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No to jazda! - Otwarcie Obwodnicy!
28 października 2022 roku 

przejdzie z pewnością do histo-
rii Wałbrzycha. To właśnie w ten 
pamiętny piątek zostanie otwarta 
dla ruchu „Zachodnia Obwodnica 
Wałbrzycha”. Warto wspomnieć, 
że począwszy od 11 kwietnia 
2012 roku, kiedy to uzyskano 
decyzję zezwalającą Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i 
Autostrad na realizację inwestycji 
drogowej pod nazwą "Budowa 
obwodnicy miasta Wałbrzycha w 
ciągu drogi krajowej nr 35" mija 
ponad dziesięć lat.

Ciesząc się z nowej drogi w centrum 
miasta, skracającej przejazd z Podzam-
cza do Centrum do około 10 minut, 
warto przytoczyć kalendarium wyda-
rzeń związanych z tą inwestycją. Jak już 
wspomnieliśmy - 11 kwietnia 2012 roku 
uzyskano decyzję zezwalającą Gene-
ralnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych 
i Autostrad na realizację inwestycji. 12 
października 2015 roku podpisano po-
rozumienie pomiędzy GDDKiA a Gminą 

Wałbrzych reprezentowaną przez Pre-
zydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie 
podjęcia wspólnych działań na rzecz 
realizacji zadania: „Budowa obwodnicy 
Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 
35, od km 2+350 do km 8 +250”. Naj-
ważniejsza z dat to 13 czerwca 2018 
roku - to wówczas ogłoszono przetarg 
na wykonawcę budowy obwodnicy. Z 
kolei 14 kwietnia 2019 roku podpisano 
umowę z wykonawcą zadania, czyli fir-
mą Budimex S.A. 

Budowa trwała trzy i pół roku, bo 
wbrew pozorom taka łatwa w wykona-
niu nie była ta inwestycja. Co rusz na-
trafiano na niespodzianki, których nie 
było w planach i na bieżąco trzeba było 
coś korygować i poprawiać, a nawet bu-
dować pewne elementy infrastruktury. 
Warto przypomnieć również o braku 
połączenia dzielnic Podzamcze z Pia-
skową Górą, który dał się we znaki nie 
tylko wałbrzyszanom, ale i zdezorien-
towanym przyjezdnym. Gigantycznych 
korków na ulicy Wrocławskiej nie było 
końca. Budowa węzła Żeromskiego czy 
Reja i zmiany organizacyjne ruchu w 

okolicach Stacji Krwiodawstwa nie raz 
i nie dwa "dały do wiwatu" kierowcom 
oraz pieszym. Zmiany rozkładów jazdy 
autobusów i lokalizacji przystanków 
przyprawiły użytkowników komunikacji 
miejskiej o ból głowy. I chyba wszyscy 
odetchną z ulgą. Oficjalnego otwarcia 
dokonają: Premier RP Mateusz Mora-
wiecki, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, 
Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej.

W piątek 28 października 2022 roku 
od godziny 13:00 Wałbrzych ruszył na 
„nową drogę”. 

Paweł Szpur
Żródło i fot. obwodnicawalbrzycha.pl

 DODATEK 28 PAŹDZIERNIKA 2022
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 Koncert 

Duet
Lechowscy
5.11.2022

spektakl

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA
20.11.2022

spektkal

RAJ ESKIMOSÓW

20.11.2022

spektakl

Wariacje
enigmatyczne

18.11.2022

wernisaż

Grupa MAL – AMAT-ma-
larstwo zbiorowe

17.11.2022

 koncert ZPiT
“Wałbrzych”
Ku wolności 

12.11.2022

walbrzych-naszemiasto.pl

LISTOPAD 2022 W FILHARMONII SUDECKIEJ
W listopadzie 2022 Filharmonia Sudecka zaprasza na 

cztery koncerty. Już 4 listopada o godzinie 19:00 w Sali kon-
certowej przy ulicy Słowackiego 4 będzie można wysłuchać 
koncertu zatytułowanego „Najpiękniejsza ze wszystkich jest 
muzyka polska”. W programie muzyka polskich kompozyto-
rów od okresu „Młodej Polski” po współczesność. Usłyszymy 
Bolesława Szabelskiego (1896-1979) Suitę na orkiestrę op. 10 
z 1936 roku, Ludomira Różyckiego (1883-1953) Pietę. Na 
zgliszczach Warszawy – fragment dramatyczny na orkiestrę 
napisany w okresie wojennym w latach 1940-43, Wojciecha 
Kilara (1932-2013) Ricordanzę na orkiestrę smyczkową 
z 2005 roku, Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010) 
Trzy tańce op. 34 na orkiestrę napisane w 1973 roku oraz 
Hanny Kulenty kompozycję zatytułowaną Alinea z 2021 
roku. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej poprowadzi Maciej 
Tomasiewicz. Wyjątkową pozycję w tym programie ma 
kompozycja Hanny Kulenty Alinea. Przepiękny, ekspresyjny i 
zarazem minimalistyczny utwór oparty jest na dialogujących 
instrumentach solowych – klarnecie i fortepianie, którym 
towarzyszy orkiestra. Solistami będą Roman Widaszek – 
klarnet i Magdalena Duś – fortepian. Warto znaleźć czas 
już od 18-tej, bowiem na godzinę przed koncertem 4 listo-
pada 2022 odbędzie się spotkanie z kompozytorką Hanną 
Kulenty, która opowie o swojej twórczości i inspiracjach 
artystycznych. Wstęp na spotkanie jest wolny, a bilety na 
koncert w cenie 40 zł normalne i 30 zł ulgowe dostępne są w 
kasie Filharmonii (tel. 501-674-397) lub online: filharmonia-
-sudecka.bilety24.pl. 

Następnego dnia odbędzie się koncert zatytułowany Duet 
Lechowscy - mariaż wiolonczeli z fagotem. Jest to drugi kon-
cert z cyklu koncertów kameralnych, które w 45 sezonie ar-
tystycznym odbywają się w soboty, raz w miesiącu o godzinie 
18:00. Wystąpi duet muzyków: Elżbieta Lechowska - wiolon-
czelistka Orkiestry Filharmonii Sudeckiej, oraz jej mąż Ka-
sper Lechowski - fagocista w Operze Wrocławskiej. Program 

koncertu zapowiada się przebojowo, usłyszymy kompozycje 
napisane na fagot i wiolonczelę – a nie ma ich zbyt wiele w 
całej literaturze muzycznej: W.A. Mozarta zachwycać się nimi 
słuchając także muzyki kameralnej. Bilety w cenie 30 cyjną, 
wyśmienitą, a samego artystę jako znakomitego i wrażliwego 
wirtuoza. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej poprowadzi 
Joanna Ślusarczyk – dyrygentka, a w programie znajdą się 

także inne znane i rozpoznawalne utwory muzyki klasycznej 
jak Danse macabre Camille Saint-Saënsa , Suita na orkiestrę 
„Masques et Bergamasques” Gabriela Fauré oraz Manuela 
de Falla Suita z baletu „Elny i 30 zł ulWarto zaplanować 
wieczór w Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego 
w Wałbrzychu, a po szczegóły zapraszamy na naszą stronę 
internetową i portale społecznościowe.

Kompas kulturalny str. 11-12
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z Oficerem Prasowym Komendanta
Miejskiego Policji w Wałbrzychu
komisarzem Marcinem Świeżym.
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PAŹDZIERNIK

28
PIĄTEK

Imieniny:
Seweryn, Andrzej, Benignus

Wszystkich Świętych

LISTOPAD

1
WTOREK

Imieniny:
Szymon, Tadeusz 

Dzień Odpoczynku
dla Zszarganych Nerwów

 Imieniny:
Narcyz, Teodor, Wioletta 

Międzynarodowy
Dzień Łuszczycy

LISTOPAD

2
ŚRODA

LISTOPAD

3
CZWARTEK

„Że dobrym być potrzeba i któż tego nie wie? 
Lecz dobry owoc rośnie nie na każdym drzewie.” 

-  Mikołaj Rej

PAŹDZIERNIK

29
SOBOTA

Imieniny:
Bohdan, Jerzy 

Zaduszki

Imieniny:
Hubert, Sylwia

Święto Myśliwych - Hubertus

17:00 - BALLADY I ROMANSE ver. 2022 – spektakl – 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu 
19:00 - NIEWOLNICA ISAURA – spektakl – Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu 
19:00 – 21:00 - Wieczorne opowieści z lampionami - 
schronisko PTTK „Andrzejówka”
20:30 -  STRRRASZNE PARTY część 1 - impreza tanecz-
na  - A’PROPO
20:30 -  Halloween Party w Browarze Jedlinka
20:00 – 02:00 - Halloween 2022 - Restauracja Pod 
Lwami w Szczawnie-Zdroju

10:00 – 18:00 - „ODHUMANIZOWANIE – NIGDY NIE 
WIDZIAŁEŚ TAK DZIWNEJ WYSTAWY, UWIERZ MI” - 
Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, przy ul. Wyso-
ckiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” -  wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)
10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTA-
CYJNE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIADŁY!” 
- wystawa BWA ulica Słowackiego 
17:00 - Integracyjne Halloween Party - Oberża PRL 
Jedlina-Zdrój
20:00 - Remigiusz Knapik - zaduszkowy koncert pa-
mięci Grzegorza Ciechowskiego - A’PROPOS

Imieniny:
Antonin, Augusta

Halloween

PAŹDZIERNIK

31
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTA-
CYJNE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIADŁY!” 
- wystawa BWA ulica Słowackiego 
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” -  wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)
10:00 – 18:00 - „ODHUMANIZOWANIE – NIGDY NIE 
WIDZIAŁEŚ TAK DZIWNEJ WYSTAWY, UWIERZ MI” - 
Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, przy ul. Wyso-
ckiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu

10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTA-
CYJNE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIAD-
ŁY!” - wystawa BWA ulica Słowackiego 
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” -  wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)
10:00 – 18:00 - „ODHUMANIZOWANIE – NIGDY NIE 
WIDZIAŁEŚ TAK DZIWNEJ WYSTAWY, UWIERZ MI” - 
Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, przy ul. Wy-
sockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu

20:30 - STRRRASZNE PARTY część 2 -  impreza ta-
neczna w A’PROPOS

Imieniny:
Edmund, Przemysław  

Dzień Spódnicy

PAŹDZIERNIK

30
NIEDZIELA

12:30 - AKADEMIA PANA KLEKSA - – Teatr Lalki i Ak-
tora w Wałbrzychu 
18:00 - NIEWOLNICA ISAURA – spektakl – Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu 

Dzień Udaru Mózgu
Dzień Internetu

Święto Napojów Wyskokowych

Dzień Gospodyni Domowej
Dzień Frazesu
Dzień Kanapki

Międzynarodowy Dzień Ukrócenia Bezkarności za 
Zbrodnie Przeciwko Dziennikarzom

Światowy Dzień Animacji
Dzień Miłośników Pluszaków

REKLAMA R0655/22

OGŁOSZENIE
Starosta Wałbrzyski uprzejmie informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzy-

chu przy al. Wyzwolenia 24 został wywieszony wykaz 
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
położonej w Chwaliszowie, gmina Stare Bogaczowice, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 205/2, o powierzchni łącznej 0,7700 ha, 
obręb nr 0001 Chwaliszów, przeznaczonej do zbycia w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dodatkowe informacje dot. przedmiotowej nieru-
chomości można uzyskać w Wydziale Administracji 
Architektoniczno- Budowlanej i Gospodarki Nierucho-
mościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. 
Wyzwolenia 22, pok. 340, III p. lub pod nr tel. 74-84-
60-545.

Przed nami święto 
Wszystkich Świętych, któ-
re będzie dość szczególne, 
ponieważ de facto rozłoży 
się na cały weekend od 29 
października. Na co powin-
niśmy zwrócić uwagę w tych 
dniach?

Odwiedzający groby bli-
skich powinni szczególnie 
zwrócić uwagę na to, by nie 
zostać okradzionym. Osoby, 
które trudnią się takim pro-
cederem czekają na naszą 
nieuwagę. Apeluję, nie nośmy 
pieniędzy przy sobie, a jeśli 
posiadamy gotówkę, kartę 
płatniczą, czy cały portfel, 
miejmy to wszystko schowa-
ne w wewnętrznej kieszeni 
kurtki, ponieważ złodzieje 
czyhają, by wyciągnąć nam go 
z tylnej kieszeni spodni, czy 
wyrwać kobietom torebkę. 
Zwracam się właśnie do pań, 
które noszą podręczne to-
rebki, aby dobrze je trzymały. 
Przestrzegam, by również nie 
nosiły rzeczy wartościowych 
w torebkach. 

A jeśli chodzi o samych 
kierowców, na co powin-
ni zwrócić uwagę w tych 
dniach?

Po pierwsze sposób parko-
wania, gdzie i jak parkujemy, 
w szczególności bacząc na 
to, czy organizacja ruchu przy 
cmentarzu nie została zmie-
niona. Ale wracając jeszcze 
do poprzedniego pytania, kie-
rowcy również powinni zwró-
cić szczególną uwagę, by nie 
pozostawiać wartościowych 
rzeczy w widocznym miejscu 
w pojazdach. Chodzi o lapto-
py, torebki, telefony komór-
kowe. Po prostu nie kuśmy 
złodziei. 

Zwrócił Pan uwagę na 
zmianę organizacji ruchu 
przy cmentarzach w dniu 1 
listopada...

Tak, jeżeli chodzi o Wał-
brzych to newralgiczne miej-
sca to ulice Moniuszki, Prze-

mysłowa, Sikorskiego oraz 
Poznańska, jak również Że-
romskiego. Zwróćmy uwagę 
jak parkujemy, tak aby nie 
tamować ruchu. Ponadto 
zwróćmy uwagę, czy nie po-
jawił się zakaz wjazdu na ulicę 
przy cmentarzu lub nie zmie-
niono organizacji ruchu na uli-
cę jednokierunkową. Śledźmy 
lokalne media i strony gminy, 
gdyż tam najczęściej publiko-
wane są zmiany organizacji 
ruchu. 

Przed nami akcja "Znicz 
2022". Kierowcy będą pod 
szczególną kontrolą?

Jak co roku policja będzie 
czuwać nad bezpieczeń-
stwem poruszających się na 
drogach. Pamiętajmy o bez-
piecznej jeździe, stosując się 
do obowiązujących przepisów 
drogowych. Pamiętajmy, że 
obowiązuje nowy taryfikator 
mandatów, a więc te kary są 
wyższe. Kierowcy wyjeżdżają-
cy w dalsze trasy powinni pa-
miętać, aby jeździć rozważnie 
i uważnie, czyli przysłowiowa 
noga z gazu. Pamiętajmy rów-
nież, by ustępować pierw-
szeństwa pieszym, a co naj-
ważniejsze - zadbać o światła 
w pojeździe. Będzie zmiana 
czasu z letniego na zimowy 
w związku z czym szybciej 
zapadnie zmrok. Pamiętajmy, 
by dobrze widzieć, ale nie 
oślepiać innych uczestników 
ruchu drogowego. Obecnie 
trwa policyjna akcja, dzięki 
której kierowcy mogą bez-
płatnie w wybranych stacjach 
diagnostycznych sprawdzić 
stan oświetlenia w pojaz-
dach, warto to zrobić przed 
wyjazdem na groby bliskich 
w święto. Zwracam również 
uwagę, że to będzie długi 
weekend zaczynający się od 
29 października a nie tylko 1 
listopada. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Dolny Śląsk i Opolszczyzna otrzymają dofinansowanie
z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Kolejne inwestycje 
będą możliwe dzięki 
dotacjom z Rządowe-
go Programu Inwesty-
cji Strategicznych. W 
piątek w siedzibie Wał-
brzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 
„INVEST-PARK” odbyła 
się konferencja prasowa 
podsumowująca przy-
znanie dofinansowań 
dla samorządów działa-
jących w obrębie WSSE. 

Rządowy Program In-
westycji Strategicznych to 
program kompleksowego 
wsparcia samorządów. Rzą-
dowe środki dla miast, gmin, 
powiatów i województw 
dają szanse na kolejne in-
westycje, rozwój eksportu 

i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Właśnie dlatego piąta 
edycja skierowana została 
do samorządów na rozwój 
stref przemysłowych. Do 
gmin, powiatów i woje-
wództw trafi blisko 5 mld zł.

- Mądrą odpowiedzią na 
obecną sytuację geopolitycz-
ną i następujący w jej wyniku 
kryzys energetyczny jest kie-
rowanie wszystkich wysiłków 
w stronę newralgicznych sek-
torów polskiej gospodarki. 
Właśnie taką odpowiedzią 
jest kolejna edycja Rządowe-
go Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. 5 mld zł na rozwój 
stref przemysłowych to skala 
pomocy, której nie mogą nie 
docenić - zarówno samorzą-
dowcy jak i biznes. Tym sa-

mym do Jaworzyny Śląskiej 
trafi dofinansowanie 76 mln 
zł, do Ząbkowic Śląskich 113 
mln zł, 25 mln zł do Strzego-
mia, blisko 98 mln zł do Jawo-
ra i 50 mln zł do Opola. Tego 
typu wsparcie to klucz do 
uruchomienia nowych miejsc 
pracy i rozwoju eksportu. Cie-
szę się, że rząd przekazuje te 
dofinansowania na ręce sa-
morządów, a bez względu na 
zewnętrzne trudności — do-
skonale rozumie te potrzeby i 
troszczy się o zrównoważony 
rozwój - mówił w trakcie 
spotkania z dziennikarza-
mi Prezes Zarządu Wał-
brzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Piotr Woj-
tyczka. 

W konferencji prasowej 
udział wzięli przedstawicie-
le gmin z Jaworzyny Śląskiej, 
Jawora, Strzegomia oraz 
Opola. To właśnie te samo-
rządy, na co dzień działają-
ce na terenach Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, otrzymały dofinan-
sowania w ramach Rządo-
wego Programu Inwestycji 
Strategicznych (ze wsparcia 
skorzystają również Ząbko-
wice Śląskie). 

Istotę dofinansowania 
podkreślała Justyna Chre-
bela - Zastępca Burmistrza 
Jaworzyny Śląskiej. - Jest to 
dla nas kwota historyczna. 
W ramach tego planujemy 
uzbroić tereny inwestycyjne, 
wybudować drogi, stworzyć 

sieci kanalizacyjne. Mamy 
nadzieję, że te kompleksowe 
działania pozwolą dotrzeć do 
nowych inwestorów, co na-
stępne przełoży się na kom-
fort życia naszych mieszkań-
ców. 

Entuzjazmu nie krył rów-
nież Michał Bander - Za-
stępca Burmistrza Miasta 
Jawor. - Są to ogromne środ-
ki, które wzmocnią rozwój 
naszej strefy gospodarczej. 
Będziemy prowadzić inwesty-
cje drogowe, wodno-kanali-
zacyjne, energetyczne. Nasza 
strefa będzie jeszcze bardziej 
konkurencyjna i wierzę, że ko-
lejni inwestorzy zainwestują 
swoje środki. To z kolei przeło-
ży się na rozwój całej lokalnej 
społeczności. 
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Tradycja obchodów Wszystkich Świętych
Już niebawem 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych. Oprócz tradycyjnej reflek-

sji, może warto zastanowić się nad tym, skąd się wziął ten zwyczaj? Na przestrzeni wieków, 
podczas mieszania się starych świąt z nową kulturą, pojawiły się dwie nazwy, które opisują do-
kładnie to samo święto, lecz celebrują pamięć po różnych zmarłych.

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Szczawno-Zdrój inwestuje

Pochodzenie
Pierwsze wzmianki o Święcie 

Zmarłych pojawiają się w zapiskach 
jednego z opatów klasztoru be-
nedyktyńskiego we Francji, z roku 
998. Mnich pisał, że ustalono dzień 
modlitw za zmarłych braci dnia 2 li-
stopada, gdyż podobne, pogańskie 
święto obchodzą okoliczni chłopi. 
Wybieg ten miał za zadanie przy-
ciągnąć ludzi do obrzędów kościel-

nych i porzucenie starych bezboż-
nych praktyk. W następnych latach 
zwyczaj ten przejęły inne zakony. 
Do Polski Święto Zmarłych trafiło 
w wieku XII za sprawą braci Cyster-
sów. Wzmianki o tym można odna-
leźć w księgach dawnego klasztoru, 
stojącego w Lądzie, obecnym opa-
ctwie Salezjanów w województwie 
wielkopolskim. Dzień Zmarłych na 
stałe zagościł w kalendarzu kato-

lickim w roku 1311. Stolica Apo-
stolska wprowadziła to święto do 
liturgii rzymskiej i w przeciągu kil-
kudziesięciu lat upowszechniło się 
ono na terenie całego Kościoła Ka-
tolickiego.

Jak to było w Polsce
Dzień Wszystkich Świętych przy-

pada w Kościele Katolickim na 1 li-
stopada. Jest to dzień wspomnień 
o wszystkich tych, którzy po śmierci 

poszli do nieba. Jak wiadomo wszy-
scy święci to osoby zmarłe, lecz 
nie wszyscy zmarli to święci. Tych 
ostatnich wspominamy, zgodnie z 
pradawnym kalendarzem, dnia 2 
listopada. Dzień ten w kościele na-
zywany jest Zaduszkami.

W Polsce święto pojawiło się za 
sprawą Kościoła Katolickiego. Swo-
je korzenie ma też w zwyczajach 
pogańskich znanych z "Dziadów" 
(to ten przedchrześcijański obrzęd, 
którego istotą było „obcowanie 
żywych z umarłymi”, a konkretnie 
nawiązywanie relacji z duszami 
przodków), które potem zostały 
zaadaptowane przez Kościół dla 
nowego święta. Warto wspomnieć, 
że w czasach PRL-u było ono znane 
jako Święto Zmarłych lub Wszyst-
kich Zmarłych. Tradycyjnie tego 
dnia wierni tłumnie odwiedzają 
cmentarze, aby na chwilę zadumać 
się przy grobach swoich bliskich. 
Dekorują je kwiatami i zniczami. 
Znicze płoną na grobach powstań-
ców, na wojskowych kwaterach 
cmentarnych, przy tablicach pa-
miątkowych postawionych ku 
pamięci poległych i zabitych w 
wojnach, płoną na grobach ludzi 
zasłużonych dla kraju i jego kultury 
oraz pojawiają się na opuszczonych 
mogiłach, o których nikt już nie pa-
mięta. Jest to także dzień pamięci 
narodowej.

O co chodzi z Halloween?
Halloween utożsamiane jest z 

amerykańską popkulturą. Jednak 
okazuje się, że nie jest to do końca 
prawdą. Oczywiście to Amerykanie 
rozpowszechnili tradycję biegania 
po ulicach, w przeróżnych strojach i 

stukania do drzwi z żądaniem łako-
ci i upominków. Sam zwyczaj prze-
bierania się w dniu Święta Zmarłych 
i odwiedzania ludzi w domach, jest 
bardzo stary i pochodzi z pogań-
skich czasów. Celtowie zamieszku-
jący Wielką Brytanię i Irlandię, czcili 
zmarłych w podobny sposób już 
tysiące lat temu. Nazwa Halloween 
wywodzi się od słów All Hallow Eve, 
co w tłumaczeniu oznacza — Wigi-
lię Wszystkich Świętych

Katolicy wiedzą
Zarówno 1 jak i 2 listopada wier-

ni mogą uzyskać odpust zupełny, 
czyli całkowite darowanie kar dla 
dusz cierpiących w czyśćcu. Aby 
uzyskać odpust zupełny należy: 
wzbudzić intencję jego otrzyma-
nia, być w stanie łaski uświęcają-
cej, wyzbyć się przywiązania do 
jakiegokolwiek grzechu, przyjąć w 
tym dniu Komunię Świętą, odno-
wić jedność ze wspólnotą Kościoła, 
poprzez odmówienie „Ojcze Nasz”, 
„Wierzę w Boga” i modlitwy w in-
tencjach bliskich Ojcu Świętemu. 
Według Kościoła to właśnie dary 
duchowe, które możemy ofiarować 
podczas tych dni bliskim zmarłym, 
są najważniejsze. Z tego względu 
1 i 2 listopada w uroczystościach 
w świątyniach bierze udział wielu 
wiernych - zarówno w miastach, jak 
i na wsiach.

Zebrał i opracował
Paweł Szpur

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty:

ding.pl
naszeszlaki.pl

itaka.pl
orpeg.pl

Inwestycje, zmiany, nowości. Tak 
krótko można powiedzieć o ostatnich 
szczawieńskich przedsięwzięciach. 
Takimi słowami można określić ostat-
nie dwa i przyszłe dwa lata wytężo-
nych prac w uzdrowisku.

"Miejsce Obsługi Turysty" brzmiało 
niewiarygodnie  gdy przy ulicy Ada-
ma Mickiewicza był potok, krzaki i 
dawne nieużytki działkowiczów. Tym-
czasem budowa zespołu szkolno-
-przedszkolnego wraz z kompleksem 
sportowym i nowością, jaką jest Miej-
sce Obsługi Turysty z dużym parkin-
giem, nabiera realnego kształtu. 

Przypomnijmy, to duże przedsię-
wzięcie inwestycyjne obejmuje mię-
dzy innymi budowę miejsc parkin-
gowych z wyznaczonymi miejscami 
dla kamperów, budowę wiaty tury-
stycznej, wykonanie stacji ładowania 
rowerów elektrycznych. 

Aktualnie prowadzone są ostatnie 
intensywne prace budowalne, które 
mają zakończyć inwestycję jeszcze 
w tym roku.  Część naziemna jest 
widoczna, ale warto też wspomnieć 
o tej części inwestycji, która jest pod 
ziemią a spełniać będzie bardzo 
ważną funkcję. Mowa o zbiorniku o 
pojemności 100 tys. litrów, do które-
go trafiały będą wody opadowe ze 
znajdującego się tuż obok kompleksu 
oświatowo-sportowo-rekreacyjnego. 
Te ogromne ilości wody wykorzy-
stane zostaną do zraszania boiska 
mieszczącego się w wymienionym 
kompleksie, a także do podlewania 
licznej szczawieńskiej roślinności oraz 
zraszania ulic i chodników, zwłaszcza 

podczas upałów. Wykorzystanie tej 
wody spowoduje mniejsze zużycie tej 
pochodzącej z wodociągów, co przy-
niesie Gminie bardzo duże oszczęd-
ności.

Realizacja tego zadania odbywa 
się w ramach programu „Wsparcie 
finansowe w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmin 
Górskich” na rozwój bazy turystycznej 
w Szczawnie-Zdroju, a wartość dofi-
nansowania wyniosła 3 227 136 zł.

Kolejną inwestycją, która ma 
przynieść pożytek mieszkańcom, 
szczególnie najmłodszym, jest prze-
budowywany plac zabaw w Parku 
Szwedzkim. Nowoczesne konstrukcje 
już są widoczne. Wielkie drewnia-
ne bele, liny, a do tego masa piasku. 
Wszystko to robi wrażenie i wzbudza 
zainteresowanie. Prace w zabytko-
wym parku jeszcze trwają ale mają się 
zakończyć w tym roku. To inwestycja 
o wartości prawie 1,5 mln zł. Będzie 
nowocześnie, atrakcyjnie, a przede 
wszystkim bezpiecznie.

Jeszcze więcej dzieje się w zabyt-
kowym Parku Zdrojowym. W tym 
planie inwestycyjnym założono, że do 
końca 2022 roku powstanie amfiteatr 
z otwartym zadaszeniem o konstruk-
cji drewnianej, trybuny oraz obiekt 
socjalno-techniczny. Ściany w formie 
łuków polepszą akustykę wydarzeń, 
które będą organizowane na scenie 
o wymiarach 88 m kw. i wysokości 7 
metrów. Drewniane trybuny w miarę 
oddalania się od sceny przechodzić 
będą w teren zielony tworzący natu-

ralną – zieloną przestrzeń dla widzów. 
Kształt i forma obiektu nawiązują do 
istniejącego wcześniej amfiteatru. 
To nie koniec zmian w tym rejonie 
uzdrowiska. Wystarczy wymienić, że 
wyremontowana zostanie Aleja Ro-
dodendronów prowadząca do amfi-
teatru  i toaleta przy niej usytuowana, 
schody na Wieżę Anny i powstanie 
skatepark w obszarze Słonecznej Po-
lany. 

 Całkiem niedawno bo w lip-
cu br. Gmina Szczawno-Zdrój cieszyła 
się otwarciem nowoczesnej wieży 
widokowej na Wzgórzu Gedymina, a 
już dziś można powiedzieć, że był to 
inwestycyjny „strzał w dziesiątkę”. Tyl-
ko przez ostatnie 30 dni szczawień-
ską atrakcję turystyczną odwiedziło 
ponad 32 tys. Osób. Jednocześnie in-
formacja ta pozwala szacować, że od 
początku jej istnienia na wieżę weszło 
ponad 100 tysięcy osób.

W planach zagospodarowania tej 
części uzdrowiska gmina poszła jesz-
cze dalej.  30 września br. Burmistrz 
Marek Fedoruk, podpisał umowę na 
roboty budowlane w zakresie zago-
spodarowania terenu wokół stawów 
na Wzgórzu Gedymina. Zadanie 
współfinansowane jest ze środków 
Rządowego Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych. Wartość umowy opiewa na 
kwote 567.006,63 zł. W ramach za-
dania wykonane zostaną prace zwią-
zane z zagospodarowaniem terenu 
wokół stawów, w tym między innymi:

· Oczyszczenie płyt na skar-
pie stawu górnego z uzupełnieniem 
ubytków

· Udrożnienie i remont prze-
pustów,

· Wykonanie plaży trawia-
stej,

· Obsadzenie stawów kłącza-
mi roślin wodnych,

· Wykonanie ścieżki o na-
wierzchni mineralnej,

· Wykonanie plaży piaszczy-
stej,

· Wykonanie kładki drewnia-
nej i dwóch platform dla wędkarzy,

· Wykonanie płotka faszyno-
wego,

· Wykonanie miejsca na og-
nisko.

Rozwój  gminy dla włodarzy 
Szczawna-Zdroju jest najważniej-
szy. 10 października br czasopismo 
"Wspólnota" opublikowało ranking: 
"Liderzy inwestycji", w którym porów-
nano wydatki inwestycyjne samorzą-
dów w latach 2019-2021.

Szczawno, patrząc na ostatnie i 
przyszłe zmiany inwestycyjne,  zna-
lazło się zasłużenie w ścisłej czołów-
ce gmin. Szczawno, jako nieliczna 
gmina, z roku na rok pnie się do góry 
tego rankingu. Wyniki mówią same za 
siebie:

2017-2019: miejsce 104.
2018-2020: miejsce 36.
2019-2021: miejsce 17.

fot. Patryk Maćkowiakfot. Patryk Maćkowiak



Wiadomości z regionu
PARTNER STRONY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Pociągi wrócą na trasy w całym regionie. Trwa ogromny 
projekt rewitalizacji nieczynnych linii kolejowych

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Jednym z głównych prio-
rytetów Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
jest walka z wykluczeniem 
komunikacyjnym. Dlatego 
w całym regionie przejmo-
wane są nieczynne, często 
od kilkudziesięciu lat, linie 
kolejowe. Kolejny krok to 
ich rewitalizacja i przywra-
canie na nich połączeń pa-
sażerskich. Następne linie 
zostaną oddane do użytku 
już w grudniu.

Celem tego ambitnego i nie-
spotykanego w skali kraju pro-
jektu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego jest udostępnie-
nie mieszkańcom regionu moż-
liwości korzystania z transportu 
kolejowego wszędzie tam, gdzie 
jest to możliwe między innymi 
do realizacji codziennych prze-
jazdów do pracy czy szkoły. Lep-
sza dostępność siatki połączeń 
z pewnością zachęci także tury-
stów do zwiedzania Dolnego Ślą-
ska poruszając się właśnie koleją.

- Sukces przywróconych i uru-
chomionych już linii pokazuje, że 
mieszkańcy regionu chętnie po-
ruszają się po nim komunikacją 
zbiorową, zwłaszcza pociągami, 
jeśli mają taką możliwość. Tabor 
Kolei Dolnośląskich jest nowoczes-
ny, wygodny i ekologiczny. Podró-
żuje się nimi komfortowo i szybko 
– pociągi nie stoją w korkach i czas 
przejazdu jest znacznie krótszy, 
niż w przypadku samochodu. Za 
cel postawiliśmy sobie eliminację 
wykluczenia transportowego na 
Dolnym Śląsku. I cel ten konse-
kwentnie realizujemy przywraca-
jąc do użytku kolejne linie kolejo-
we – mówi Cezary Przybylski, 
Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego.

Samorząd Województwa Dol-
nośląskiego przejmuje od pań-
stwa ponad dwadzieścia linii 
kolejowych na terenie całego 

regionu - to w sumie ponad 300 
km. 

Wśród linii przejmowanych w 
ramach tego ogromnego i am-
bitnego projektu Samorządu 
Województwa znalazły się m.in.: 
310 Kobierzyce – Piława Gór-
na, 318 Srebrna Góra – Bielawa 
Zachodnia, 319 Kondratowice – 
Łagiewniki, 345 Kamienna Góra 
– Pisarzowice.

- Przez wiele lat popełniano te 
same błędy i zamykano linie ko-
lejowe. My odwracamy ten trend. 
Dlatego stawiamy na rewitali-
zację linii kolejowych. Jednym z 
przykładów jest już istniejąca i 
funkcjonująca linia do Bielawy. 
Obecnie trwają prace nad linią nr 
310 z Wrocławia do Piławy Gór-
nej przez Łagiewniki i Niemczę. 
Ostatnio z kolei uruchomiliśmy 
komunikację zastępczą pomiędzy 
Lądkiem-Zdrojem, a Stroniem Ślą-
skim do czasu przejęcia linii przez 
Samorząd Województwa. Chcemy 
zaoferować mieszkańcom szybki, 
bezpieczny i ekologiczny transport 
publiczny – mówi Grzegorz Ma-
cko, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Chocianów wraca na kolejo-
wą mapę Polski

Od grudnia mieszkańcy pół-
nocy województwa po 22 latach 
odzyskają połączenie między 
Chocianowem a Legnicą. Zakoń-
czona została modernizacja linii 
nr 303 i 316.

– Przywrócenie połączeń kole-
jowych do Chocianowa to efekt 
wielu rozmów, a także zaangażo-
wania ze strony gminy. Dzięki tej 
inwestycji blisko ośmiotysięczny 
Chocianów uzyska bezpośrednie 
połączenie z Legnicą, Wrocławiem 
i innymi miejscowościami na Dol-
nym Śląsku – mówi Tymoteusz 
Myrda, Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. – Na 
Dolnym Śląsku trwa największy 
w Polsce projekt rewitalizacji linii 

kolejowych. Przejmujemy lokalne 
linie kolejowe w celu ich rewita-
lizacji oraz ponownego urucho-
mienia połączeń. Łączymy miasta 
w regionie, aby ułatwić mieszkań-
com codzienną komunikację. Re-
gionalna kolej dosłownie otwiera 
okno na świat – dodaje.

W relacji Legnica – Chocianów 
w pierwszym okresie realizacji 
pojedzie 6-8 par pociągów. Pa-
sażerowie z Chojnowa i Chocia-
nowa dojadą również do Wroc-
ławia. Wraz ze wzrostem liczby 
podróżnych, oferta przewozowa 
będzie systematycznie rozwijana 
i dostosowana do potrzeb miesz-
kańców regionu. Trasę obsłużą 
pociągi Kolei Dolnośląskich.

Pociągi po latach wracają w 
różne zakątki województwa

Samorząd Województwa Dol-
nośląskiego przejął już od PKP 
praktycznie wszystkie z zaplano-
wanych ponad dwudziestu linii 
kolejowych na terenie całego 
regionu. W kilku ostatnich przy-
padkach trwa proces formalny.

Dzięki temu projektowi pocią-
gi pasażerskie po około 40 latach 
znów zaczęły jeździć z Dzierżo-

niowa do Bielawy. W niedalekiej 
przyszłości, po długiej przerwie, 
koleją dojedziemy także m.in. do 
położonego u stóp Śnieżki Kar-
pacza i Karkonoskiego Parku Na-
rodowego, Parku Narodowego 
Gór Stołowych, uzdrowisk: Ląd-
ka-Zdroju, Świeradowa-Zdroju, 
czy Przerzeczyna-Zdroju, a także 
twierdzy w Srebrnej Górze oraz 
wielu pięknych pałaców na tere-
nie Dolnego Śląska.

- Odnowa linii kolejowych, ich 
rewitalizacja,  jest korzystna za-
równo dla mieszkańców, jak i dla 
podniesienia atrakcyjności tury-
stycznej Dolnego Śląska. Ekolo-
giczny transport zapewniający 
dojazd do pracy i szkoły, a w week-
end pozwalający na korzystanie z 
bogatej oferty turystycznej, pod-
niesie jakość życia mieszkańców 
oraz  zmniejszy ruch samochodo-
wy – mówi Jacek Iwancz, radny 
Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego.

Różnorodne działania Kolei 
Dolnośląskich 

Od 4 września Koleje Dolno-
śląskie uruchomiły autobusową 
komunikację zastępczą na trasie 

z Kłodzka do Stronia Śląskiego i 
Lądka-Zdroju. Do czasu powro-
tu połączeń kolejowych, do obu 
tych turystycznych miejscowości 
podróżni łatwo i komfortowo do-
trą autobusem. 

Pojazdy są skomunikowane 
z pociągami, które zatrzymują 
się w Kłodzku – przystanki auto-
busowe zostały uwzględnione 
w kolejowym rozkładzie jazdy. 
Podróżni wygodnie mogą też 
kupić jeden bilet na całą podróż, 
np. przez intrnet. Trasę obsługują 
nowoczesne, niskopodłogowe 
autobusy. Jest w nich możliwość 
przewożenia wózków lub rowe-
rów.

Od grudnia Koleje Dolnoślą-
skie przejmą także część prze-
wozów pasażerskich na trasie 
Wrocław Główny – Brzeg Dolny 
– Wołów do Ścinawy oraz w re-
lacji do Głogowa. Będzie to 5 par 
pociągów dziennie: w godzinach 
porannych, okołopołudniowych 
i popołudniowych umożliwiają-
cych komfortowy dojazd m.in. 
do pracy czy szkoły oraz powrót 
do domu. Na trasie wciąż będą 
jeździły także pociągi POLREGIO.

Samorząd województwa przywraca nieczynne linie kolejowe.Samorząd województwa przywraca nieczynne linie kolejowe.
Obsługują je nowoczesne i komfortowe pociągi KDObsługują je nowoczesne i komfortowe pociągi KD

Koleją niedługo dojedziemy m.in. do Karpacza,Koleją niedługo dojedziemy m.in. do Karpacza,
skąd zaczyna się wiele szlaków pieszych na Śnieżkęskąd zaczyna się wiele szlaków pieszych na Śnieżkę
Fot. Szymon BalicFot. Szymon Balic

Do czasu powrotu pociągów, z Kłodzka do Stronia ŚląskiegoDo czasu powrotu pociągów, z Kłodzka do Stronia Śląskiego
i Lądka-Zdroju podróżni pojadą autobusową komunikacją zastępcząi Lądka-Zdroju podróżni pojadą autobusową komunikacją zastępczą
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Studio Espresso gościło na deskach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego podczas prac remontowych widowni 

z dyrektor Teatru Dramatycznego, byłą radną miejską czterech kadencji
i zasłużoną dla Miasta Wałbrzycha rozmawiał Paweł Szpur

z Danutą Marosz 

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

REKLAMA R0656/22 REKLAMA R0657/22

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

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

OKNA, DRZWI, ROLETY OKNA, DRZWI, ROLETY 

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

U NAS TANIEJ! U NAS TANIEJ! 

PROMOCJA
TRZECIA 

SZYBA W OKNIE 

GRATISOKNAOKNA
montaż gratis montaż gratis 

To już dwadzieścia lat Pani 
pracy w Teatrze Dramatycz-
nym. Jak to się stało, że zosta-
ła Pani dyrektorem teatru?

Jak wiele rzeczy w moim ży-
ciu - przypadkiem trochę. Mar-
szałkiem Województwa Dolno-
śląskiego w 2002 roku był Pan 
Henryk Gołębiewski, którego 
bardzo pozdrawiam i kłaniam 
się. To za jego sprawą trafiłam 
do teatru. Trochę nolens volens, 
przyznam szczerze.  Przez trzy 
miesiące prosiłam moją dyrek-
torkę o zatrzymanie mojego 
dotychczasowego miejsca pra-
cy, bo byłam przekonana, że nie 
zabawię tu dłużej. Stało się ina-
czej. To ostatnia moja kadencja, 
więc powoli już na schyłkowej, 
ale jednak (śmiech)... 

Jesteśmy w teatrze pod-
czas remontu, ale to nie 
pierwsza tego typu inwesty-
cja w trakcie Pani lat pracy. Ile 
było tych zmian?

Oj dużo… trzeba byłoby kie-
dyś policzyć. Kiedy zaczęliśmy 
pracować z Piotrem Kruszczyń-
skim, to przypominam sobie, że 
nasi poprzednicy, zwłaszcza już 
nieżyjący Wowo Bielicki, mie-
li pomysł przeniesienia teatru 
do GDK-u , do fantastycznego 
miejsca, którego północną pie-
rzeję mijamy na Placu Grun-
waldzkim ciągle i czekamy na 
lepszą jego przyszłość. Taki 
był pomysł, z którego nic nie 
wyszło. Pieniądze, pieniądze 
i jeszcze raz pieniądze... Wie-
dzieliśmy więc, że powinniśmy 
się skupić,  jak przestrzeń przy 
placu Teatralnym choć trochę 
ogarnąć,  jak ją zmodyfikować, 
bo to był czas, który mogę 
śmiało nazwać "śmierci tech-
nicznej" istniejących obiektów 
teatralnych.  Moi poprzednicy 
uznali, że skoro będziemy się 
przenosić i liczyli na pieniądze 
unijne, to może nie warto in-
westować w istniejące mienie 
Teatru  i zatrzymali się, planując 
przeniesienie instytucji. Kiedy 
okazało się, że tak się nie stanie, 
zaczęliśmy poszukiwać różnych 
źródeł finansowania. Rozpoczę-
liśmy od własnych. Później zna-
lazły się środki z Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, ze 
środków unijnych i ministerial-
nych. I tak po kawałku -dziesięć 
obiektów, dwie sceny i obiekty 
towarzyszące, magazynowe i 
pracownie, trzeba było wyre-

montować, by móc rozwijać się 
i pracować z satysfakcją. 

To nie tylko remont, ale 
również inwestycje, powstała 
Scena Kameralna. Skąd po-
mysł, by oprócz Dużej Sceny, 
postawić również mniejszą?

Tutaj powinnam się bardziej 
skupić na programie, z którego 
jesteśmy bardzo dumni i który 
za sprawą moich partnerów 
zawodowych, dyrektorów arty-
stycznych  oraz całego zespołu 
- przez te lata próbujemy budo-
wać.  Jesteśmy nadal pełni po-
kory, ale i satysfakcji z naszych 
dokonań i osiągnięć artystycz-
nych,  zadbaliśmy bowiem o 
dużą różnorodność programo-
wą. Zatem uważaliśmy, iż zale-
dwie cztery premiery na jedy-
nej, Dużej Scenie w ciągu roku, 
to stanowczo za mało. Mając 
szesnastoosobowy zespół ak-
torski i dając szansę rozwoju 
artystycznego wszystkim tym 
wybitnym twórcom  na jed-
nej tylko scenie, jednocześnie 
na niej grając i w tygodniu ro-
biąc próby, to się nie godzi. Po 
pierwsze - nie damy rady tak 
dłużej pracować i dbać o po-
ziom i artystyczny rozwój. Są 
pomieszczenia w teatrze, które 
z powodzeniem mogłyby peł-
nić rolę drugiej sceny, jeśli by-
śmy je wyremontowali i trochę 
zmienili ich funkcje.  Większość 
znaczących teatrów w Polsce 
posiada minimum dwie sceny 
– dużą i mniejszą, kameralną. 
Te przestrzenie są budowa-

ne po to, by realizować w nich 
projekty skromniejsze - takie, 
w których aktor jest blisko, na 
wyciągnięcie ręki. Odbywają 
się w nich także działania war-
sztatowe, projekty konteksto-
we towarzyszące premierom, 
czytamy tam nowe teksty, a 
młodzież zainteresowana swo-
im rozwojem osobistym może 
także prowadzić swoje zajęcia 
w przestrzeni sąsiadującego ze 
Sceną Kameralną tzw. Bunkra. 
Warto jednak wspomnieć, a 
widzowie nasi z całą pewnoś-
cią to wiedzą, że Teatr od lat 
prezentuje się w różnych prze-
strzeniach, tzw. nieteatralnych, 
np. w starej Kaplicy Ewangeli-
ckiej, w dawnym PDT, na dwor-
cach kolejowych, świetlicach, w 
szkołach…

I w Zamku Książ...

I w Zamku Książ, i w amfite-
atrze, więc tych miejsc, które 
są wymarzone dla teatru, żeby 
się rozwijać i promować różno-
rodność artystyczną, potrzeba 
dużo i dla nas przestrzeń jest 
ważna. Zatem nasza malutka 
scena, mieszcząca dawniej ok. 
dwudziestu-dwudziestu pię-
ciu widzów, którą nazywaliśmy 
Czarną Salą, okazała się miej-
scem idealnym, by po rozbudo-
wie stać się na przełomie 2007 
i 2008 roku dodatkową, profe-
sjonalną sceną.  Powstała więc 
nowa Scena Kameralna - za-
mknięta przestrzeń dla 110-120 
widzów z własnym zapleczem, 
garderobą, antresolą, kabiną 
akustyczno-oświetleniową, nie-
dużym magazynem etc. Bardzo 
lubiana przez widzów, a dziś to 
jest ratunek dla nas, gdy w 2022 
roku w czasie remontu widow-

ni Dużej Sceny tutaj właśnie 
skupiamy główne nasze działa-
nia. Moglibyśmy prosić innych 
o wsparcie, bo nie mielibyśmy 
miejsca do grania...  

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu 
Pani dyrektor opowiada o pro-
jekcie „Trzeciego Teatru” oraz o 
tym jak powstał amfiteatr i czy 
przyznany tytuł Zasłużony dla 
Miasta Wałbrzycha był dużym 
zaskoczeniem. Zeskanuj kod 
QR i oglądaj pełen wywiad. 
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Wałbrzych, dnia 17.10.2022 r.  OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Podzamcze” w Wałbrzychu Al. Podwale 1
ogłasza przetarg nieograniczony – ustny 

na  ustanowienie  odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym 
umówieniu się z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.           
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek 
bankowy Spółdzielni 92 2030 0045 1110 0000 0087 9500 w terminie do dnia 7.11.2022 r.
 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu 
mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 
Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków na 
w/w rachunek bankowy Spółdzielni, najpóźniej do dnia 7.11.2022 r. 
Wpłacone wadium, w przypadku wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na 
poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto 
Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje zwrócone na wskazany numer rachunku 
bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 
 W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej 
– pod rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy 
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez 
pracownika Spółdzielni). 
 Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż 

do pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik 
przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje 
ceny wyższej od ceny wywoławczej.
 Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało 
dotychczas sporządzone)  świadectwo charakterystyki  energetycznej powyższych lokali 
mieszkalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021.2351 
z późniejszymi zmianami).
 Z osobą wygrywającą przetarg  zostanie zawarta notarialna umowa ustanowienia                   
i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni –
 w terminie do dwóch miesięcy od dnia postawienia lokalu do dyspozycji - pełnej kwoty 
wylicytowanej w drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.   
 Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty      
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74 66-56-957, 74 66-47-253 lub osobiście      
 w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.    
Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

1. przy ul. Senatorskiej 21/9, piętro II,
składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,

wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 62,30 m².
Cena wywoławcza wynosi   219 753,00 zł,

wadium – 10 987,65 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.11.2022 r.

o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

3. przy ul. Porcelanowej 11/4, pietro I,
składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju 

o łącznej powierzchni użytkowej 32,90 m².
Cena wywoławcza wynosi 123 390,00 zł,

wadium – 6 169,50 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 8.11.2022 r.

o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni.

2. przy ul. Grodzkiej 30/32,   piętro X,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc

i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m².
Cena wywoławcza wynosi   150 120,00 zł,

wadium – 7 506,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 8.11.2022 r.

o godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni.

REKLAMA R0658/22 REKLAMA R0659/22

Antosia nikomu w Świebo-
dzicach nie trzeba przedsta-
wiać. Ten mały, dzielny chłopiec 
walczy o zdrowie ze wszystkich 
sił. W poprzedni piątek o godzi-
nie 10:30 na ulicy Rekreacyjnej 
1 specjalnie dla niego odbyło 
się bicie rekordu Polski w utwo-

rzeniu serca z ludzi w czerwo-
nym nakryciu głowy.

Organizatorem akcji była Szko-
ła Podstawowa nr 3 w Świebodzi-
cach. Udało się! Na płycie boiska 
zjawiło się 1980 osób! Tym samym 
dotychczasowy rekord należący 

do Gminy Puck został pobity. W bi-
cie rekordu włączyły się wszystkie 
świebodzickie placówki oświato-
we, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, mieszkańcy, a także Sekre-
tarz Miasta Sabina Cebula oraz 
pracownicy Urzędu Miejskiego. W 
imieniu Antosia i jego Rodziców 
organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy byli osobiście 
i tym, którym obowiązki nie po-
zwoliły na uczestnictwo, jednak 

myśleli o Antosiu i kibicowali. To 
kolejny raz, kiedy świebodzicza-
nie pokazali, że mają ogromne 
serca wypełnione empatią i chęcią 
pomocy innym. Można wspierać 
nadal Antosia. Link do zbiórki dla 
Antosia: https://www.siepomaga.
pl/antos-serduszko.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl

Rekord należący do Gminy Puck został pobity

Jest rekord!

Głuszyca 
Widokowy taras
Burmistrz Głuszycy Roman 

Głód oraz Skarbnik Gminy 
Agnieszka Świędrych podpi-
sali w Urzędzie Miejskim w 
Głuszycy umowę na budowę 
tarasu widokowego na Go-
mólniku Małym. Wykonaniem 
prac zajmie się firma SORTED 
sp. z o. o. z Piaseczna. Gomól-
nik Mały w Górach Suchych, 
to charakterystyczny szczyt 
oferujący niesamowitą pano-
ramę na Sudety Środkowe. 
Góra sąsiaduje z bardziej zna-
nymi wzniesieniami, jak choć-
by Rogowiec, czy Jeleniec, 
które bez wątpienia ustępują 
jej pod względem widoko-
wym.
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Obywatel Czech miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie

Weekend „na gazie”
Funkcjonariusze z Wał-

brzycha oraz Powiatu 
Wałbrzyskiego w miniony 
weekend zatrzymali na 
ulicach miasta oraz powiatu 
czterech kierujących znaj-
dujących się pod wpływem 
alkoholu. Pierwszy z kon-
trolowanych mężczyzn 
został wcześniej ujęty przez 
pracowników jednego z 
mieroszewskich obiektów 
handlowych, kiedy komplet-
nie pijany – mając blisko 2 
promile alkoholu w orga-
nizmie - próbował wsiąść 
do swojego samochodu, 
którym wcześniej przejechał 
na zakupy. 

W piątek około godziny 15:30 
funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Boguszowie-Gorcach otrzy-
mali informację o ujęciu przez 
pracowników jednego ze skle-
pów kompletnie pijanego męż-
czyzny, który próbował wsiąść do 
pojazdu. Na miejscu policjanci 
szybko ustalili, że 54-latek chwi-
lę wcześniej przyjechał samo-
chodem osobowym na parking 
przy ul. Wolności w Mieroszowie 
i udał się do placówki handlowej 
na zakupy. Badanie wykazało, 
ze obywatel Czech miał blisko 2 
promile alkoholu w organizmie. 

Tego samego dnia przed godziną 
21:30 policjanci usłyszeli o kolizji 
drogowej na ul. Kombatantów w 
Wałbrzychu. Na miejscu funkcjo-
nariusze ustalili, że znajdujący się 
pod wpływem alkoholu 32-let-
ni mieszkaniec naszego miasta, 
uderzył kierowanym przez siebie 
samochodem osobowym w inny 
zaparkowany pojazd. W tym przy-
padku wynik badania to blisko 0,5 
promila alkoholu w organizmie 
sprawcy zdarzenia. Z kolei w so-
botnią noc – około godziny 4:30 
– funkcjonariusze ruchu drogo-
wego postanowili sprawdzić stan 
trzeźwości kierującego samo-
chodem osobowym na ul. Chro-
brego w Wałbrzychu. Wykonane 
badanie na zawartość alkoholu 

wykazało, że 58-letni wałbrzysza-
nin miał blisko 0,5 promila tej sub-
stancji w organizmie. Natomiast 
w sobotę przed południem poli-
cjanci tego samego pionu zorga-
nizowali działania „Trzeźwy pora-
nek”. Podczas nich przebadali na 
zawartość alkoholu 220 osób. Tym 
razem wyszło na tzw. zero. Z ko-
lei w niedzielę po godzinie 18:00 
funkcjonariusze "drogówki" na ul. 
Przyjaciół Żołnierza w Wałbrzy-
chu zauważyli jeszcze mężczyznę 
jadącego motorowerem. 30-letni 
wałbrzyszanin wydmuchał ponad 
0,2 promila alkoholu. Okazało się, 
że jechał na skradzionym wcześ-
niej motorowerze i odpowie teraz 
za paserstwo. 

Red.
Źródło i fot. Komenda Miejska 

Policji w Wałbrzychu

Narkotyki w postaci ma-
rihuany ujawnili i zabezpie-
czyli w zeszłym tygodniu w 
mieszkaniu 30-latka poli-
cjanci prewencji pierwszego 
komisariatu. Mundurowi, 
realizując informację włas-
ną, zatrzymali mężczyznę na 
Poniatowie. Podczas czynno-
ści procesowych funkcjona-
riusze kryminalni tej samej 
jednostki oraz wałbrzyskiej 
komendy ustalili, że wał-
brzyszanin zrobił sobie z 
tego procederu stałe źródło 
utrzymania, handlując środ-
kami odurzającymi.
30-letni wałbrzyszanin trafił w 

ręce mundurowych kiedy w po-
przedni piątek po godzinie 21:00 
szedł ulicą Orkana do pracy. Poli-
cjanci z „jedynki” udali się z męż-
czyzną do miejsca zamieszkania 
na przeszukanie. To właśnie tam 
znaleźli spore ilości narkotyków. 
W dwóch plastikowych pojem-

nikach ukryty był zielony susz 
roślinny. Testy wykonane przez 
technika kryminalistyki wykaza-
ły, że była to marihuana. Można 
było z niej wykonać ponad 300 
porcji handlowych tych środków 
odurzających. Policjanci kryminal-
ni tej jednostki oraz wałbrzyskiej 
komendy ustalili dodatkowo, że 
podejrzany sprzedawał narkotyki 
innym osobom. W związku z tym 
prokurator Prokuratury Rejono-
wej w Wałbrzychu zastosował 
środek zapobiegawczy w postaci 
dozoru policyjnego. Wałbrzysza-
nin przyznał się do popełnionych 
czynów i złożył wyjaśnienia. Sta-
nie teraz przed sądem. Za posia-
danie znacznej ilości narkotyków 
oraz handel nimi wg Ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii gro-
zi kara pozbawienia wolności do 
lat 10.

Red.
Źródło i fot. Komenda Miejska 

Policji w Wałbrzychu

Teraz grozi kara pozbawienia wolności do lat 10

30-latek zatrzymany ze sporą ilością marihuany
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Od 20 lat razem z Wami... Wydarzenia 9

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Wsparcie dla Ukrainy od Dolnego Śląska i czeskich regionów 
W Wałbrzychu zaprezen-

towano założenia nowego 
programu regionalnego 
Interrreg Czechy-Polska lata 
2021-2027. Wicemarszałek 
Grzegorz Macko oraz przed-
stawiciele samorządów 
czeskich przybliżyli również 
koncepcje projektu wsparcia 
dla Ukrainy pt. „Jesteśmy z 
Wami – Razem dla Ukrainy”.

W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 100 osób, w tym człon-
kowie zarządów sąsiadujących z 
Dolnym Śląskiem regionów cze-
skich Arnošt Štepanek – Zastępca 
Hetmana Kraju Hradeckiego i Jiří 
Ulvr – Członek Zarządu Kraju Libe-
reckiego, a także Igor Lisin – Wice-
prezes Fundacji Ukraina.

- Organizowaliśmy konwoje, 
wysyłaliśmy pomoc humanitar-
ną, w wojewódzkich obiektach 
kwaterowaliśmy osoby szukające 
dachu nad głową. Dzisiaj wcho-
dzimy w nowy etap pomocy - 
będziemy jej udzielać wspólnie 
z naszymi czeskimi partnerami. 
Dziękuję naszym przyjaciołom z 
Czech oraz pozostałym zaangażo-

wanym osobom za dobrą współ-
pracę przy okazji wykuwania się 
tego ważnego projektu – mówi 
wicemarszałek Grzegorz Macko.

Nowy, realizowany w ramach 
polsko-czeskiej kooperacji projekt 
„Jesteśmy z Wami – Razem dla 
Ukrainy” to unikalna w skali Euro-
py inicjatywa, która połączy do-
świadczenia dwóch sąsiadujących 
ze sobą krajów.

Inicjatywa będzie realizowa-
na wspólnie przez Województwo 
Dolnośląskie, Fundację Ukraina 
i partnerów po stronie czeskiej 
– Kraj Hradecki i Kraj Liberecki. 
Wspólne działania przyczynią się 
do łagodzenia skutków kryzysu 
uchodźczego na pograniczu pol-
sko-czeskim w dwóch wymiarach. 
Pierwszym jest zagwarantowanie 
odpowiedniego wsparcia praw-
nego związanego z legalizacją 
pobytu, ale też doradztwo zawo-
dowe i psychologiczne.

Dodatkowo zaplanowane dzia-
łania przyczynią się do integracji 
nowej społeczności ukraińskiej z 
lokalną społecznością polsko-cze-
skiego pogranicza poprzez naukę 
języka polskiego i czeskiego oraz 

wydarzenia integracyjne, takie jak 
obozy czy półkolonie dla dzieci.

- Bardzo się cieszymy, że współ-
praca polsko-czeska się rozwija 
i mamy nadzieję, że dalej tak bę-
dzie. Mamy już za sobą pierwsze 
projekty. Teraz podejmujemy 
działania w zakresie bezpieczeń-
stwa cybernetycznego. Bardzo się 
cieszę, również z tego, że do na-

szej współpracy polsko-czeskiej 
uda nam się włączyć partnerów 
z Ukrainy. Jest dla mnie zupełnie 
niezrozumiałe do jakich okrop-
ności dopuszczają się Rosjanie 
na Ukrainie. Mam nadzieję, że ten 
projekt przyczyni się do zmniej-
szenia cierpienia Ukraińców - 
mówi Arnošt Štepanek, Zastępca 
Hetmana Kraju Hradeckiego. Cał-

kowity budżet projektu wynosi 
niemal 700 tysięcy euro. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska.

Red.
Źródło i fot. UMWD

Całkowity koszt remontu wyniósł 1 723 126,45 złotych 

Kolejowa w Głuszycy po remoncie 
Remont drogi powiatowej uli-

ca Kolejowa w Głuszycy, to do-
skonały przykład, że w Powiecie 
Wałbrzyskim realizowana jest 
zasada ciągłości władzy. Droga 
była w złym stanie technicznym, 
liczne spękania warstwy ście-
ralnej, pozapadane studzienki, 
pofałdowana nawierzchnia. 
Jeszcze w kadencji 2014-2018 o 
remont tej drogi mocno zabie-
gała ówczesna radna Powiatu 

Wałbrzyskiego, Grażyna Owcza-
rek wspierana przez Przewodni-
czącego Rady Józefa Piksę.

Wówczas remont nie był moż-
liwy z powodu braku wystarczają-
cych środków w budżecie powia-
tu. Wsparcia zewnętrznego też nie 
było. W obecnej kadencji jednak się 
udało. Pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z rządowego Funduszu Rozwo-
ju Dróg w kwocie 1 183 000 złotych 
– czytamy w oficjalnym komuni-

kacie Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
Starosty Powiatu Wałbrzyskiego. 
Warto dodać że kwota ta stanowi 
znaczną część całego kosztu re-
montu, który wyniósł 1 723 126,45 
złotych. Dużym zaangażowaniem 
przy realizacji tej inwestycji wyka-
zał się radny, ale również Członek 
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
Marek Masiuk. - Wyremontowali-
śmy 870 m drogi, pojawiły się od-
nowione chodniki, wyprofilowane 

zostały studzienki. Na dzisiejszym 
odbiorze poprzedni i obecni radni 
Powiatu Wałbrzyskiego wspólnie 
oceniali zakończoną inwestycję. 
My nie bojkotujemy pomysłów po-
przedników, my je kontynuujemy, 
ponieważ obdarzeni mandatem 
zaufania przez mieszkańców Po-
wiatu Wałbrzyskiego pracujemy 

dla naszego wspólnego dobra - 
komentuje Starosta Kwiatkowski. 
- Dziękuję również za dzisiejszą 
obecność Wiceprzewodniczącemu 
rady Powiatu Wałbrzyskiego, Sta-
nisławowi Skrzyniarzowi - dodaje. 

Red.
Źródło i fot. facebook.com/

KrzysztofKwiatkowskStarosta
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

MEZOTERAPIA FRAKCYJNA
Mezoterapia mikroiglowa (ina-
czej frakcyjna) to jeden z naj-
popularniejszych zabiegów 
wykonywanych w gabinetach, 
szczególnie od jesieni, kiedy 
jest mniejsze nasłonecznienie i 
mamy więcej możliwości zabie-
gowych. Swoją popularność za-
bieg zawdzięcza nie bez powo-
du - efekty zabiegu są naprawdę 
spektakularne. 
Zabieg w zależności od tego jak 
go wykonamy oraz z jakimi sub-
stancjami go połączymy daje 
bardzo dobre rezultaty:
• zmniejsza widoczność 
oraz wypłyca utrwalone zmarsz-
czki 
• Wygładza skórę i niwe-
luje widoczność tak zwanych 
rozszerzonych porów
• Zagęszcza i pojędrnia 
skórę
• Wyrównuje koloryt skó-
ry 
• Zmniejsza  blizny i roz-
stępy
Na czym polega zabieg mezote-
rapii frakcyjnej?
Podczas zabiegu bardzo cien-
kie mikroigiełki nakłuwają na-
skórek, przez co poluźniają się 
połączenia pomiędzy desmoso-
mami ( komórkami naszej skory 
) . Dzięki temu substancje ak-
tywne mogą przeniknąć głębiej. 
Ponadto poprzez mechanicznie 
„ uszkadzanie „ naskórka oraz 
docieranie do skóry właściwej, 
uwalniają się czynniki wzrostu 
co prowadzi do remodelingu 
skóry, silnego zagęszczenia i 
spłycania zmarszczek. 
Dla osiągnięcia wymarzonych 
rezultatów w postaci pięknej 
skóry, istotnie jest wykonanie 
zabiegu w serii co 21-28 dni, 
oraz stosowanie się do proce-
dury okołozabiegowej - bardzo 
ważnej w procesie gojenia się 
skóry. W pielęgnacji nie powin-
no zabraknąć witaminy C. Jest 
ona niezbędna do tego, aby 
odbywała się prawidłowa syn-
teza kolagenu. Drugim podsta-
wowym produktem jaki należy 
stosować jest niekomedogenny 
krem z tlenkiem cynku, który 
przyspiesza gojenie, działa prze-
ciwzapalnie, przeciwbakteryjnie 
oraz stanowi bezpieczny filtr fi-
zyczny przeciwko promieniowa-
niu UVA/UVB.
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Diabeł tkwi w szczegółachZielonym do góry

DR MAŁGORZATA 
BEŚLERZEWSKA 

W piątek czeka nas otwar-
cie Europejki. Inwestycja, 
która z pewnością wzbudzi-
ła wiele emocji i zapewne 
jeszcze przez pewien czas 
będzie przedmiotem roz-
mów, ocen, widomości me-
dialnych.

Z mojej perspektywy wi-
dzę Europejkę jako rozwią-
zanie ważne i dla mieszkań-
ców na pewno konieczne. 
Żeby nie było wątpliwości, 
uważam, że można było 
poświęcić więcej starań na 
zachowanie drzew i mini-
malizowanie negatywnych 
skutków budowy. Byłoby 
doskonale, gdyby w nawią-
zaniu do nazwy podejście 
było też bardziej europej-
skie, ale na to jeszcze mu-
simy chyba poczekać. „Z in-
nej beczki”, patrząc bardziej 
z punktu widzenia mojej 
pracy, za każdym razem, 
kiedy mijałam obszary, na 
których było widać prowa-
dzone prace, myślałam o 
pozorach bhp, bałaganie i 
zastanawiałam się kto jest 
inspektorem nadzoru…

Jednak dość narzekania. 
Po pierwsze, mam nadzieję, 
że to rozwiązanie spowo-
duje że komunikacja zbio-
rowa w Wałbrzychu będzie 
jeszcze sprawniejsza, bo 
nie wyobrażam sobie, aby 
nie wykorzystać odciąże-
nia dwóch najważniejszych 
dróg miasta w planowaniu 
rozkładów i planów auto-
busów. Marzy mi się, żeby 
jeszcze ten, kto odpowia-
da za nie, wziął pod uwagę 
odjazdy i przyjazdy pocią-
gów na stację Szczawien-
ko i przystanek Centrum 
– sprawdzałam i widzę tu 
niewykorzystany potencjał.

Życzę nam wszystkim 
bezwypadkowego używa-
nia tej drogi i pamiętajcie, 
gdy premier będzie przeci-
nał wstęgę, że to dzięki pie-
niądzom z UE, bo raczej o 
tym wspominać nie będzie 
chciał.

Wielokrotnie podkreślaliśmy 
na łamach tygodnika 30 minut, 
iż moda niejedno ma imię. Dziś 
poświęcamy czas na detale i 
niuanse, kroje i wzory, które 
decydują o wyjątkowości danej 
stylizacji.
Obuwie
Espadryle - wsuwane buty, któ-

rych charakterystycznym elementem 
jest plecionka ze sznurka wokół po-
deszwy. Idealnie pasują do letnich 
stylizacji, jesienią warto natomiast 
wypatrywać ich na wyprzedażach. My 
polecamy to obuwie w następujących 
kolorach: marynistyczny granat, kla-
syczna czerń, elegancka biel i soczy-
sta, zmysłowa czerwień.

Mokasyny - skórzane buty wsuwa-
ne o dość sztywnej konstrukcji, prze-
ważnie z noskiem w szpic. Sprawdzą 
się i przy materiałowych spodniach 
cygaretkach, i przy kultowych jeanso-
wych rurkach. Obecnie ich topowym 
dodatkiem jest gruby łańcuch.

Mule (mules) - to model skórza-
nych klapek z zabudowanym, ozdob-
nym przodem. Ten rodzaj obuwia 
występuje zarówno w wersji na pła-
sko, jak i na obcasie. Naszym zdaniem 
tworzy doskonały zestaw z tzw. spód-
nicą ołówkową.

Rodzaje dekoltów
Halter - wyróżnia się zabudowaną 

górą i mocno wyciętymi bokami, od-
słaniającymi ramiona. Typ tego de-
koltu możemy spotkać w bluzkach, 
sukienkach, przy jednoczęściowych 
strojach kąpielowych.

Dekolt hiszpański - inaczej zwany 
“Carmen”, niezwykle kobiecy, odsłania 

ramiona (lekko je poszerzając, dlate-
go lepiej sprawdzi się u pań o drobnej 
budowie) i górną część pleców. Po-
pularny w bluzkach i sukienkach, był 
hitem tego lata.

Koszulki/Bluzki
Basic - określenie bluzki będącej 

podstawą stylizacji; jesienią jest to 
zazwyczaj model z długim rękawem, 
gładki bądź prążkowany. Występuje 
najczęściej w odcieniach: śmietan-
ka, beż, grafit, czekolada, czerwień, 
jagoda, khaki. Nadaje się pod żakiet, 
kamizelkę.

Tank top - koszulka na ramiącz-
kach, podobnie jak basic pasuje pod 
żakiet czy latem do krótkich spode-
nek.

Koszula - tej nie powinno zabrak-
nąć w waszej szafie o żadnej porze 
roku. Wiosną i latem polecamy jej 
wersję jasną, współgrającą z opaleni-
zną; jesienią i zimą - zaopatrzcie się w 
kultową czerń, koniecznie z bogatym, 
przykuwającym wzrok motywem de-
koracyjnym typu żabot, falbanka, ko-
ronka.

Spodnie
Palazzo, czyli szwedy - luźne spod-

nie z wysokim stanem o szerokiej no-
gawce, wykonane z lejących materia-
łów.

Kuloty - szerokie spodnie sięgające 
do połowy łydki. Wygodne i modne - 
nasz number one to jasny jeans, wy-
promowany przez sieciówki (House i 
Reserved). W zestawieniu ze sporto-
wymi butami i oversize'owym żakie-
tem wyglądają obłędnie.

Spódnice
Solejka - rozkloszowana spódnica 

o kroju litery A, jej długość sięga naj-
częściej za kolano, model przeważnie 
wykonany ze zwiewnej tkaniny.

Szmizjerka - sukienka koszulowa, 
zapinana na guziki, jej odkrycie za-
wdzięczamy Coco Chanel. Wylanso-
wana w latach 50-tych przez Brigitte 
Bardot w filmie "I Bóg stworzył ko-
bietę", promowana przez Christiana 
Diora. Noszona w wersji luźnej bądź 
z paskiem stanowi połączenie wygo-
dy i zmysłowości, doczekała się wielu 
odsłon i za każdym razem zachwyca!

Okulary Ray Ban
Aviator - okulary przeciwsłonecz-

ne, zaprojektowane w 1937 roku 
przez firmę Ray Ban dla pilotów sa-
molotów. Cienka, metalowa (złota) 
oprawka, ciemne, lustrzane szkła w 
kształcie łezki/owalu to ich znak roz-
poznawczy. Sławę zyskały w 1986 
roku za sprawą produkcji "Top Gun". 
Tom Cruise jako Pete Mitchell wyglą-
dał w nich zniewalająco!

Clubmastery - również spopulary-
zowane przez markę Ray Ban, nawią-
zują do stylu retro z lat 50-tych, który 
powrócił do łask w latach 90-tych i 
pozostał z nami do dziś.

Wayfarer - 1952 rok. To data ich po-
wstania. Model ten, podobnie jak po-
przednie, zyskał od razu popularność 
wśród gwiazd i ikon mody. Hollywood 
oszalało na punkcie tych okularów; 
wykonane z plastiku oprawki wpasują 
się w każdy styl.

Zebrała: osa
Źródło informacji: www.ansin.pl
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K      MPAS KULTURALNY

FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 Koncert 

Duet
Lechowscy
5.11.2022

spektakl

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA
20.11.2022

spektkal

RAJ ESKIMOSÓW

20.11.2022

spektakl

Wariacje
enigmatyczne

18.11.2022

wernisaż

Grupa MAL – AM-
AT-malarstwo zbiorowe

17.11.2022

 koncert ZPiT
“Wałbrzych”
Ku wolności 

12.11.2022

walbrzych-naszemiasto.pl

LISTOPAD 2022 W FILHARMONII SUDECKIEJ
W listopadzie 2022 Filharmonia Sudecka zaprasza na 

cztery koncerty. Już 4 listopada o godzinie 19:00 w Sali kon-
certowej przy ulicy Słowackiego 4 będzie można wysłuchać 
koncertu zatytułowanego „Najpiękniejsza ze wszystkich jest 
muzyka polska”. W programie muzyka polskich kompozyto-
rów od okresu „Młodej Polski” po współczesność. Usłyszymy 
Bolesława Szabelskiego (1896-1979) Suitę na orkiestrę op. 
10 z 1936 roku, Ludomira Różyckiego (1883-1953) Pietę. Na 
zgliszczach Warszawy – fragment dramatyczny na orkiestrę 
napisany w okresie wojennym w latach 1940-43, Wojciecha 
Kilara (1932-2013) Ricordanzę na orkiestrę smyczkową z 
2005 roku, Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010) Trzy 
tańce op. 34 na orkiestrę napisane w 1973 roku oraz Hanny 
Kulenty kompozycję zatytułowaną Alinea z 2021 roku. Orkie-
strę Filharmonii Sudeckiej poprowadzi Maciej Tomasiewicz. 
Wyjątkową pozycję w tym programie ma kompozycja Hanny 
Kulenty Alinea. Przepiękny, ekspresyjny i zarazem minima-
listyczny utwór oparty jest na dialogujących instrumentach 
solowych – klarnecie i fortepianie, którym towarzyszy orkie-
stra. Solistami będą Roman Widaszek – klarnet i Magdalena 
Duś – fortepian. Warto znaleźć czas już od 18-tej, bowiem na 
godzinę przed koncertem 4 listopada 2022 odbędzie się spot-
kanie z kompozytorką Hanną Kulenty, która opowie o swojej 
twórczości i inspiracjach artystycznych. Wstęp na spotkanie 
jest wolny, a bilety na koncert w cenie 40 zł normalne i 30 zł 
ulgowe dostępne są w kasie Filharmonii (tel. 501-674-397) 
lub online: filharmonia-sudecka.bilety24.pl. 

Następnego dnia odbędzie się koncert zatytułowany Duet 
Lechowscy - mariaż wiolonczeli z fagotem. Jest to drugi kon-
cert z cyklu koncertów kameralnych, które w 45 sezonie ar-
tystycznym odbywają się w soboty, raz w miesiącu o godzinie 
18:00. Wystąpi duet muzyków: Elżbieta Lechowska - wiolon-
czelistka Orkiestry Filharmonii Sudeckiej, oraz jej mąż Ka-
sper Lechowski - fagocista w Operze Wrocławskiej. Program 
koncertu zapowiada się przebojowo, usłyszymy kompozycje 
napisane na fagot i wiolonczelę – a nie ma ich zbyt wiele w 
całej literaturze muzycznej: W.A. Mozarta Sonatę na fagot i 
wiolonczelę oraz F. Devienne Duet koncertowy op. 3 także na 
fagot i wiolonczelę. Koncert dopełnią arie z opery „Cyrulik 
sewilski” G. Rossiniego zaaranżowane na duet tych dwóch 
instrumentów. Przy każdej okazji, także teraz podkreślamy 
znakomite warunki akustyczne sali koncertowej – wspaniale 
jest zachwycać się nimi słuchając także muzyki kameralnej. 
Bilety w cenie 30 zł normalny i 20 zł ulgowy dostępne w kasie 
i online.

W sobotę 19 listopada 2022 o godzinie 18:00 Filharmonia 
Sudecka zaprasza na koncert oratoryjny, który poprowadzi 
Agnieszka Franków-Żelazny. To pierwszy z czterech koncer-
tów tego sezonu, w których nowa dyrektor pracować będzie 
z muzykami Orkiestry Symfonicznej tutejszej Filharmonii. 
Agnieszka Franków-Żelazny to jedna z najbardziej uznanych 
dyrygentek chóralnych w Polsce i Europie, profesor sztuk 
muzycznych, pedagog. Z kierowanymi przez siebie zespołami 
zrealizowała ponad 1200 utworów chóralnych oraz blisko 300 
wokalno-instrumentalnych, dokonała ponad 22 nagrań pły-
towych i wielu prawykonań muzyki polskiej. Orkiestra Fil-
harmonii Sudeckiej pod batutą Agnieszki Franków-Żelazny 
wykona wielkie dzieło Gioachino Rossiniego Petite messe so-
lennelle. Solistami koncertu będą Justyna Khil – sopran, Julia 
Mach – mezzosopran, Sebastian Mach – tenor i Piotr Pieron 
– bas. W koncercie wezmą także udział chóry przygotowane 
przez Izabelę Polakowską-Rybską: Wrocławski Chór Żeński i 
Męski Zespół Wokalny I Signori. Kompozycja napisana pier-
wotnie na dwa fortepiany i fisharmonię zabrzmi tego dnia w 
pełnej obsadzie orkiestrowej, takiej, którą kompozytor prze-
znaczył do wykonania po swojej śmierci. Bilety na to wyda-
rzenie są dostępne w kasie filharmonii oraz online w cenie 40 
zł normalny i 30 zł ulgowy.

W ostatni piątek listopada, 25.11.2022 o godzinie 19:00 

zabrzmi w sali koncertowej Filharmonii w Wałbrzychu jeden 
z najbardziej znanych utworów muzyki klasycznej – słyn-
ne Concerto d’Aranjuez Joaquína Rodrigo. Solistą koncertu 
będzie Jakub Kościuszko – gitara, którego grę krytyka mu-
zyczna określa jako brawurową, perfekcyjną, wyśmienitą, a 
samego artystę jako znakomitego i wrażliwego wirtuoza. Or-
kiestrę Filharmonii Sudeckiej poprowadzi Joanna Ślusarczyk 
– dyrygentka, a w programie znajdą się także inne znane i 

rozpoznawalne utwory muzyki klasycznej jak Danse macabre 
Camille Saint-Saënsa , Suita na orkiestrę „Masques et Berga-
masques” Gabriela Fauré oraz Manuela de Falla Suita z baletu 
„El Amor Brujo”. Bilety na to wydarzenie są dostępne w kasie 
filharmonii oraz online w cenie 40 zł normalny i 30 zł ulgowy.

Warto zaplanować wieczór w Filharmonii Sudeckiej im. 
Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu, a po szczegóły zapra-
szamy na naszą stronę internetową i portale społecznościowe.
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TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Listopad to dla Teatru Dramatycznego 
w Wałbrzychu czas wyjazdów. Pierwszą 
podróżą będzie wyjazd zagraniczny: 4 
listopada musical o najpopularniejszej 
wałbrzyszance, księżnej DAISY Hoch-
berg von Pless będą mogli obejrzeć wi-
dzowie Klicperovo Divadlo w Hradec 
Králové.
Kolejne podróże ma przed sobą mono-
dram 108 KOSTEK CUKRU. Zaprasza-
my do Milicza, Krotoszyna, Jarocina i 
Brzegu! Po każdym spektaklu odbędzie 
się spotkanie z publicznością z udziałem 
aktorki.  Kameralne przedstawienie po-
wstało na kanwie pamiętnika należącego 
do młodej dziewczyny, odnalezionego w 
gruzach Warszawy tuż po Powstaniu. To 
opowieść o wojnie z perspektywy kobie-
ty i cywilki, ale także z perspektywy oso-
by, która – zwłaszcza współcześnie – nie 
może jej pojąć. Temat Powstania pozo-
staje żywy i wciąż działa silnie w różnych 
częściach Polski. Pokazy spektakli od-
bywają się w ramach programu TEATR 
POLSKA realizowanego przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. 
Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego.

Wycieczkę wg pocztu ulic wałbrzyskich 
zapewni nam drugi odcinek projektu 
SZANIAWSKI.FM. Podcasty teatru, 
zanim wylądują na najpopularniejszych 
serwisach internetowych, zapraszają do 
udziału widzów na żywo! Forma radio-
wa przenosi teatr w zupełnie nową prze-
strzeń wyobraźni, gdzie słowo i dźwięk 
zastępuje obraz. Spotkamy się w temacie 
ulic wałbrzyskich – tych realnych i tych 
wymyślonych, które od dwóch sezonów 
na łamach wałbrzyskiej Wyborczej opi-
suje Seb Majewski. Poetyckie i nieba-
nalne ujęcie naszego miasta zderzone z 
radiową obecnością, będzie wyjątkowym 
doświadczeniem. Widzowie poczują na 
własnej skórze, jak to jest tworzyć słu-
chowisko – może sami przyczynią się 
do powstania niezwykłego nagrania. 
Słuchowisko, na żywo, w Szaniawskim – 
najlepsze kombo!

Kolejną przestrzenią w której się poja-

wimy, będzie ponownie Aula im. Prof. 
Marty Gąsiorowskiej w I Liceum Ogól-
nokształcącym z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Ignacego Paderewskiego. 
Tam w artystyczny sposób opowiemy 
historię legendarnej nauczycielki spek-
taklem MARTA. FIGURA SERPENTI-
NATA. 

Wyjazdy to jednak nie wszystko! Na 
widzów Sceny Kameralnej będą cze-
kały tytuły: NIEWOLNICA ISAURA, 
BABA-DZIWO, RAJ ESKIMOSÓW a 
przede wszystkim zaskakujący tytuł pre-
mierowy: FRANKENSTEIN! Mrożąca 
krew w żyłach gotycka powieść, która 
powstała, gdy Mary Shelley miała zale-
dwie dziewiętnaście lat, szybko zyskała 
status najsłynniejszego horroru świata. 
Historię doktora Wiktora Frankenstei-
na i stworzonego przez niego Monstrum 
znają wszyscy i trafia ona do każdego. 
Wizja naukowca bawiącego się w boga, 
którą kreśli Shelley, nigdy nie traci na 
aktualności. Świetnie uchwyca nasze lęki 
przed postępem, staje się orężem w ręku 
negacjonistów i płaskoziemców.  Z kolei 
szukający ludzkiej miłości i akceptacji 
Potwór stał się symbolem inności, której 
nienawidzimy, bo nie rozumiemy. Spek-
takl oscyluje pomiędzy horrorem a doku-
mentem. Poznajemy losy powieściowego 
Monstrum oraz historię jego powstawa-
nia. Twórcy pytają czy literatura, nawet 
fantastyczna, odbija świat, w którym ży-
jemy? Pokazuje nasze prawdziwe lęki? 
Czy Mary Shelley stworzyła Frankenste-
ina analizując przeszłość swojego świa-
ta – czy może wręcz przeciwnie, prze-
widując jego przyszłość – wyprzedziła 
myślenie naukowców o genetyce? Utrzy-
mane w mrocznej i gotyckiej atmosferze 
przedstawienie jest gratką dla fanów ga-
tunku. Dla widzów będzie też szansą na 
spojrzenie we własną przyszłość. Skoro 
zmiana klimatyczna w 1816 dała światu 
Monstrum Frankesteina, to co światu da 
obecna katastrofa?

Więcej informacji o repertuarze, spek-
taklach i biletach na:
www.teatr.walbrzych.pl

LISTOPAD W SZANIAWSKIM
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Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Teatr  - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
ma wiele znaczeń. Po pierwsze 
jest to instytucja, organizacja 
zajmująca się wystawianiem 
utworów scenicznych; też: ze-
spół ludzi pracujących w tej 
instytucji. Po drugie może to 
być budynek, pomieszczenie 
przystosowane do wystawia-
nia utworów scenicznych, jak 
również widzowie zebrani na 
przedstawieniu. Teatr to rów-
nież dziedzina sztuki polega-
jąca na realizowaniu scenicz-
nych utworów literackich oraz 
twórczość sceniczna danego 
autora, kraju, narodu, danej 
epoki. Słownik Języka Polskie-
go wskazuje również, że teatr 
to wystawiane przedstawienie 
lub przedstawienia, a także 
miejsce jakichś wydarzeń oraz 
gra obliczona na zmylenie 
kogoś. Przychodząc do tea-
tru na sztukę mało kiedy zda-
jemy sobie sprawę, że sięga 
on swoją historią starożytnej 
Grecji, a miejscem, w którym 
odbywało się przedstawienie 
miało kształt amfiteatru. Wał-
brzych też ma swój amfiteatr, 
do którego w okresie letnim 
przychodzi rzesza mieszkań-
ców, ale mało kto wie komu 
tak naprawdę zawdzięcza jego 
powstanie. Amfiteatr ten jest 
kontynuacją działań inwesty-
cyjnych i rozwojowych osoby, 
która wałbrzyskiemu Drama-
tycznemu Teatrowi imienia 
Jerzego Szaniawskiego po-
święciła 20 lat swojej pracy, a 
z którą miałem przyjemność 
współpracować w wałbrzy-
skim samorządzie. Tą osobą 
jest Pani Danuta Marosz, z któ-
rą mogę Państwu zaprezen-
tować w ramach cyklu Studio 
Espresso wywiad. Warto nie 
tylko przeczytać, ale przede 
wszystkim obejrzeć w inter-
necie. Rozmowa na tle kolej-
nego remontu widowni Dużej 
Sceny może się nie powtórzyć 
przez kolejne kilkanaście lat. 
Ta zmiana jest również zasłu-
gą konsekwentnej pracy Pani 
dyrektor Marosz. Nie mogę 
doczekać się premiery na ot-
warcie Dużej Sceny!

   
Redaktor Naczelny
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Zakupiono 83 nowe laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

Nowe laptopy dla dzieci 

We wtorek, 25 października 
prezydent Świdnicy, Beata Mo-
skal-Słaniewska i jej zastępca, 

Krystian Werecki oraz zastępca 
dyrektora Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego, Magdalena 

Urbańska-Malucha wręczyli 
sprzęt pierwszym uczniom, któ-
rych krewni w linii prostej byli 

pracownikami Państwowych 
Gospodarstw Rolnych. 

Miasto Świdnica dzięki fun-
duszom europejskim pozyskało 
290 425 zł w ramach programu 
„Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym 
- Granty PPGR”. Zakupiono 83 
nowe laptopy wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem. Sprzęt jest 
przekazywany w ramach umowy 
darowizny, na własność. Okres 
trwałości projektu to 2 lata. W tym 
czasie uczniowie nie mogą lapto-
pa sprzedać, czy też wypożyczyć. 
Projekt jest finansowany ze środ-
ków Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 
Priorytetowej V Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-
-EU działania 5.1.  „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwo-
ju cyfrowym – Granty PPGR”.

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl

„1 listopada polecamy autobus”
Z takim apelem zwracają 

się do kierowców strażnicy 
miejscy. Przed nami świę-
to Wszystkich Świętych, w 
którym tradycyjnie jak co 
roku zakorkujemy drogi 
dojazdowe do cmentarzy. 
Być może ruch samochodów 
rozładuje się z powodu dłu-
giego weekendu, który już 
zacznie się 29 października, 
ale bez względu na to trzeba 
się przygotować na zmiany 
w organizacji ruchu przy 
nekropoliach.

Pierwszy listopada to dzień, w 
którym w pobliżu wałbrzyskich 
nekropolii zaplanowane są zmia-
ny organizacji ruchu. Dotyczą 
one zarówno tej największej po-
łożonej w Śródmieściu, jak i tych 

mniejszych. - Zmiany organizacji 
ruchu będą dotyczyły tylko i wy-
łącznie dnia 1 listopada, a nie dni 
weekendowych poprzedzających 
święto – informuje komendant 
wałbrzyskiej Straży Miejskiej Kazi-
mierz Nowak. - Straż Miejska do-
łoży wszelkich starań aby pomóc 
poruszającym się pojazdami przy 
cmentarzach, ale apelujemy o 
stosowanie się do znaków i zmian 
w organizacji ruchu” - dodaje ko-
mendant. Duże zmiany organiza-
cji ruchu dotyczą przede wszyst-
kim cmentarza położonego w 
Śródmieściu pomiędzy ulicami 
Przemysłową, Moniuszki i Sikor-
skiego. Uwaga – ulica Przemysło-
wa będzie całkowicie wyłączona 
z ruchu. Właśnie przy tej ulicy 
położony jest nowy parking, do-
jazdem do niego będzie kierować 

Straż Miejska. - Strażnicy będą 
wpuszczać na ten parking przede 
wszystkim osoby niepełnospraw-
ne i starsze, ale jeśli parking bę-
dzie zapełniony, to wjazd będzie 
niemożliwy – komentuje komen-
dant Nowak. Warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że ulica dwupasmowa, 
Sikorskiego zmieni się w jedno-
pasmową, zarówno po jednej jak 
i po drugiej stronie, a wyłączone 
pasy ruchu zostaną przemiano-
wane na miejsca postojowe. Par-
kować będzie można również w 
wyznaczonych miejscach na ulicy 
Moniuszki. 

Zmiany czekają również na 
ulicy Żeromskiego. - Wzdłuż ulicy 
Żeromskiego będzie obowiązy-
wać znak Znak B-36 "zakaz za-
trzymywania się" – informuje ko-
mendant Straży Miejskiej. - Można 

będzie parkować na parkingu 
przed cmentarzem, ale z racji jego 
niewielkiej pojemności można 
będzie skorzystać z miejsc par-
kingowych utworzonych na ulicy 
Bema - dodaje komendant. Zmia-
ny w organizacji ruchu również 
dotyczą cmentarza w dzielnicy 
Biały Kamień, ulica Piaskowa zo-
stanie wyłączona z ruchu. Należy 
również zwrócić szczególną uwa-
gę na zmiany w organizacji ruch 
na ulicy Cmentarnej w dzielnicy 
Sobięcin. Tam strażnicy miejscy 
będą pomagać kierowcom w or-
ganizacji ruchu. Niespodzianka 
drogowa czeka również dojeżdża-
jących do nekropolii w dzielnicy 
Podgórze. Otóż ulica Poznańska 
zmieni się w jednokierunkową, 
a wjazd do niej będzie rozpoczy-
nać się od ulicy Marii Skłodow-
skiej Curie, a kończyć w okolicach 
marketu Biedronka. Podjazd pod 
cmentarz na parking może rów-
nież zostać ograniczony do osób 
niepełnosprawnych i starszych. 
Warto również pamiętać o uli-
cy Pułaskiego w dzielnicy Stary 
Zdrój, tu również wjazd od ulicy 
Armii Krajowej będzie zamknięty. 
- Postaramy się dołożyć wszelkich 
starań, aby 1 listopada pomóc kie-
rowcom w poruszaniu się wokoło 
wałbrzyskich cmentarzy – infor-
muje komendant Straży Miejskiej 
Kazimierz Nowak, jednocześnie 
apeluje – wybierzmy się na gro-
by bliskich autobusem, będzie 
sprawniej i szybciej. Warto przy-
pomnieć, że właśnie w tym dniu 
wszystkie autobusy komunikacji 
miejskiej będą bezpłatne! 

Paweł Szpur
Fot.Jakub Zima
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W Polsce do udaru dochodzi średnio co 8 minut

Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu 
wyróżnione międzynarodową nagrodą!

Pogotowie Ratunkowe w 
Wałbrzychu zostało wyróż-
nione Platynową Nagrodą 
Programu „Inicjatywa AN-
GELS”. Inicjatywa Angels ho-
noruje szpitale i pogotowia 
ratunkowe przystosowane 
do szybkiego i profesjonal-
nego postępowania w przy-
padku wystąpienia udaru 
mózgu. Program jest apro-
bowany przez Europejską 
Organizację Udaru Mózgu 
oraz Światową Organizację 
Udaru Mózgu. 
W Polsce do udaru dochodzi 

średnio co 8 minut. Jest on trzecią 
co do częstości przyczyną zgo-
nu w naszym kraju i najczęstszą 
przyczyną trwałego inwalidztwa. 
Zachorować może każdy – zarów-
no osoby starsze, jak i młodsze, a 
nawet dzieci.  W leczeniu udarów 
bardzo ważny jest czas dotarcia 
pacjenta do szpitala. Pomoc musi 
być udzielona jak najszybciej. Na-
leży niezwłocznie wezwać pogo-
towie, jeśli wystąpią u nas takie 
objawy jak: niedowład lub po-
rażenie mięśni po jednej stronie 
twarzy (np. opadanie kącika ust), 
niedowład lub częściowe poraże-
nie rąk lub nóg, bełkotliwa mowa, 
zaburzenia widzenia, czy zawroty 

głowy i utrata równowagi. - Inicja-
tywa Angels dzięki współpracy z 
międzynarodowymi ekspertami 
w dziedzinie medycyny ratun-
kowej stworzyła platformę do 
monitorowania jakości opieki 
przedszpitalnej, umożliwiającej 
docenienie działalności najlepiej 
radzących sobie Zespołów Ra-
townictwa Medycznego, której 
zasadniczym celem jest poprawa 
opieki nad pacjentem z udarem 
mózgu – mówi Ryszard Kułak, 
Dyrektor Pogotowia Ratunkowe-
go w Wałbrzychu. Misją projektu 
jest zwiększenie liczby pacjentów 
z udarem mózgu leczonych w 
odpowiednio przystosowanych 
warunkach. Odnosi się to zarów-
no do ośrodków udarowych, jak 
i  fazy przedszpitalnej. Wizja, jaka 
przyświeca programowi, to za-
pewnienie wszystkim pacjentom 
z udarem mózgu takiego samego 
poziomu leczenia, niezależnie od 
tego, w jakim miejscu Europy żyją. 
Realizacja tego celu odbywa się 
poprzez: doskonalenie leczenia 
pacjentów z udarem, standary-
zację  i optymalizację procedur 
opieki, szkolenia personelu me-
dycznego, monitorowanie jakości.

Red.
Źródło: UMWD

Samorządowcy apelują!
Samorządowcy z Sub-

regionu Wałbrzyskiego 
wspólnie z Zarządem Woje-
wództwa podpisali dzisiaj 
apel do Komisji Europejskiej 
o nieblokowanie środków 
Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji dla Dolnego 
Śląska. Wspólnie apelujemy 
do Komisji Europejskiej o 
akceptację Terytorialnego 
Planu Sprawiedliwej Trans-
formacji dla Województwa 
Dolnośląskiego Subregion 
Wałbrzyski i programu 
Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska 2021-2027. 
Środki unijne są dla lokal-
nych społeczności szansą na 
dynamiczny rozwój i popra-
wę jakości życia wszystkich 
Dolnoślązaków.

Prezentujemy treść apelu do 
Komisji Europejskiej:

Szanowni Państwo, Przedstawi-
ciele Komisji Europejskiej!

Jako Samorządowcy z Subre-
gionu Wałbrzyskiego, objętego 
Funduszem Sprawiedliwej Trans-
formacji, zwracamy się do Pań-
stwa z apelem o nieblokowanie 
środków Funduszu dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

Zapisy dotyczące FST dla Sub-
regionu Wałbrzyskiego, ujęte w 

Terytorialnym Planie Sprawiedli-
wej Transformacji dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Subregion 
Wałbrzyski i programie regional-
nym Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska 2021 – 2027, zo-
stały przygotowane na drodze 
partnerskiego dialogu z udziałem 
licznych interesariuszy: przed-
stawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego, podmiotów go-
spodarczych oraz organizacji spo-
łecznych. Stanowią one kompro-
mis, mający na celu wyrównanie 
szans rozwojowych subregionu 
szczególnie dotkniętego nie-
dokończoną transformacją oraz 
osiągnięcie ambitnych celów na-
kreślonych przez Komisję Euro-
pejską w strategii Zielonego Ładu 
do 2030 roku.

Niezaakceptowanie zapisów 
Terytorialnego Planu Sprawiedli-
wej Transformacji skutkować bę-
dzie brakiem możliwości przepro-
wadzenia wielu ważnych działań 
na rzecz obywateli, środowiska 
i nowoczesnej, nieemisyjnej go-
spodarki. Doprowadzi to do na-
silenia negatywnych procesów 
społecznych i gospodarczych w 
subregionie.

Powodem braku akceptacji 
przez Komisję Europejską zapisów 
Terytorialnego Planu Sprawiedli-
wej Transformacji jest działalność 

kopalni węgla Heddi II w Ścinaw-
ce Średniej, w Gminie Radków. 
Należy podkreślić, że kopalnia 
otrzymała koncesję Ministra Śro-
dowiska w 2018 roku, czyli jeszcze 
przed określeniem przez Komisję 
warunków wdrożenia Fundu-
szu Sprawiedliwej Transformacji. 
Ewentualne wydobycie miałoby 
marginalne znaczenie w skali Pol-
ski i dotyczy węgla koksującego, 
ujętego na liście surowców stra-
tegicznych UE, który nie będzie 
wykorzystywany do celów ener-
getycznych. Działalność kopalni 
w Ścinawce Średniej nie będzie 
miała negatywnego wpływu na 
osiągnięcie celów na lata 2030 i 
2050, określonych w europejskim 
prawie o klimacie.

W związku z powyższym zwra-
camy się do Komisji Europejskiej 
z apelem o akceptację Terytorial-
nego Planu Sprawiedliwej Trans-
formacji dla Województwa Dolno-
śląskiego Subregion Wałbrzyski i 
programu Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, 
włącznie z zapisami dotyczącymi 
osi finansowej z Funduszu Spra-
wiedliwej Transformacji. Wyklu-
czenie Dolnego Śląska z FST jest 
niedopuszczalne i będzie stano-
wiło niesprawiedliwość wobec 
regionu dotkniętego skutkami 
niedokończonej transformacji.

Red.
źródło. UMWD

Co ćwierka w sieci...

Czarni Wałbrzych

Chełmiec Wałbrzych

Zamek Książ @CzarniWalbrzych

@KPSChelmiec

@Zamek_Ksiaz

2:05 PM · 23 paź 2022

9:14 PM · 22 paź 2022

7:15 AM · 5 paź 2022

39 meczów,12 goli,6 asyst - to był fantastyczny czas, który zakończył się wczoraj 
na stadionie przy ul. Dąbrowskiego.W swoim ostatnim meczu dla Czarnych Yurii 
Pelypets zdobył dwa gole godnie żegnając się z klubem,dla którego grał przez nie-
spełna półtora sezonu!Dziękujemy!

#TygrysyStrzelin nam niestraszne. Wygrywamy kolejny mecz i przywozimy do 
@WalbrzychMM cenne 3 punkty MVP nasz wychowanek Michał Jerzyk. Brawo 
team #ChełmiecToMy @RomanSzelemej @bielawska_s
 @A_K_Leszczynska @KacperNogajczyk

30 października mija 10 lat, od kiedy Gmina Wałbrzych zakupiła Palmiarnię od 
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i oddała w zarządzanie spółce 
Zamek Książ. Z tej okazji turyści będą mogli zwiedzić Palmiarnię w cenie biletu 
ulgowego, tj. za 15 zł. 

Michał Dworczyk
@michaldworczyk

2:06 PM · 24 paź 2022

Specyficzny rezultat ofensywy na kierunku chersońskim. Rosjanie uciekają ra-
zem z pomnikami swoich bohaterów. Z Chersonia zniknęli Suworow i Uszakow. 
Realna ucieczka czy zaawansowana operacja dezinformacyjna?

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

3:03 PM · 15 paź 2022

Są żołnierze, grochówka, dmuchany zamek i muzyka do potupania. Na Starym 
Zdroju trwa festyn rodzinny zorganizowany przez Radę Wspólnoty Samorządo-
wej. #Wałbrzych @RomanSzelemej

Komisja Europejska we Wrocławiu
@EUinWroclaw

9:32 PM · 26 paź 2022

W ciągu 10 lat chcemy zmniejszyć o 75% liczbę przedwczesnych zgonów w UE, 
spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Nowe przepisy dotyczące zanie-
czyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz oczyszczania 
ścieków komunalnych

S. Bielawska
@bielawska_s

4 :56 PM · 25 paź 2022

Posiedzenie Komisji Edukacji #ZMP we @wroclaw_info. Rozmawiamy o zmianach 
prawa oświatowego tzw. #LexCzarnek 2.0, wynagrodzeniach nauczycieli, eduka-
cji dzieci z Ukrainy, wzroście cen energii... i wielu innych tematach samorządowej 
oświaty.

Cezary Przybylski
@PrzybylskiCez

3:41 PM · 26 paź 2022

Samorządowcy z Subregionu Wałbrzyskiego wspólnie z Zarządem Województwa 
podpisali apel do Komisji Europejskiej o akceptację Terytorialnego Planu Spra-
wiedliwej Transformacji, programu Fundusze Europejskie dla @Dolny_Slask
 2021-2027 z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.
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KARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCAKARTA WAŁBRZYSKIEGO SPORTOWCA
Imię:   Jerzy
Nazwisko: Siara
Data urodzenia: 7 czerwca 1951 roku 
Pseudonim sportowy:  Kominiarz
Klub: KS Petanque Jedlina (petanque)
Największy dotychczasowy sukces: Było ich sporo, 
bo już w 2004 roku wraz z synami Danielem oraz 
Piotrem, a także Jędrzejem Śliżem z Żywca, repre-
zentowałem Polskę podczas Mistrzostw Świata w 
Grenoble we Francji. Trzy raz z rzędu sięgałem po 
Mistrzostwo Polski w kategorii + 55 lat, czyli wetera-
nów, choć w tym roku zdetronizowały nas Dęby Wał-
brzych. W 2019 roku wywalczyłem brązowy medal 
na Mistrzostwach Europy Weteranów w Albenie w 
Bułgarii. W tym roku zaś do sporej puli sukcesów dołożyłem 4. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski i Pucharze Polski. Obecnie w naszym kraju jestem sklasyfikowany 
na 45. pozycji na około 1000 zawodników.  Wraz z innymi pięcioma klubami z Dol-
nego Śląska, a także Żywcem i Łodzią, w 2003 roku założyliśmy Polską Federację 
Petanque, w której mam licencję numer 6. 
Kto jest Twoim idolem sportowym: Francuz Dylan Roch – mimo młodego wieku 
gra od wielu lat. To uniwersalny zawodnik, który na swym koncie ma tytuły Mistrza 
Świata indywidualnie oraz w drużynie, To również Włoch Diego Rizzi, dla mnie dru-
gi po Francuzie. 
Dlaczego petanque: W 1946 roku mój ojciec powrócił do Polski wraz z trzema brać-
mi, którzy urodzili się we Francji. Pewnego dnia zdecydowałem się pojechać do 
Francji, aby odwiedzić miejsce zamieszkania moich rodziców. Tam po raz pierwszy 
zobaczyłem tę „dziwną” grę rzucania kulami do celu. Raz, drugi Francuzi poprosili, 
abym spróbował. Spróbowałem i się zaraziłem. Do Polski przywiozłem dwa wia-
derka kul i w ten sposób zaczęło się „pykanie w kulki”. W 2003 roku wspólnie z 
Edmundem Brniakiem oraz Edmundem Łukaszewskim założyliśmy KS Petanque 
Jedlina, który w przyszłym roku obchodzić będzie 20-lecie istnienia. 
Jaki cel chciałbyś osiągnąć: To co miałem osiągnąć, osiągnąłem. Dlatego teraz czer-
pię tylko czystą przyjemność z gry, choć nie ukrywam, że miłe jest, gdy uda się 
ograć młodych. 

Drugi oddech Górnika

Po dobrym meczu pod-
opieczni trenera Marcina 
Domagały odnieśli drugie 
zwycięstwo z rzędu odpra-
wiając u siebie Galaktikos 
Solna. - Zagraliśmy mądrze 
w obronie licząc na stałe 
fragmenty gry, które przy-
niosły zdobycz bramkową 

- powiedział szkoleniowiec 
biało-niebieskich. 

Do przerwy miejscowi pro-
wadzili 1:0. W 19 minucie 
po dośrodkowaniu z rzutu 
rożnego Damiana Chajew-
skiego Sławomir Orzech 
przedłużył głową na dłu-

gi słupek, gdzie podanie 
skutecznie zamknął Mate-
usz Sobiesierski. Wynik w 
końcówce spotkania ustalił 
Daniel Moreno Pagan. Po 
kontrze Górnika Chajewski 
idealnie dorzucił do Pagana, 
który nie miał problemów z 
trafieniem do pustej bramki. 

Warto dodać, iż na tym Gór-
nicy nie poprzestali, jednak 
dwa kolejne gole naszych 
nie zostały uznane ze wzglę-
du na spalone. 

Cieszy rosnąca forma benia-
minka, który już jutro stanie 
przed sporą szansą wywal-
czenia kolejnego kompletu 
punktów. Przed biało-nie-
bieskimi bowiem wyjazd do 
Kamieńca Ząbkowickiego na 
konfrontację z zamykającym 
klasyfikację Zamkiem. 

XI kolejka IV ligi
Górnik Wałbrzych – Galakti-
kos Solna 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Mateusz Sobie-
sierski (19), 2:0 Daniel Mo-
reno Pagan (84)
Górnik: Stec, Orzech, Micha-
lak (90+1 Kak), Mazanka (85 
Luiz), Rosicki, Smutek (50 
Nowak), Sobiesierski (88 
Czornij), Niedźwiedzki, Pa-
gan (86 Cechura), Chajewski 
(90+2 Korba), Emeka. Tre-
ner: Marcin Domagała 
 

fot. archiwum
Bartłomiej Nowak 

Siatkarze nie zawodzą
Kolejną wygraną w rozgrywkach II ligi zanotowali siatkarze KPS-u Chełmca Wałbrzych. W mi-

nionej kolejce nasi pokonali na wyjeździe Tygrysy Strzelin 3:1 i wciąż utrzymują kontakt punk-
towy z czołówką rozgrywek. 

To był, używając terminolo-
gii piłkarskiej, pojedynek do 
jednej bramki, bowiem z wy-
jątkiem drugiej partii mecz w 
Strzelinie toczył się pod pełne 
dyktando bardziej doświad-
czonych wałbrzyszan. Goście 
zwyciężyli 3:1, a najlepszym 

graczem wybrano Michała 
Jerzyka. Tym samym nasi za-
notowali czwarty pojedynek 
z rzędu, w którym sięgnęli po 
zdobycz punktową. - Cieszy 
udany początek sezonu, choć 
nieco żal punktów w Jelczu-La-
skowicach, w którym ze stanu 

0:2 doprowadziliśmy do remi-
su w setach 2:2, aby przegrać 
w tie-breaku, mimo iż prowa-
dziliśmy już 13:8 -, tłumaczył 
trener Kurzawiński. Szkole-
niowiec podkreślał przy tym 
świetną postawę młodzieży 
Chełmca, która w niczym nie 
ustępuje starszym kolegom. 
Dzięki niedawnej wygranej Ka-
rol Szczygielski i spółka plasu-
ją się co prawda na 4. pozycji 
w tabeli, ale ich strata do lidera 
z Jelcza-Laskowic wynosi zale-
dwie 2 punkty. 

II liga siatkarzy
IV kolejka
UKS Tygrysy Strzelin – 

KPS Chełmiec Wałbrzych 1:3 
(18:25, 25;19, 18:25, 19:25)

KPS Chełmiec: Jurkojć, 
Trzeciak, Nowak, Szczygielski, 

Nackowski, Dereń, Stawiany 
(libero) oraz Jerzyk, Baran, Du-
dzik, Płużka. Trenerzy: Fabian 
Kurzawiński oraz Janusz Igna-
czak

Sobota pod znakiem siat-
kówki

Fani volleyballu nie będą za-
wiedzeni, gdyż jutro czeka nas 
prawdziwy siatkarski maraton. 
Jako pierwsi w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów wystąpią ju-
niorzy młodszych, a po nich do 
walki o ligową zdobycz przy-
stąpią III-ligowe rezerwy oraz 
pierwszy zespół Chełmca.

Plan sobotnich spotkań w 
Hali Wałbrzyskich Mistrzów

godz. 12.30: KPS Chełmiec 
Wałbrzych – Wataha Lubin

godz. 15.00: KPS Chełmiec 
Wałbrzych – SPS Brzeg Dolny

godz. 18.00: KPS Chełmiec 
wałbrzych – Tubądzin Volley 
Sieradz

fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Piłkarze Górnika powoli, ale konsekwentnie wychodzą z dołka z początku sezonu. W minio-
nej odsłonie wałbrzyszanie pokonali u siebie Galaktikos Solna 2:0 i była to druga ligowa wy-
grana beniaminka z rzędu. 

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Trzeba zacząć od tego!
Powszechne jest utyski-
wanie na sprawność fi-
zyczną dzieci i młodzieży 
w dzisiejszych czasach. 
Mówi się, że z powodu 
innych dostępnych obec-
nie rozrywek „on line” 
w ogóle bardzo mało się 
ruszają, nie mówiąc już o 
uprawianiu konkretnych 
dyscyplin sportu. Pamię-
tam też, że gdy ja miałem 
te kilkanaście lat ...mówio-
no tak samo, porównując 
ówczesne dzieci do po-
kolenia wcześniejszego. 
Dlatego do tego narzeka-
nia (oczywiście w pewnej 
mierze się z nim zgadza-
jąc) podchodziłem trochę 
z dystansem bo starsi za-
wsze mówią ...”bo jak ja 
byłem w twoim wieku...”. 
Dwa tygodnie temu w mo-
jej Jedlinie Zdroju w aka-
demii piłkarskiej KS Zdrój 
poproszono mnie z racji 
moich „wyczynów” w żon-
glerce i dla urozmaicenia 
zajęć o poprowadzenie 
treningu podbijania piłki. 
Bardzo dobry pomysł bo 
takie ćwiczenia doskonale 
oswajają z piłką, wyrabia-
ją właściwe ułożenie sto-
py, co jest niezbędne do 
doskonalenia innych ele-
mentów techniki piłkar-
skiej. I po tym co zobaczy-
łem na naszym pierwszym 
treningu to sam nie tyle 
będę narzekał na poziom 
ogólnej sprawności dzie-
ci, będę po prostu o niej 
krzyczał ...i wołał na alarm! 
Jest to po prostu dramat. 
Pytanie - kto odpowiada 
za taki stan rzeczy? Ro-
dzice? Też. Szkoła? Przede 
wszystkim. Zajęcia wy-
chowania fizycznego - nie 
wiem ile godzin w-f jest 
w programie szkolnym ale 
jakość tych lekcji w wielu 
przypadkach chyba nie 
jest specjalnie dobra. A je-
żeli chcemy mieć dobrych 
piłkarzy to trzeba zacząć 
bezwzględnie od tego!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  
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Dziś dotarła do nas drama-
tyczna informacja. Nasz 
zawodnik z sezonu 2021 
Lekarz - Dmytro Serbin, zgi-
nął tragicznie, prowadząc 
ewakuację poszkodowa-
nych...  Wielki człowiek, za-
wsze uśmiechnięty i chętny 
do bezinteresownej pomo-
cy. RIP #4
Swoim bólem ze światem 
wałbrzyskiego sportu po-
dzielili się przedstawiciele 
wałbrzyskiego klubu, w któ-
rym Dmytro grał w sezonie 
2021 roku. 
Osobiście znałem Dmytra tyl-
ko i wyłącznie z boiska. Nie 
wiem jakim był człowiekiem. 
Wiem jakim był zawodni-
kiem. Zawsze imponował wa-
lecznością. Zawsze poświę-
cał się dla drużyny. Zawsze 
też uśmiechał się i nieufnie 
patrzył obcym w oczy. To 
przenikliwe spojrzenie filtro-
wało rozmówców. Badało czy 
są szczerzy. Za szczerość od-
powiadało szczerością. 
Krótką chwilę rozmowy za-
pamiętam na bardzo długo. 
Przejmujący uśmiech i żart 
dla rozluźnienia atmosfery, a 
później krótka ocena meczu. 
Dmytro dużo od siebie wy-
magał i mimo, że na boisku 
był niemal bezbłędny, chciał 
więcej. Po sezonie gdzieś 
zniknął. Był w domu. Wracał 
do Wałbrzycha. Jako zawod-
nik amerykańskiego futbolu 
był prawdziwym gladiato-
rem.
Później wybuchła wojna. 
Pewnego dnia na Placu Magi-
strackim zebrało się sporo lu-
dzi. Chcieliśmy dać wyraz po-
parcia walczącym Ukraińcom. 
Wtedy też ostatni raz o Dmy-
tro słyszałem. Jeden z człon-
ków ekipy Miners przekazał 
mi wtedy, że pojechał wal-
czyć. Pojechał bronić domu, 
rodziny. Zdałem sobie wtedy 
sprawę, że to kolejna osoba, 
którą miałem okazję poznać i 
której mogę już nie zobaczyć. 
Kiedy więc odgrywano hymn 
Ukrainy, spojrzałem w górę i 
poprosiłem żebym miał po-
nownie okazję skomentować 
mecz, w którym Dmytro Ser-
bin zagra. Niestety. Dmytro 
już nie założy koszulki Miners 
z numerem 4.
RIP#4

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Ciężko to przełknąć
Dla wałbrzyskich kibiców, Chełmiec to drużyna wyjątkowa. 

Drużyna, z którą jesteśmy na dobre i na złe. Drużyna, dla któ-
rej kibice na trybunach zdzierają gardła, oddają serce i zawsze 
marzą o zwycięstwie. Tym razem jednak wszyscy musieliśmy 
przełknąć gorzką pigułkę porażki.

Nasi górą w okręgówce
Zdrój pokonał w Świebodzicach Victorię. Nowe Miasto powoli wyrasta zaś na faworyta do 

awansu. Obie drużyny stoją na czele rozgrywek Ligi Okręgowej.

Od samego początku meczu 
można było dostrzec, że coś 
jest nie tak. Wałbrzyszanki po-
pełniały dużo prostych błędów, 
które skutkowały stratą nie 
tylko pewności siebie. Silesia 
starała się wykorzystać każdą 
niedokładność. Dobra dyspo-
zycja zespołu z Częstochowy w 
obronie przy wyjątkowo trud-
nej tego dnia zagrywce, spra-
wiła, że podopieczne trenera 
Olczyka nie potrafiły przełamać 
oporu.

Porażka w pierwszym secie 
była pierwszym ciosem. Brak 

konsekwencji i zaledwie mo-
menty dobrej gry w partiach 
trzy i cztery dopełniły goryczy. 
Aniołki Olczyka zachwyciły jed-
nak w drugim secie, którego 
wygrały do 16. Ten zdecydowa-
nie najlepszy fragment w wy-
daniu Chełmca sugeruje, że w 
najbliższych derbach w Świd-
nicy, ponownie powalczymy o 
pełną pulę.

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – Silesia Częstochowa 
1:3 (23:25, 25:16, 19:25, 22:25)

JZ

W pierwszej połowie zoba-
czyliśmy dwa gole. Po zmianie 
stron piłkarze do siatki trafili aż 
6 razy. Bohaterem Zdroju został 
Bartosz Chabrowski, który piłkę 
w bramce rywala umieszczał 
czterokrotnie.

- Po czterech bramkach Bar-
tosza Chabrowskiego i po jed-
nej Dominika Tłuścika, oraz 
Piotra Kmery wygrywamy w 
Świebodzicach w meczu 11 
kolejki z miejscową Victorią. 
Dzięki temu i umacniamy się w 
czołówce tabeli. Dwie asysty w 

tym meczu zaliczył Jonatan Dos 
Santos Pereira, po jednej doło-
żyli Edward Chałupka i Paweł 
Tobiasz – cieszą się w Jedlinie.

Victoria Świebodzice – Zdrój 
Jedlina Zdrój 3:6 

Mecz Górnika Nowe Miasto z 
LKS Bystrzycą Górną miał poka-
zać w jakiej dyspozycji znajdują 
się podopieczni trenera Błażyń-
skiego, którzy w ostatnich tygo-
dniach mierzyli się ze zdecydo-
wanie trudniejszymi rywalami. 
Tym razem w Wałbrzychu bar-

dzo dzielnie o punkty walczy-
li piłkarze z Bystrzycy. Górnik 
wygrał. Za tydzień jego formę 
zweryfikuje Nysa Kłodzko.

Samo spotkanie toczyło się 
w dość szybkim tempie. Obie 
drużyny starały się grać pewnie 
w defensywie, budując jedno-
cześnie groźne ataki pod bram-
ką rywala. W trakcie rywalizacji 
więcej zimnej krwi zachowali 
gospodarze, którym dwukrot-
nie udało się przechytrzyć 
obronę Bystrzycy. Oba gole 

wałbrzyszanie zdobyli w pierw-
szych 20 minutach rywalizacji.

Z biegiem czasu widzieli-
śmy coraz mniej klarownych 
sytuacji. Nówka próbowała ata-
kować. Goście szukali swoich 
szans w szybkich kontrach. Do-
chodziło do ostrych starć. Sę-
dzia wielokrotnie sięgał do kie-
szeni po żółty kartonik. Mimo 
pretensji sztabu szkoleniowe-
go Bystrzycy, czerwonego nie 
odważył się pokazać. Mecz wy-
grali gospodarze, co pozwoliło 
im zachować 1 miejsce w tabeli 
rozgrywek.

Górnik Nowe Miasto – LKS 
Bystrzyca Górna 2:0)

JZ

Jedna bramka wystarczyła
- Już pierwsza akcja przy-
niosła nam prowadze-
nie. Wydawało się, że kolej-
ne gole będą kwestią czasu, 
ale goście szybko otrząsnęli 
się i próbowali wyrównać. 
MKS miał przewagę optycz-
ną, ale nasza drużyna nie 
pozwoliła rywalom na zdo-
bycie bramki. I to my pod 
koniec tej połowy mieliśmy 
dwie znakomite sytuacje, 
których jednak nie potrafi-
liśmy wykorzystać. W dru-
giej połowie zobaczyliśmy 
już bardzo dobrą grę naszej 
drużyny, która walczyła o 

każdy centymetr boiska. 
Stworzyliśmy sobie wie-
le sytuacji, by podwyższyć 
prowadzenie.
Na pochwałę zasłużyła cała 
drużyna, która bardzo chcia-
ła zrehabilitować się za ze-
szłotygodniową wpadkę w 
Dziećmorowicach. Jednak 
szczególne słowa uznania 
należy dziś oddać Kamilowi 
Tobiaszowi, który ponad pół 
godziny grał z rozciętą gło-
wą i był perfekcyjny w obro-
nie i ataku. Dziękujemy też 
Norbertowi Machowskiemu, 
który po kilkuletniej prze-
rwie stanął między słupka-
mi i pomógł drużynie zacho-
wać czyste konto – czytamy 
na klubowym profilu me-
diów społecznościowych 
klubu z Witkowa.

JZ

Po porażce w Dziećmorowicach podopiecznym trenera Marcina Gryki zależało na zdobyciu 
kompletu punktów. Do osiągnięcia celu wystarczyła jedna bramka.
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 40/1 obręb 25 Rusinowa o powierzchni 153 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 250,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
250,00 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 40/1 obręb 25 Rusinowa o powierzchni 91 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 12.12.2022 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 07.12.2022 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 55/3 obręb 13 Piaskowa Góra 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 30.11.2022 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 25.11.2022 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości 
położonej w Wałbrzychu przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 352/10 obręb 14 Biały Kamień o powierzchni 206 m², z 
przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 309,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 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 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
309,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 40/1 obręb 25 Rusinowa o powierzchni 75 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 141,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
141,00 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 40/1 obręb 25 Rusinowa o powierzchni 123 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 184,50 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
184,50 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 452/2 obręb 27 Śródmieście o powierzchni 264 m², z przeznaczeniem na 
ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 396,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 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 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
396,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r

Ogłasza drugi 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.
Pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę części w/w nieruchomości odbył się w dniu 
23.09.2022 r.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 200,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 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 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
200,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 40/1 obręb 25 Rusinowa o powierzchni 132 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 198,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
198,00 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 55/3 obręb 13 Piaskowa Góra o powierzchni 72 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 108,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
108,00 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r.

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Lubiechowskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 75/2 obręb 1 Szczawienko o powierzchni 600 m², z przeznaczeniem na ogródek.
Pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę części w/w nieruchomości odbył się w dniu 
23.09.2022 r.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 750,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 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 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
750,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 214/9 obręb 1 Szczawienko 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 30.11.2022 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 25.11.2022 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Marii Dąbrowskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 7/14 obręb 2 Szczawienko o powierzchni 60 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 90,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 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 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
90,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 82/18 obręb 2 Szczawienko o powierzchni 578 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 867,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 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 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
867,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 r

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 55/3 obręb 13 Piaskowa Góra o powierzchni 118 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 177,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
177,00 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 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 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 12.12.2022 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 07.12.2022 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej 
jako działka nr 82/13 obręb 2 Szczawienko o powierzchni 154 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 231,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:15
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości , stosowne 
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika. 
Dokumenty powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 25.11.2022 r. wadium w wysokości 
231,00 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 : 18.10.2022 r.
 do : 30.11.2022 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 490 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 171 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 256,50 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
256,50 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 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 329/3 obręb 20 Stary Zdrój o powierzchni 180 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 270,00 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
270,00 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 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 490 obręb 26 Nowe Miasto o powierzchni 175 m², z przeznaczeniem na ogródek.

Wywoławcza roczna kwota czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej została ustalona 
w wysokości 262,50 zł + 23% VAT

Czas trwania umowy - nieokreślony.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 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 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
262,50 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako 
działka nr 245 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 12.12.2022 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 07.12.2022 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 
przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 19.10.2022 r. został wywieszony 
wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Wałbrzych  
przeznaczonych do oddania w dzierżawę:
1) część nieruchomość oznaczonej jako działka nr 40/1 w obrębie nr 25 
Rusinowa o  powierzchni 33,00 m², zabudowana garażem drewnianym 
będącym własnością osoby fizycznej przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na okres 3 lat.
2) część nieruchomość oznaczonej jako działka nr 40/1 w obrębie nr 25 
Rusinowa o  powierzchni 15,00 m², zabudowana garażem blaszanym 
będącym własnością osoby fizycznej przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na okres 3 lat.
3) część nieruchomość oznaczonej jako działka nr 40/1 w obrębie nr 25 
Rusinowa o  powierzchni 16,00 m², zabudowana garażem drewnianym 
będącym własnością osoby fizycznej przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na okres 3 lat.
4) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 15,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu blaszanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
5) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie 
nr 32 Gaj o powierzchni 20,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu blaszanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
6) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 15,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu blaszanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
7)  część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 24,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego garażu, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawcy, na 3 lata.
8) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 19,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego garażu, na rzecz dotychczasowego 
Dzierżawcy, na 3 lata.
9) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 21,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
10) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 14,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu blaszanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
11) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 12,00 m², przeznaczona do oddania w 

dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
12) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 128/5 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 22,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu drewnianego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
13) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 20,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na 3 lata.
14) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 18,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
15) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 12,50 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
16) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 12,50 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
17) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 6,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
18) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 6,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
19) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 18,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
20) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 6,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
21) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 7,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
22) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 20,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
23) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 15,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
24) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 10,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 

na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
25) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 11,50 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
26) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 6,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
27) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 12,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
28) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 8,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
29) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 24,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
30) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 22,50 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu blaszanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
31) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 7,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
32) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 16,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
33) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 12,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
34) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie 
nr 32 Gaj  o powierzchni 16,00 m², przeznaczona do oddania w 
dzierżawę na użytkowanie istniejącego garażu murowanego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
35) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 5,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.
36) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 
32 Gaj  o powierzchni 8,00 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę 
na użytkowanie istniejącego pomieszczenia gospodarczego, na rzecz 
dotychczasowego Dzierżawcy, na 3 lata.

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 12.12.2022 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 07.12.2022 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 : 24.10.2022 r. 
 do : 12.12.2022 r. 

REKLAMA R0685/22

REKLAMA R0687/22

REKLAMA R0686/22
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Atrakcyjne działki budowlane w Świebodzicach
Urząd Miejski w Świebodzicach informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 

położonych w Świebodzicach, w obrębie Ciernie 5, w granicach działek:
1) Nr 691/2 o pow. 0,0850 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/9 o pow. 0,0465 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 11 000,00 zł
2) Nr 691/3 o pow. 0,0802 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/9 o pow. 0,0465 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 600,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 10 000,00 zł
3) Nr 691/7 o pow. 0,0801 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 udziału w działce nr 691/9 o pow. 0,0465 ha,
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 500,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wadium do przetargu wynosi: 10 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 (pokój nr 7).

Urząd Miejski w Świebodzicach informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną, położonych w Świebodzicach przy ul. Ogrodowej, obręb Pełcznica 1, w granicach działek:

1) nr 530/2, o powierzchni 0,0987 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o po-
wierzchni 0,0998 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 124 230,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 12 500,00 zł

2) nr 530/3, o powierzchni 0,1045 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o po-
wierzchni 0,0998 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 131 610,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 13 200,00 zł

3) nr 530/4, o powierzchni 0,1033 ha wraz z udziałem w wysokości 1/3 w działce nr 530/1, o po-
wierzchni 0,0998 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 13 000,00 zł

4) nr 530/7, o powierzchni 0,1026 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o po-
wierzchni 0,2203 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 150,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 13 000,00 zł

5) nr 530/8, o powierzchni 0,0935 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o po-
wierzchni 0,2203 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 116 850,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 11 700,00 zł

6) nr 530/9, o powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o po-
wierzchni 0,2203 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

7) nr 530/10, o powierzchni 0,0944 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o po-
wierzchni 0,2203 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

8) nr 530/11, o powierzchni 0,0941 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o po-
wierzchni 0,2203 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

9) nr 530/12, o powierzchni 0,0938 ha wraz z udziałem w wysokości 1/14 w działce nr 530/6, o po-
wierzchni 0,2203 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 118 080,00 zł (cena zawiera podatek VAT), Wa-
dium do przetargu wynosi: 11 900,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świe-
bodzicach, ul. Rynek 1 (pokój nr 7).

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu oraz warunkach 
uczestnictwa można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1 oraz pod nr telefonu: 74 
6669526 lub 25 i na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl (w zakładce: Nieruchomości – ogłosze-
nia o przetargach).

Szczegółowe informacje o przetargu oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Urzędzie Miejski m w Świebodzicach, ul. Rynek 1, pod nr tel. 74 664 54 55, 74 666 95 25 
oraz pod adresem: www.bip.swiebodzice.pl (w zakładce „Nieruchomości” - ogłoszenia o przetargach). 

geoportal.gov.pl 

fot. UM Świebodzice

fot. UM Świebodzice

fot. UM Świebodzice

Urząd Miejski w Świebodzicach przedstawia ofertę mieszkań, które są wystawione do sprzedaży:
• w przetargu nieograniczonym:

ul. Mikołaja Kopernika 4A/2 (I piętro):
- Pow. lokalu - 77,44 m2  (2 pokoje, 

kuchnia, łazienka z wc, komunikacja (I piętro), 
komunikacja (parter))

- Pom. przynależne- pomieszczenie stry-
chowe 22,20 m2

- Instalacje - elektryczna, wodna, kanaliza-
cyjna, gazowa, ogrzewanie piecem

- Cena wywoławcza- 146 500,00 zł,
Wadium do przetargu - 14 700,00 zł

ul. Rynek 3/3 (II piętro):
- Pow. lokalu - 77,29 m2 (kuchnia, 2 pokoje, 

2 przedpokoje)
- Pom. przynależne- piwnica 3,93 m2
- Instalacje- elektryczna, wodna, kanaliza-

cyjna, gazowa, ogrzewanie centralne etażowe
- Cena wywoławcza - 189 900,00 zł,
Wadium do przetargu- 19 000,00 zł
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest 

wpłacenie wadium. 

Przetarg odbędzie się w dniu 
10.11.2022r. godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. 
Rynek 1 (pokój nr 7)

• w przetargu ograniczonym dla 
mieszkańców Świebodzic:

ul. Młynarska 20/3 (parter):
- Pow. lokalu- 21,85 m2 (kuchnia, po-

kój)
- Pom. przynależne- wc 1,00 m2
- Instalacje - elektryczna, wodna, kana-

lizacyjna, gazowa, ogrzewanie przenoś-
nymi grzejnikami elektrycznymi

- Cena wywoławcza - 38 500,00 zł,
Wadium do przetargu - 3 900,00 zł

ul. Osiedle WSK 2/6 (II piętro):
- Pow. lokalu - 36,23 m2 (2 pokoje, 

kuchnia, łazienka z wc, przedpokój)

- Pom. przynależne - brak
- Instalacje- elektryczna, wodna, kanali-

zacyjna, gazowa, ogrzewanie przenośny-
mi grzejnikami elektrycznymi lub akumu-
lacyjnymi

- Cena wywoławcza - 91 100,00 zł,
Wadium do przetargu - 9 200,00 zł
Osoby zamierzające uczestniczyć w 

przetargu powinny złożyć dokumenty 
oraz wpłacić wadium zgodnie z ogłosze-
niem o przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 
10.11.2022 r. godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 
ul. Rynek 1 (pokój nr 7)

Szczegółowe informacje o lokalach będących przedmiotem przetargu oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1 oraz pod nr telefonu: 74 
6669526 lub 25 i na stronie internetowej: www.bip.swiebodzice.pl (w zakładce: Nieruchomości – ogłoszenia o przetargach).

geoportal.gov.pl 
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

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

REKLAMA R0694/22

USŁUGI

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

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

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

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

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

KUPIĘ

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

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-

sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

Montowanie podzespołów. Wał-
brzych. 3 zmiany. Również dla osób 
z niepełnosprawnością. 734 108 163

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie na Piasko-
wej Górze, 51m2, 3 pokoje z kuch-
nią. Ul. Mieszka I 34/8. Bez pośredni-
ków. Tel. 600 851 189

Posiadam mieszkanie 30m2 do 
wynajmu w centrum miasta Wał-
brzych, tj. 2 pokoje urządzone kom-
fortowo, funkcjonalne, dla 2 osób. 
Koszt wynajmu wraz z mediami 
1500 zł, bez negocjacji. 

Tel. kom. 604 451 481 lub 503 
307 767

Jesteś zapracowany(a)?
Wymianę kół

na zimowe zostawiasz 
na ostatnią chwilę?

Nie lubisz stać w kolejkach.
Zadzwoń do nas,

przyjedziemy pod
wskazany adres.

Tel. 881 863 211
       510 075 417

OPALANIE
NATRYSKOWE

CIAŁA
z dojazdem do domu
opalenizna w 15 min
bezpieczna dla skóry

605 561 031

REKLAMA R0688/22

REKLAMA R0689/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy 
ulicy  Kopernika 2,  w dniu 18.10.2022 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 245– obręb 14 Biały Kamień 
przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 159/4 – obręb 15 Konradów 
przeznaczona  na ogródek,
3/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 171/29 – obręb 2 Szczawienko 
przeznaczona  na  dwa ogródki,
4/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 7/14 – obręb 2 Szczawienko  
przeznaczona na ogródek,
5/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 71 – obręb 52 Lubiechów  
przeznaczona na ogródek,
6/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 175/4 – obręb 30 Sobięcin  
przeznaczona na dwa   ogródki,
7/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 6/1 – obręb 31 Sobięcin  
przeznaczona na  ogródek,
8/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 130 – obręb 13 Piaskowa Góra  
przeznaczona na  ogródek,
9/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 254 – obręb 26 Nowe Miasto  
przeznaczona na  ogródek,
10/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 693/5 – obręb 33 Podgórze 
przeznaczona na  ogródek,

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej w 
Wałbrzychu przy ul. Św. Józefa i 1 Maja, przeznaczonej   do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia  nr  659/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
19.10.2022 r.

REKLAMA R0693/22

REKLAMA R0692/22

REKLAMA R0691/22

REKLAMA R0690/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Głuszyckiej, przeznaczonej  do sprzedaży                      
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia nr  654/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
17.10.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Baczyńskiego, przeznaczonej  do sprzedaży                      
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia nr  645/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
10.10.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej 
w Wałbrzychu przy ulicy Stacyjnej, przeznaczonej  do sprzedaży w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  
do Zarządzenia nr  644/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
10.10.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy 
ul. Kopernika 2 został wywieszony wykaz dot. nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej w 
Wałbrzychu przy ulicy Piasta, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z załącznikiem  do 
Zarządzenia nr  643/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 
10.10.2022 r.


