Tanio i solidnie
tel. 783 255 751

KUPIĘ

Kupię Starocie: odzna-
czenia, medale, zegarki, fi-
gurki i patery z lat 50 i 60, 
zabawki PRL, wazony ze 

szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

PRACA

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

CHCESZ DOROBIĆ !!!!!! Po-
szukuje emerytki rencistki 
do sprzątania sklepu oraz 
banku. Praca 2 godz. 30 min 
codziennie z sobotą-sklep. 
Bank pon. -piątek 2 godz. 
codziennie. Umowa-zlece-
nie 19,70 zł godz. brutto. 
Praca od zaraz. Dzwonić od 
08 :00 do 15:00. Tel. kontak-
towy 507-031-015

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

www.30minut.pl
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Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 15

UWAGA KONKURS ! 

Wygraj zaproszenie do McDonald’s i odbierz
dowolny McZestaw za darmo !

Wystarczy, że w piątek 12.08.2022 punktualnie o godz.12:30
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja oznaczonej jako działka numer 197/12 obręb 28 Sobięcin 
o powierzchni 0,0022 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga 
wieczysta SW1W/00054974/0, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Cena wywoławcza nieruchomości  10.000,00 zł
Gmina Wałbrzych nie posiada decyzji właściwego organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu jako garaż. Nabywca przyjmie wszystkie ewentualne konsekwencje z tytułu braku decyzji 
właściwego organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie obiektu jako garażu.
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o pow. 18 m². Garaż do remontu w zakresie 
całościowym, dach do wymiany .Brak instalacji.
Dojazd do nieruchomości odbywa się przez działkę nr 197/15 obręb 28 Sobięcin, dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta SW1W/00054977/1 – w dziale 
III – prawa, roszczenia i ograniczenia – wpisano – nieodpłatną służebność gruntową polegającą na 
prawie przechodu, przejazdu i postoju przez działkę nr 197/15 na rzecz każdoczesnego właściciela 
lub użytkownika wieczystego działek nr 197/12, 197/13 i 197/14.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości 
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.09.2022 r. wadium w wysokości 1.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. 1 Maja dz nr 197/12 obr 28 Sobięcin” 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.
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 03.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Słowiczej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 1/6 obręb 34 Nowe Miasto o powierzchni 100 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 150,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
150,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Daszyńskiego, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 74/7 obręb 15 Konradów o powierzchni 380 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 570,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
570,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 



REKLAMA R0462/22

REKLAMA R0460/22

REKLAMA R0463/22

REKLAMA R0461/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Krynickiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 254 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 320 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 480,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
480,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Moniuszki, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 517/3 obręb 27 Śródmieście o powierzchni 120 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29.06.2022 r. 
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 180,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
180,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Drzymały, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 114/24 obręb 35 Rusinowa o powierzchni 300 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaną 
altaną została ustalona w wysokości 600,24 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
600,24 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 502 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 90 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 135,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
135,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 
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REKLAMA R0466/22

REKLAMA R0464/22

REKLAMA R0467/22

REKLAMA R0465/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 55/63 obręb 35 Rusinowa o powierzchni 170 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 255,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
255,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Świdnickiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 114/24 obręb 35 Rusinowa o powierzchni 241 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 361,50 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
361,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 502 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 157 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 235,50 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
235,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 502 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 188 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29.06.2022 r. 
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 282,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
282,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 181/29 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 50 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 75,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
75,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Zagórzańskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 97/3 obręb 36 Rusinowa o powierzchni 315 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 472,50 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
472,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Piotra Skargi, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 295/15 obręb 33 Podgórze o powierzchni 178 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 267,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
267,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
559 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 50 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 75,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
75,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 
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REKLAMA R0474/22

REKLAMA R0472/22

REKLAMA R0475/22

REKLAMA R0473/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Kosynierów, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 192/4 obręb 39 Podgórze o powierzchni 168 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 252,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
252,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Przyjaciół Żołnierza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 104 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 130 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 195,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
195,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 214/11 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 110 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 165,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:20
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
165,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Górniczej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka 
nr 680/4 obręb 33 Podgórze o powierzchni 48 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 72,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
72,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 



REKLAMA R0478/22

REKLAMA R0476/22

REKLAMA R0479/22

REKLAMA R0477/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Orkana, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
22 obręb 11 Poniatów o powierzchni 115 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 172,50 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
172,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Orkana, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
22 obręb 11 Poniatów o powierzchni 80 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 120,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
120,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 212/13 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 120 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaną 
altaną została ustalona w wysokości 231,24 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:40
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
231,24 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 524/2 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 40 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 60,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:30
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
60,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Lubiechowskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 75/2 obręb 1 Szczawienko o powierzchni 600 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 900,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
900,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy 1 Maja, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
38 obręb 28 Sobięcin o powierzchni 50 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 75,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 16.09.2022 r. wadium w wysokości 
75,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
 Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 23.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 212/13 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 85 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaną 
altaną została ustalona w wysokości 164,21 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:00
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
164,21 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 240 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 144 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona w wysokości 
216,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:50
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
216,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 



REKLAMA R0484/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Ludowej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 
68/1 obręb 18 Biały Kamień o powierzchni 98 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona w 
wysokości 147,00 zł + 23% VAT
Czas trwania umowy - nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:10
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. Dokumenty powinny 
mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 09.09.2022 r. wadium w wysokości 
147,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. 
Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. 
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel. 74 6488507, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
Data wywieszenia od : 01.08.2022 r. 
 do : 16.09.2022 r. 
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REKLAMA R0487/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 46 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego pokoju, 
kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 30,97 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice oraz komórka na terenie posesji o łącznej pow. 4,62 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
lokali oraz w prawie własności działek nr 606/7 i 606/15 o łącznej powierzchni 751 m² obręb Podgórze 
nr 33 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00016992/4 wynosi 470/10000.
W dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia – wpisano – ograniczone prawo rzeczowe- odpłatna 
służebność gruntowa.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.07.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 55.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala 
nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:50.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w Wałbrzych ul. 
Jagielońskiej 7-9, tel. 74 842-34-44.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości 
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.09.2022 r. wadium w wysokości 5.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Niepodległości 46/9” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej 
w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem 
nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane 
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu 
późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit 
b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 
2od dnia 08.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r.

REKLAMA R0485/22

REKLAMA R0486/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w 
dniu 02.08.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
- część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/9 w obrębie nr 16 Biały Kamień o 
powierzchni 0,0120 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na 
ekspozycję nagrobków, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 3 lat,
- nieruchomości oznaczone jako działki o numerach 72, 74, 79 w obrębie nr 8 
Poniatów o łącznej powierzchni 3,5626 ha, przeznaczone do oddania w dzierżawę 
z przeznaczeniem na cele rolne, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 1 
roku,
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 10 w obrębie nr 36 Rusinowa o 
powierzchni 1,6869 ha, przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rolne, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy na okres 3 lat.
- nieruchomość oznaczona jako działka nr 29/8 w obrębie nr 10 Poniatów o 
powierzchni 0,9902 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 01.08.2022 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 159 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 157/5 – obręb 14 Biały Kamień przeznaczona  na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 66/2– obręb 39 Podgórze  przeznaczona na ogródek, 
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 44/3 – obręb 19 Stary Zdrój przeznaczona na ogródek, 
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 165/6 – obręb 13  Piaskowa Góra przeznaczona na 
ogródek, 
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych  
oznaczonej jako   działka nr 194/17– obręb 2 Szczawienko przeznaczona na ogródek, 
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REKLAMA R0489/22

REKLAMA R0488/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Orzeszkowej 6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego pokoju, 
kuchni i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 48,85 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 1,80 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 110 o powierzchni 573 m² obręb Nowe Miasto 
nr 26 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00033187/3 wynosi 339/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.05.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 90.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala 
nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:00.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Nowe Miasto w Wałbrzych 
ul. Sygietyńskiego 19, tel. 74 887-05-31.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości 
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.09.2022 r. wadium w wysokości 9.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Orzeszkowej 6/10” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej 
w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem 
nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane 
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu 
późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit 
b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 03.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Orzeszkowej 6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego pokoju, 
kuchni i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 48,98 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 1,60 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 110 o powierzchni 573 m² obręb Nowe Miasto 
nr 26 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00033187/3 wynosi 339/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 27.07.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 82.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala 
nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:30.
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 07.09.2022 r. wadium w wysokości 8.200,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Orzeszkowej 6/5” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej 
w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem 
nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane 
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu 
późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit 
b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 08.08.2022 e. do dnia 14.09.2022 r.
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Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 29 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego pokoju i 
kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 35,47 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 1,90 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 350/1 o powierzchni 301 m² obręb Nowe Miasto 
nr 21 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00031561/5 wynosi 417/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.05.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 67.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 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 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 07.09.2022 r. wadium w wysokości 6.700,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Piłsudskiego 29/6” 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.
Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 03.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Piasta 18 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: dwóch pokoi i 
kuchni, o łącznej powierzchni użytkowej 69,60 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,62 m² .
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 139/2 o powierzchni 721 m² obręb Biały Kamień 
nr 16 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00051871/7 wynosi 2437/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.05.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 90.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 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 Biały Kamień w Wałbrzych 
ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości 
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.09.2022 r. wadium w wysokości 9.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Piasta 18/5” 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.
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REKLAMA R0493/22

REKLAMA R0492/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej 
w Wałbrzychu przy ul. Świerkowej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 93/2, 
obręb Stary Zdrój nr 22 o łącznej powierzchni 0,1885 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu 
jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00074856/3, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, częściowo porośnięta drobnymi drzewami. Położona w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych w sieć energetyczną i wodociągową, brak sieci 
kanalizacyjnej i gazowej, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi 
publicznej. Przy granicy z ulicą Świerkową usytuowany jest betonowy słup energetyczny. Przez działkę 
przebiega sieć energetyczna
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 128/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13.07.2021 r. o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 170.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:45.
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 07.09.2022 r. wadium w wysokości 17.000,00 zł 
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Świerkowa dz nr 93/2 obręb Stary Zdrój nr 22” 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.
Sporządziła: Katarzyna Hausman
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 03.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem, 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej oznaczonej jako działki o numerach 21/10 i 21/18 
obręb 36 Rusinowa o łącznej powierzchni 0,0039 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu 
jest prowadzona księga wieczysta SW1W/00075430/8, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Cena wywoławcza nieruchomości    16.000,00 zł
Gmina Wałbrzych nie posiada decyzji właściwego organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie 
obiektu jako garaż. Nabywca przyjmie wszystkie ewentualne konsekwencje z tytułu braku decyzji 
właściwego organu udzielającego pozwolenia na użytkowanie obiektu jako garażu.
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażu o pow. 20,04 m². Brak instalacji. Nieruchomość 
posiada dostęp do drogi publicznej.
Obiekt można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w Wałbrzych 
ul. Jagielońskiej 7-9, tel. 74 842-34-44.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2022 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 07.09.2022 r. wadium w wysokości 1.600,00 
zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Strzegomska – dz nr 21/10 i 21/8 obr 36 Rusinowa” 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.
Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2
od dnia 03.08.2022 r. do dnia 14.09.2022 r.
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REKLAMA R0495/22

REKLAMA R0497/22

REKLAMA R0496/22

REKLAMA R0498/22

REKLAMA R0501/22

REKLAMA R0499/22

REKLAMA R0500/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 
2,  w dniu 03.08.2022 r. została wywieszona na wykaz nieruchomość stanowiąca 
własność Gminy Wałbrzych, zabudowana budynkiem o powierzchni 670,20 m², 
położona w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana 62, oznaczona jako działka nr 
56/1 w obrębie nr 11 Poniatów o powierzchni 0,5239 ha przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, z przeznaczeniem na prowadzenie 
ośrodka dla uchodźców, na czas nieokreślony.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 
został wywieszony wykaz dot. lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność 
Gminy Wałbrzych, położonego w Wałbrzychu przy ul. Andersa 105, przeznaczonego                         
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia  nr  501/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 27.07.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 
wywieszono do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży stanowiącej własność Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w 
wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce 
nieruchomościami”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 502/2022 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 27 lipca 2022 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony  w dniu  08.08.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku  z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – 
na poprawę warunków zagospodarowania   -  załącznik do  Zarządzenia Nr 511/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  08.08.2022r. 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został 
wywieszony wykaz nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 
Wałbrzych, położonych w Wałbrzychu, przeznaczonych  do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do Zarządzenia  nr  
508/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 04.08.2022 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został 
wywieszony w dniu  08.08.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy 
Wałbrzych, w związku z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – 
na poprawę warunków zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr 512/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia   08.08.2022r.

REKLAMA R0494/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w 
dniu 05.08.2022 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 16,50 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na użytkowanie 
garażu będącego własnością osoby fizycznej, na okres 3 lat.
- część nieruchomości oznaczonej jako działki nr 110/4 i nr 109/3 w obrębie nr 18 
Biały Kamień o powierzchni 18,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na 
użytkowanie istniejącego garażu,  na okres 3 lat.

  
 

BRP.6722.3.2020/2022                     Wałbrzych 12.08.2022 r. 
 

OGŁOSZENIE 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej 

części Śródmieścia w Wałbrzychu 
 

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwały Nr XXVI/268/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
południowo-wschodniej części Śródmieścia w Wałbrzychu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, wykonywaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na obszarze wskazanym na załączniku graficznym do Uchwały Nr XXVI/268/20 Rady 
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-wschodniej części Śródmieścia 
w Wałbrzychu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
12.09.2022 r. 
 Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: 
um@um.walbrzych.pl. 
 Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

  
 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 
.https://bip.um.walbrzych.pl/artykuly/1314/opracowywane-plany-miejscowe oraz w siedzibie Biura 
Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,  Rynek 23 pok. 208. 
 
 

STAWIAMY

NA LOKALNY BIZNES

ZOSTAŃ PARTNEREM

SPORTU I KULTURY

z Tygodnikem 30minut

tel. 531 407 736  
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REKLAMA R0503/22

REKLAMA R0502/22Zapraszamy do A'propos
PIĄTEK O 20:00
Oleś Brothers & Dominik Strycharski 

KOPTYCUS / koncert / A'PROPOS
Bilety: 35 zł przedsprzedaż, 45 zł w dniu 

(do nabycia przez http://aproposhotel.pl 
lub w klubie).

Dominik Strycharski flety | Marcin Oleś 
kontrabas | Bartłomiej Oleś perkusja

Bracia Marcin i Bartłomiej Oleś należą 
do najbardziej kreatywnych artystów na 
polskiej scenie jazzowej. Śmiało można 
powiedzieć, że są naszym autentycznym 
dobrem narodowym. Kontrabasista i per-
kusista, obaj o kosmicznej wyobraźni i nie 
mającej sobie równej wrażliwości muzycz-
nej. Ich twórczy dorobek często wykracza 
poza ramy jazzu, nosząc charakter pionier-
skiego odkrywania nowych muzycznych 
terytoriów. Czytelnym tego potwierdze-
niem jest specjalnie na festiwal przygoto-
wany projekt „Koptycus”. Do udziału w nim 
bracia Oleś zaprosili Dominika Strychar-
skiego, znaczącą postać na polskiej sceny 
muzyki improwizowanej, flecistę, wokali-
stę i kompozytora. Strycharski jako jeden z 
niewielu,z powodzeniem, włączył flet pro-
sty do jazzu i intrygujących muzycznych 
eksperymentów, a jego ciekawa wokalisty-
ka nie stroni od wyważonych elementów 
elektroniki. Źródłem inspiracji i głównym 
punktem odniesienia dla tria niezwykłych 
artystów stała się muzyka Koptów. Jednej z 
najstarszych społeczności chrześcijańskich 
na świecie. Dzięki wielowiekowej izolacji, 
byciu niejako na uboczu, wytworzyli oni 

i zachowali po dziś dzień swój pierwotny 
muzyczny język, wywodzący się z czasów 
przedchrześcijańskich, asymilujący akcenty 
greckie, żydowskie, a nieco później muzuł-
mańskie.

Samo słowo kopt, choć pochodzenia 
arabskiego, ma swoje korzenie w języku 
greckim i określa mieszkańca Egiptu, ale 
wyznaniowa koptyjska społeczność prze-
kracza granice, to także Erytrea i Etiopia z 
całą odmiennością kulturową, muzyczną i 
odmiennymi tradycjami wykonawczymi.

---------------------

SOBOTA O 20:30
Dancing z DJ-em Krzysztofem / 

A'PROPOS
Taniec? Przy największych przebojach 

końcówki minionego wieku

Impreza do około 2:00, zimne drinki, do-
bre towarzystwo i bilety w rozsądnej cenie 
25 zł.

Do nabycia w A'propos oraz na http://
aproposhotel.pl

--------------------
CZWARTEK-NIEDZIELA od 17:00-20:00
Grill Towarzyski - rodzina / przyjaciele

Wakacje w mieście? Z rodziną? Spotka-
nie z przyjaciółmi? Idealnie!

Zapraszamy na wakacyjne grillowanie w 
ogródku A'propos.

Od czwartku do niedzieli w godzinach 
17:00-20:00.


