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Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

  Przepraszamy naszych Czytelników i Partnerów za zmianę cyklu wydawniczego. 
Po dwudziestu latach od teraz BEZPŁATNY TYGODNIK 30 MINUT będzie ukazywać się 
dwa razy w miesiącu - jako   G A Z E T A   B E Z P Ł A T N A.

Nie jesteśmy w stanie walczyć z ciągnącymi się od miesięcy podwyżkami utrzymania 
przedsiębiorstwa. Drożejąca energia, paliwo, koszty pracy, a przede wszystkim ceny 

papieru nie dają nam spać po nocach. Wiedzą to wszyscy, którzy kupują zarówno papier 
do kserokopiarek, jak i papier toaletowy. Podwyżki tego surowca na przestrzeni miesięcy 

to niemal 100%, a czekają nas kolejne. Dokładamy wszelkich starań, ale nie jesteśmy 
w stanie wygrać z istniejącą sytuacją gospodarczą. Gazeta to nie tylko papier, to praca 
zespołu redakcyjnego, dystrybucja, energia, podatki, "zusy", a także praca kolporterów, 

gdyż w głównej mierze rozdajemy gazetę do rąk własnych Czytelników.
Nie składamy broni, gdyż zależy nam na dalszym istnieniu wśród Czytelników i bardzo 

dobrej współpracy z Naszymi Partnerami, dlatego teraz będziemy wydawać gazetę dwa 
razy w miesiącu. 

Jednak w dobie cyfryzacji zapraszamy Was na nasze strony internetowe,
www.30minut.pl | walbrzych-naszemiasto.pl | sportowy-walbrzych.com.pl.

Tam przeczytacie codzienną dawkę informacji.

Wasz Zespół Redakcyjny
Tygodnika 30 minut  

Chiński skarbChiński skarb
na wałbrzyskim złomowiskuna wałbrzyskim złomowisku

G A Z E T A     B E Z P Ł A T N A
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z Aleksem Budziak z pomysłodawcą
i realizatorem akcji „Żywy pomnik
ku czci mieszkańców Wałbrzycha”
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PIĄTEK

Imieniny:
Godfryd, Klaudiusz 

Światowy Dzień Radiologii

LISTOPAD

8
WTOREKImieniny:

Karol, Olgierd 

Dzień Taniego Wina

 Imieniny:
Sławomir, Elżbieta

Światowy Dzień Numbata
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ŚRODA

LISTOPAD

10
CZWARTEK

„Póty się człowiek w pięknej rzeczy kocha, póki 
piękniejszej nie ujrzy.” -  Mikołaj Rej

LISTOPAD

5
SOBOTA

Imieniny:
Teodor, Ursyn 

Światowy Dzień Gry Wstępnej

Imieniny:
 Lena, Leon

Światowy Dzień Jakości

17:00 – 18:00 - Wernisaż wystawy Walentego Krzyśka 
„Moje Wędrowanie” - WOK na terenie Starej Kopalni/
Multimedialna
18:00 - Duet Lechowscy - mariaż wiolonczeli z fago-
tem– koncert – Filharmonia Sudecka
19:00 - NIEWOLNICA ISAURA – spektakl – Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu
19:00 - Zielono Mi - 85 okruchów z życia Agnieszki 
Osieckiej – Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju

09:00 – 19:00 - 4 Rajd Górski Zimowa Wyrypa Gór Su-
chych - Sokołowsko ul. Parkowa 5
9:00 - BALLADY I ROMANSE ver. 2022 – spektakl – Te-
atr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
11:00 - BALLADY I ROMANSE ver. 2022 – spektakl – 
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
19:00 - Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka pol-
ska – koncert – Filharmonia Sudecka
20:00 - Grupa Dużego Ryzyka gra dla Antosia !!!  - 
koncert - A PROPOS

Imieniny:
Antoni, Florenty
Światowy Dzień Feministek  - 
czytaj więcej
w Temacie Tygodnia 

LISTOPAD

7
PONIEDZIAŁEK

10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJ-
NE. 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 WI-
DZIAŁEŚ TAK DZIWNEJ WYSTAWY,
UWIERZ MI” - Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, 
przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu
17:00 – 19:00 -spotkanie autorskie Filipa Zawady - 
Multimedialna Filia Biblioteczna na Podzamczu 

10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJ-
NE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON.PODSIADŁY!” - wy-
stawa BWA ulica Słowackiego
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)
10:00 – 18:00 - „ODHUMANIZOWANIE – NIGDY NIE WI-
DZIAŁEŚ TAK DZIWNEJ WYSTAWY,
UWIERZ MI” - Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, 
przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu
16:30 – 17:00 - wystawa „Sybir. Utrwalone w kadrze, 
zapamiętane w obrazach Losy Janiny Wagner-Rachel 
i Ireny Pisek”. -  Biblioteka pod Atlantami Rynek 9 Wał-
brzych 

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. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w
Wałbrzychu

17:00 - „Kamienica” - spektakl o wielokulturowej 
wałbrzyskiej kamienicy - Teatr Lalki i Aktora w Wał-
brzychu

Imieniny:
Leonard, Melaniusz 

Dzień Saksofonu

LISTOPAD

6
NIEDZIELA

12:30 – Władca Skarpetek – spektakl – Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu
18:00 - NIEWOLNICA ISAURA – spektakl – Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu

Dzień Postaci z Bajek
Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania
Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas

Wojen i Konfliktów Zbrojnych
Dzień Młodzieży

Dzień Jeża
Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju

Europejski Dzień Wynalazcy
Światowy Dzień Adopcji

REKLAMA R0698/22

Twoje przedsięwzięcie to 
nie tylko miejski projekt kul-
turowy, ale także praca dy-
plomowa.

Tak, jest to projekt dyplomo-
wy magisterski z kierunku Me-
diacja sztuki na Akademii Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu. Skła-
dał się z dwóch części. Część 
pierwsza artystyczna – „Żywy 
pomnik ku czci mieszkańców 
Wałbrzycha”, część druga ku-
ratorska – „Resztki – Rzeczy lu-
dzi”. Dyplom wykonywałem w 
Pracowni działań w przestrzeni 
publicznej, prowadzonej przez 
dr hab. Tomasza Opanię, który 
jednocześnie był moim pro-
motorem. Studia tak naprawdę 
skończyłem w zeszłym roku, 
jednak w związku z pandemią 
i ogólnym brakiem motywacji 
oraz kłopotami z pozyskaniem 
rzeczy po osobach zmarłych, 
potrzebnych do projektu ku-
ratorskiego, postanowiłem 
nie bronić się w zeszłym roku. 
Wiedziałem, że mam rok czasu 
od zakończenia studiów, aby 
obronić się bez konieczności 
powtarzania roku i zaliczania 
nowych przedmiotów wynika-
jących z różnic programowych. 
W zeszłym roku mój dyplom ar-
tystyczny wyglądał całkowicie 
inaczej. Miałem w planach cał-
kowicie inne działania, których 
część nawet zacząłem wykony-
wać. W przeciągu tego roku od 
zakończenia studiów dużo się 
wydarzyło w moim życiu.

Zatem skąd pomysł na 
„Żywy pomnik ku czci miesz-
kańców Wałbrzycha”?

Pomysł z „Żywym pomni-
kiem ku czci mieszkańców 
Wałbrzycha” wyniknął z wielu 
przemyśleń i doświadczeń. Po-
mysł, aby stworzyć projekt spo-
łeczny, który tak naprawdę nie 
będzie skupiał się na mnie, jako 
artyście, a na mieszkańcach i 
społeczeństwie tego miasta 
wydawał mi się świetny i posta-
nowiłem zacząć działać. Projekt 
ten przede wszystkim jest dzia-
łaniem w przestrzeni publicz-
nej. Osobiście uważam, że prze-

strzeń publiczna jest miejscem 
najwłaściwszym jeśli chodzi o 
odbiór sztuki i stosunek jaki za-
chodzi pomiędzy artystą, dzie-
łem i odbiorcą. W przestrzeni 
publicznej dzieło i artysta zo-
stają od razu poddani ocenie. 
Od samego początku wiedzia-
łem jaki efekt chcę uzyskać i co 
ten projekt ma wywołać. 

Stąd pomysł z kostką z ko-
dem QR do skanowania?

Zbudowałem sobie piede-
stał, który był mi niezbędny do 
wykonywania działania, które 
rozpocząłem w maju z mniej-
szymi lub większymi przerwa-
mi i prowadziłem je do połowy 
września. Mam zamiar je nadal 
kontynuować. Wiedziałem rów-
nież, że naturalną kontynuacją 
tego projektu będzie dokładnie 
taki sam piedestał, wykonany 
z granitu, który stanie gdzieś 
w przestrzeni miejskiej, jako 
stała interaktywna instalacja, 
z której będą mogli korzystać 
wszyscy chętni. Od samego 
początku to osoby, które sta-
nęły na moim piedestale były 
twórcami tego działania i to 
one budują pomnik sobie i ca-
łemu społeczeństwu tego mia-
sta. Rozwinięciem projektu jest 
również strona na Instagramie, 
gdzie umieszczam zdjęcia z 
działania. Powstał również uni-
katowy hashtag, którym osoby, 
które wykonają sobie zdjęcie na 
granitowym piedestale, będą 
mogły oznaczać swoje zdjęcie, 
przez co projekt będzie mógł 
się rozwijać w sieci. 

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Paweł Szpur 

Czytaj pełen wywiad na 
www.30minut.pl 



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Powstanie INVEST-PARK LAB na Politechnice Opolskiej! 
Podczas II Forum Roz-

woju Regionalnego w 
Opolu została podpisana 
umowa pomiędzy WSSE „ 
INVEST- -PARK”, a Politech-
niką Opolską o kooperacji 
naukowo-badawczej, rea-
lizacji wspólnych celów w 
zakresie badań, rozwoju 
i promowania odnawial-
nych źródeł energii. Tym 
samym zostało powołane 
do życia laboratorium op-
tymalizacji pracy odna-
wialnych źródeł energii - 
INVEST-PARK LAB.

Jego głównym celem bę-
dzie prowadzenie prac ba-
dawczo-rozwojowych nad 
wytwarzaniem energii elek-
trycznej pochodzącej z ener-
gii słonecznej, w tym przede 
wszystkim wspomnianej inteli-
gentnej stabilizacji pracy farm 
fotowoltaicznych, za pomocą 
przemysłowych magazynów 
energii oraz prowadzenie zajęć 
dydaktycznych w tym zakresie. 
Dzięki umowie z Wałbrzyską 

Specjalną Strefą Ekonomiczną 
powstanie laboratorium, które 
zajmować się będzie zieloną 
energią. - Projekt będzie tutaj, 
na terenie WSSE i bardzo się 
z tego powodu cieszymy, że 
wspólnie z Politechniką Opol-
ską będziemy mogli go reali-
zować - mówi Paweł Kurtasz, 
wiceprezes WSSE. - Gdyby mi-
nisterstwo nie zaproponowało 
strefom, żebyśmy się zajęli te-
matem odnawialnych źródeł 
energii, to nie byłoby tego pro-
jektu, nie byłoby naszej koope-
racji. Zrozumieliśmy bardzo 
szybko z pomocą uczelni, że 
sama produkcja energii nie wy-
starczy. Dzisiaj kluczowe jest 
inteligentne magazynowanie 
energii elektrycznej. To ono 
zapewnia płynność pracy sy-
stemu - dodaje Paweł Kurtasz. 
Projekt ma kosztować około 
600 tysięcy złotych, połowę 
kosztów pokryje WSSE.

Źródło informacji i zdjęcia: 
radio.opole.pl

i WSSE „Invest-Park”
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Zdjęcie tygodnia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
teren przed szkołą po rewitalizacji 

Feminizm... czyli co?
Według Słownika Języka Angielskiego Merriam-Webster, w którym zresztą uznano „femi-

nizm” za Słowo Roku 2017, jest to „teoria głosząca polityczną, ekonomiczną oraz społeczną 
równość płci; lub zorganizowana działalność na rzecz obrony praw i interesów kobiet”. Słownik 
podaje, że pierwsze użycie słowa „feminizm” w języku angielskim odnotowano w 1841 roku. 7 
listopada obchodzimy Światowy Dzień Feministek i z tej okazji poruszamy ten temat. 

REKLAMA R0699/22

Feminizm w definicjach 
W Słowniku Języka Polskiego 

leksem ten wyjaśniony jest "jako 
ruch na rzecz prawnego i społecz-
nego równouprawnienia kobiet; 
jak też: ideologia leżąca u podstaw 
tego ruchu". Publikacja wskazuje 
również, że "jest to zjawisko wy-
stępowania zewnętrznych cech 

żeńskich u mężczyzn". Natomiast 
definicja, jaką podaje Encyklope-
dia PWN, brzmi: ''nazwa bardzo 
szerokiego ruchu o charakterze 
politycznym, społecznym, kultu-
rowym i intelektualnym, którego 
różne orientacje, szkoły, teorie i 
badania łączy wspólne przeko-
nanie, że kobiety były i są przed-

miotem dyskryminacji''. Zatem, 
mówiąc o feminizmie, mówimy 
o ruchu społecznym (jak również 
politycznym, intelektualnym i 
kulturowym), którego celem jest 
określenie, na czym polega rów-
ność płci – pod względem spo-
łecznym, osobistym, ekonomicz-
nym, jak i politycznym, a także 

dążenie do osiągnięcia tej równo-
ści. Feminizm zakłada, że zwycza-
jowo w społeczeństwach kobiety 
nie są traktowane uczciwie, z uwa-
gi na priorytetowe przyjmowanie 
męskiego punktu widzenia. 

Historia ruchu
Terminu „feminizm” w kontek-

ście praw kobiet po raz pierwszy 
użył francuski filozof i radykalny 
utopijny socjalista, Charles Fou-
rier, w 1837 roku. Francuskie sło-
wo féminisme zostało wspomnia-
ne przez niego w rozprawie nad 
wyzwoleniem kobiet. Angielski 
termin "feminism" bezpośrednio 
wywodzi się od tego francuskie-
go wyrazu, którego etymologię 
możemy z łatwością prześledzić. 
Źródeł szukać należy w starofran-
cuskim "feminin", pochodzącym 
od łacińskiego słowa "femina" 
oznaczającego „kobietę”. Drugi 
człon wyrazu, –isme, także bierze 
się z łaciny — pochodzi od przy-
rostka –ismus, który modyfikuje 
rzeczownik, nadając mu znacze-
nie praktyki, systemu lub doktry-
ny. Nie od razu jednak zwrot ten 
nasuwał polityczne skojarzenia. 
Oznaczał po prostu coś należące-
go do sfery kobiet. Używano go 
zwłaszcza w odniesieniu do pro-
gresywnej polityki, jaką w latach 
90-tych XIX wieku prowadziły su-
frażystki, dziś nazywane „pierwszą 
falą” feminizmu. Grupa ta - wydaje 
się - przywłaszczyła sobie słowo 
na własne potrzeby. Warto rów-
nież wspomnieć, że feminizm 
tzw. "drugiej fali" rozpoczął się w 

latach 60 -tych XX wieku, a w sfe-
rze jego zainteresowań znalazły 
się: równouprawnienie na rynku 
pracy, prawo do aborcji i kobieca 
seksualność. "Trzecia fala" femini-
zmu pojawiła się z końcem lat 80. 
minionego stulecia. Inspirowana 
była współczesną teorią społecz-
ną i zwracała uwagę na kwestie 
rasowe, etniczność, podziały 
ekonomiczne i religijne. Femi-
nizm "czwartej fali", datowany na 
2010 rok, jest ściśle uzależniony 
od technologii. Wykorzystuje on 
media społecznościowe, portale 
internetowe i blogi do przeciwsta-
wiania się mizoginii oraz pogłę-
biania równości płci.

Feminizm w Polsce 
Feminizm w Polsce pojawił się 

na początku XIX wieku, jego roz-
wój jednakże znacznie różni się 
od rozwoju feminizmu Europy 
Zachodniej czy Ameryki. Przyczyn 
tego należy upatrywać szcze-
gólnie w odizolowaniu kraju od 
ruchów europejskich w czasach 
PRL-u. Badacze wskazują w roz-
woju polskiego feminizmu aż sie-
dem fal, z których trzy pierwsze 
przypadają na wiek XIX, ostatnia 
zaś rozpoczęła się z chwilą upad-
ku PRL-u.

Zebrał i opracował 
PAS

Źródła i cytaty:
kobieta.gazeta.pl/

miesiecznik.znak.com.pl/
pl.babbel.com/

vibez.pl/
sjp.pwn.pl/ 



Przemoc to każde zacho-
wanie, które nas poni-
ża, narusza nasze prawa 

i powoduje psychiczne lub fi-
zyczne cierpienie. Nie musi wią-
zać się z fizycznymi obrażenia-
mi. Znęcanie się psychiczne czy 
wymuszanie współżycia seksu-
alnego są również formą prze-
mocy.

Psychologia postępowania osób 
stosujących przemoc w rodzinie 
nie jest jeszcze dziedziną boga-
tą w solidną wiedzę. Naganność 
postępowania sprawców  skłania 
osoby pracujące z nimi do wnikli-
wego zastanowienia się dlaczego 
tak postępują i w jaki sposób ko-
rygować ich zachowania, jak moż-
na im pomóc? 

Sprawca przemocy krytykuje i 
poniża ofiarę, także w obecności 
innych. Powtarza jej, że jest zła, 
głupia, brzydka, obrzuca ją wy-
zwiskami i wyolbrzymia jej wady 
i błędy. Może domagać się posłu-
szeństwa we wszystkich dziedzi-
nach życia rodzinnego - posiłków, 
ubioru, gospodarowania pie-
niędzmi, wychowania dzieci, itp. 
Wymagania te mogą często się 
zmieniać i nieraz bywają w sposób 
oczywisty irracjonalne. Zachowa-
niom przemocowym często to-
warzyszą groźby i demonstrowa-

nie siły fizycznej sprawcy. Kobieta 
słyszy, że zostanie pobita, że, „nikt 
jej nie pozna”, że zostanie wyrzu-
cona na ulicę, że zabierze jej dzie-
ci… Niektóre z tych gróźb zostają 
spełnione, więc kobieta nie może 
przewidzieć jaka groźba jest mniej 
realna. 

W pracy z osobami stosujący-
mi przemoc zaobserwowano, że 
mają problemy osobowościowe 
i psychologiczne, takie jak po-
czucie niskiej wartości, obawę 
przed porzuceniem, przeżywają 
lęk przed opiniami innych. Czę-
sto nadużywają alkoholu, narko-
tyków, mają małą odporność na 
stres oraz wykazują zachowania 
antyspołeczne.

Coraz częściej podejmowane 
są próby oddziaływań na oso-
by stosujące przemoc domową, 
zmierzające do nauczenia ich sa-
mokontroli i wyzwolenia spod 
wpływu agresji. Przypominają 
one terapię choroby alkoholowej 
i mają na celu zapobieganie na-
wrotom niekontrolowanej agresji. 
Programy korekcyjno-edukacyj-
ne, bo o nich mowa, są prowadzo-
ne w formie działań edukacyjnych, 
ukierunkowanych na pozytywną 
zmianę zachowań oraz poprawę 
relacji rodzinnych. Celem Progra-
mu jest kształtowanie motywacji 

uczestnika do poprawnych zacho-
wań poprzez dostrzeżenie korzy-
ści płynącej ze zmiany. 

Specjalistyczny Ośrodek Wspar-
cia w Wałbrzychu, obok szeroko 
rozumianej pomocy i wsparcia 
osobom doświadczającym prze-
mocy w rodzinie realizuje Progra-
my korekcyjno-edukacyjne oraz 
Program Psychologiczno-tera-
peutyczny dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie.  Oddziaływa-
nia prowadzone są w formie spot-
kań indywidualnych i grupowych. 

Osoby zainteresowane udziałem 
w ww. oddziaływaniach proszone 
są o kontakt z pracownikami Spe-
cjalistycznego Ośrodka Wsparcia 
w Wałbrzychu, tel. 74 840 82 96.

Można również zgłosić się do 
Działu Profilaktyki Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wałbrzychu, przy ul. A. Mickiewi-
cza 26, tel. 74 645 86 59 i spotkać 
się z psychologiem lub terapeutą 
w związku z problemem przemo-
cy – niezależnie czy jest się oso-
bą doświadczającą czy stosującą 
przemoc, potrzebna jest pomoc 
specjalisty.

Autorka tekstu: Alicja Błaszko, peda-
gog Specjalistycznego Ośrodka Wspar-
cia w Wałbrzychu

Osoby, które stosują 
przemoc

Projekt „Bezpieczny Parasol” finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
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Studio Espresso gościło w Restauracji Pod Lwami w Szczawnie-Zdroju

psychogerontolożką, trenerką rozwoju osobistego i umiejętności społecznych, coachem, mentorką,
mediatorką, doradczynią zawodową, trenerką jogi śmiechu, z Fundacji Via Salutis rozmawiał Paweł Szpur

z Alicją Przepiórską-Ułaszewską

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Szczawno ponownie z Certyfikatem

Seniorzy w wakacje byli ak-
tywni?

O tak, seniorzy byli bardzo ak-
tywni dzięki między innymi pro-
jektowi „Wałbrzyscy seniorzy w 
akcji”. Najbardziej spektakularne 
wydarzenie to nocne oglądanie 
nieba – Noc Perseidów, którą zor-
ganizowaliśmy na początku sierp-
nia. Ponad czterdzieści osób ciem-
ną nocą wypatrywało spadających 
gwiazd i było to piękne spotkanie, 
bo międzypokoleniowe. Seniorzy 
przyszli z wnukami.

Wasze projekty to nie tylko to, 
o czym wspomniałaś, ale i przed-
sięwzięcia, które mają miejsce 
np. u Sióstr Niepokalanek w 
dzielnicy Sobięcin. Co jeszcze 
tam organizujecie?

To niesamowite, że Siostry, któ-
re z niebem nam się kojarzą, to z 
tenisem absolutnie nie. Rozgrywa-
my tam mecze tenisa stołowego. 
Dziewczyny uczą się, przygotowu-
ją i są tak dobre, że padła propozy-
cja dyrektorki szkoły, Siostry Doro-
ty Milewskiej żeby rozegrać puchar 
w tenisie stołowym. Kto wie czy w 
przyszłym roku nie zaprosimy nie 
tylko wałbrzyskich seniorów, ale 
pasjonatów tenisa stołowego na 
właśnie takie rozgrywki.

Chciałbym poruszyć jeszcze 
tematy innych projektów. Wiem, 
że realizowaliście takie działa-

nie, dzięki któremu można było 
zagrać w grę miejską. O co cho-
dzi?

Dla nas bardzo ważny projekt, 
finansowany z Narodowego Insty-
tutu Wolności w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich nowe 
FIO. Przez dwa lata jesteśmy na 
ziemi wałbrzyskiej i w Wałbrzychu 
z takim hasłem i zawołaniem: „Wy-
grajmy to miejsce”. Zanim światło 
dzienne ujrzała gra terenowa, to 
powstała gra planszowa o wielo-
kulturowym Wałbrzychu. Mieli-
śmy - mówiąc kolokwialnie - duże 
wejście podczas Dni Wałbrzycha. 
Mamy nadzieję, że jeśli "ta nasza 
jesień" będzie się mniej złociła, to 
właśnie przy stolikach np. w insty-
tucjach kultury będziemy rozgry-
wać „Wałbrzych Międzykulturo-
wy”. Gra terenowa, o którą pytasz, 
to dwa questy. Questy czyli gry 
edukacyjne, gry terenowe, które 
robimy z naszym partnerem, któ-
ry osieciował Polskę „Questy tere-
nowe, wyprawy odkrywców”. W 
Wałbrzychu są dwa takie questy, 
po Śródmieściu – szlakiem które-
go już nie ma. Odkrywamy miej-
sca - było, a nie jest. Drugi quest 
to miejsce dla Wałbrzycha bardzo 
ważne, pozwalające dotknąć je od 
zewnątrz - Stara Kopalnia. Marzył 
nam się quest sportowy. Mam na-
dzieję, że uda się zrealizować go w 

przyszłości. Z różnych względów 
niemożliwy na tą chwilę do prze-
prowadzenia, ale już przygotowa-
ny. Cieszy mnie to bardzo, że ta-
kie piękne osoby jak dr Kazimierz 
Niemierka, który jest Zasłużony 
dla Miasta Wałbrzycha tak się za-
angażował w ten quest sportowy, 
że z Krakowa „nadawał” nam jak 
on by to widział. To niesamowite, 
że działania wałbrzyszan, którzy 
wyjechali z różnych powodów też 
przyciągają.

Jak seniorzy podchodzą do 
novum jakim jest quest?

Na spotkaniach, które realizo-
waliśmy, na warsztatach questo-
wych dzięki gościnności biblioteki 
Pod Atlantami i dzięki bibliotece, 
przychodziła spora grupa osób 
w wieku senioralnym. Część Pań 
była chętna przygotowywać wier-
szowane treści, bo taka jest idea. 
Część Pań miała ochotę przejść 
trasę i sprawdzić czy to jest trasa 
dla nich interesująca.

Dziękuję za rozmowę.

W dalszej części wywiadu nasz 
gość opowiada między innymi o 

projektach „Joga śmiechu”, „Senio-
rzy i rock&roll” czy spektaklu "Ka-
mienica Wielokulturowa". Zeskanuj 
kod QR i oglądaj pełen wywiad.

Gmina Szczawno-Zdrój 
otrzymała CERTYFIKAT po-
twierdzający zaangażowanie 
w realizację Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju na poziomie 
lokalnym.  Plan Działań dla 
Miast opracowany został przez 
Ministerstwo Funduszy i Po-
lityki Regionalnej. To projekt 
strategiczny Krajowej Polityki 
Miejskiej 2030, której celem jest 
zrównoważona transforma-
cja polskich miast w kierunku 
ośrodków silnych i odpornych, 
zapewniających mieszkańcom 
wysoką jakość życia. Istotnym 
komponentem  dziedzictwa 
Planu działań dla Miast jest 
przedstawienie wypracowane-
go przez ostatnie lata katalo-
gu dobrych praktyk i trendów 
wpływających na jakość życia 
Mieszkańców. 

Działania władz gminy 
Szczawno-Zdrój i na tym polu 
zostały dostrzeżone. Zrówno-
ważony rozwój przy jedno-
czesnym ogromnym zaanga-
żowaniu w strategię inwestycji 
lokalnych, to dobre praktyk,i 
które efektywnie i znacząco 
gwarantują wysoką jakość ży-
cia Mieszkańców. 

  

CERTYFIKAT 
DLA MIASTA 

SZCZAWNO-ZDRÓJ 
POTWIERDZAJĄCY ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ 

CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ 
UDZIAŁ W PROGRAMIE 

PLAN DZIAŁAŃ DLA MIAST 
MODELOWA LOKALNOŚĆ 
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Muzeum Miejskie we 
Wrocławiu w 2017 roku przy-
gotowało atrakcje wspólnie 
z A+V i Juice pod nazwą 
„Ożywiamy zabytkowe dio-
ramy!” Warto wspomnieć, że 
zostały one wykonane przez 
szklarza Georga Kuhnta 
około 1840 roku we Wroc-
ławiu, a niedawno trafiły do 
zbiorów instytucji.

Zaznaczamy, że znacznie dłuż-
szą wersję z pozostałymi budow-
lami, można obejrzeć na wystawie 
"1000 lat Wrocławia" w Pałacu 
Królewskim, w tym pejzaże dol-
nośląskie. Między innymi zamek 

Chojnik, pałac w Mysłakowicach 
czy ratusz w Brzegu.

Podkreślmy jednak, że an-
tykwariusz Tomasz Jabłoński z 
domu aukcyjnego Pan Paser z 
Boguszowa-Gorc świeżo zdobył 
dioramę z pracowni Georga Kuh-
nta z 1830 r., ale nie „jakąś tam” 
dolnośląską architekturę lecz nasz 
Zamek Książ! Diorama przedsta-
wia widok na Książ i Stary Książ. 
Ciekaw, gdzie zawiśnie? Najodpo-
wiedniejszym miejscem byłoby 
Muzeum Miejskie we Wrocławiu 
lub Zamek Książ.

Red./
współpraca PanPaser Antykwariat
Źródło i fot. PanPaser Antykwariat

Nieznana diorama Zamku Książ Chiński skarb na wałbrzyskim złomowisku
Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu może pochwalić 
się trzema rzeźbami nie-
mieckiego artysty Georga 
Kolbego. To jeden z najwy-
bitniejszych rzeźbiarzy nie-
mieckich tamtej epoki i owe 
trzy figury z brązu stanowią 
jedną z cenniejszych pozycji 
w dziale rzeźby moderni-
stycznej MN we Wrocławiu.
Jak trafiły one do kolekcji MN 

we Wrocławiu? Ano zgłoszono je 
w czasach PRL-u, leżące na skupie 
złomu w Zielonej Górze. Jak tam 
trafiły i skąd? Trudno powiedzieć. 
Fakt, że od przetopu zostały ura-
towane w ostatniej chwili. Histo-
ria to jedna z wielu, jakie miały 
miejsce na złomowiskach, wysy-
piskach i składach makulatury na 
Ziemiach Odzyskanych. Ale i dziś, 
ich mieszkańcy mogą się potknąć 
o rzeczy niewiarygodne.

Wałbrzyski skarb
Około trzy tygodnie temu, pe-

wien amator miedzianych garn-
ków, podczas swych poszukiwań 
na jednym z wałbrzyskich złomo-
wisk, natrafił na tajemniczy przed-
miot. Kupił intrygujące znalezisko 
wraz z paroma innymi przedmio-
tami za kilkadziesiąt złotych i wró-
cił do domu. Tam po wnikliwych 
oględzinach i kilku dniach spę-
dzonych na peregrynacji zasobów 
internetu okazało się, że nabył 

między innymi kadzielnicę z brązu 
autorstwa mistrza brązownictwa z 
Yunijan, pana Hu Wenming, który 
działał w epoce dynastii Ming. 
Ta chińska kadzielnica pochodzi 
z przełomu szesnastego na sie-
demnasty wiek, czyli z około 1600 
roku! Chiński mistrz metalurgii był 
jednym z niewielu, którzy sygno-
wali swoje dzieła. Taka sygnatura, 
pięknie złocona, widnieje oczywi-
ście na spodzie kadzielnicy. Wał-
brzyski egzemplarz ma wspaniale 
zachowane złocenie ogniowe, na 
motywie roślinnym okalającym 
korpus naczynia i stylizowanych 
na słoniowe stopy nóżkach. Me-
ander obiegający dołem i górą 
kadzielnicę inkrustowany jest sre-
brem, które miejscami jest wytar-
te. Obiekt nosi ślady wgnieceń na 
dnie, ścianka z jednej strony wgię-

ta jest do wewnątrz, podobnie 
jak i trzy nóżki. Na spodzie wid-
nieje wspomniana sygnatura mi-
strza -"Yunjian Hu Wenming zhi". 
Wymiary: 8 cm, średnica: 9,5 cm 
Gdyby nie ów "poszukiwacz", dziś 
już chińska kadzielnica z dynastii 
Ming mogłaby stać się płynną su-
rówką. Ciekaw ile takich historii 
skończyło się smutnie?

Kadzielnica została zaoferowa-
na Muzeum Miedzi w Legnicy.

A oto przykłady gdzie identycz-
na kadzielnica znajduje się. Otóż 
możemy je podziwiać w kolekcji 
Metropolitan Museum of Art w 
Nowym Jorku i w Shanghaimuse-
um.

Red./
współpraca PanPaser Antykwariat
Źródło i fot. PanPaser Antykwariat
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Krycha… Oj Krycha
Słuchając ciebie, chciało-
by się powiedzieć, stul ten 
dziób. Ty zaś wciąż męczysz 
nas i na zielonej murawie i 
ulicy, którą traktujesz jak 
wybieg. W Anglii się z cie-
bie śmiali. Mówili, że w fu-
trze do fabryki wchodziłeś, 
bo tak szatnie traktowali 
miejscowi gracze. 
Potem była Rosja i zno-
wu trochę więcej wyszło z 
„gwiazdy”. Byłeś w Grecji i 
za kaską skoczyłeś do Ara-
bów. Szkoda tylko, że miłość 
szybko się skończyła, a te-
raz znowu widmo powrotu 
do kraju Putina zajrzało ci w 
oczy.

Po co więc gadasz głupoty? 
Dlaczego bawisz się w ko-
mendianta, zamiast grać w 
piłkę? Nie jesteś gwiazdą. 
Nawet dobrym piłkarzem. 
Co najwyżej solidnym graj-
kiem, który jak ma dzień, 
to zagra na poziomie „high 
level”, ale jak tego dnia nie 
ma, to grasz już jak przere-
klamowany szrot. Nie zga-
dzasz się? Przypomnij sobie 
chociażby mecz ze Słowa-
cją.

No dobra wróćmy do rzeczy-
wistości. Nie chciało mi się 
myśleć nad skomentowa-
niem tego co ostatnio wy-
prawiasz, więc poszukałem 
w sieci i znalazłem słowa 
piosenki pewnego rapera. 
Wydaje się być fajniejszy od 
ciebie.

„[…] To kara za rap ich, kara-
bin słów z Arabi, flow fala-
mi, wciąż ziom zwalam ich, 
joł. To pięć liter na ścianach 
wyryte i testuj te wersy z 
bitem, chcesz mnie nabić 
jak bandyte, to, to podejdź 
bliżej, zjem, strawie jednym 
wersem, jednym kensem 
pewny jestem, mówi twój 
rapu sensei. Bo gram ten 
shit jakieś 3 lata już nie któ-
rzy grają 5 i w dupie są ziom, 
chce grać nadal i pokazywać 
rap światu a mc’ich duszę 
nad arkuszem nocą [...]”

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Podzielili się punktami
Aktualny lider Wałbrzyskiej Serie A podejmował na własnym boisku zespół o dużych aspira-

cjach i, o mały włos, nie straciłby kompletu punktów.

Wracają z Kłodzka z bagażem 3 goli
Mecze z udziałem Nysy Kłodzko potrafią zaskakiwać. Trudno z góry zakładać jak może przebiegać piłkarska rywalizacja. Tym ra-

zem boleśnie przekonali się o tym podopieczni trenera Wojciecha Błażyńskiego. Górnik Nowe Miasto wraca do domu bez punktów.

Spotkanie przysporzyło ki-
bicom wielu wrażeń, które za-
pewne zostaną z nimi na długo. 
Iskra Witków weszła w mecz 
bardzo mocnym uderzeniem. 
Kilka groźnych akcji mogło już 
na początku spotkania ustalić 
wynik meczu. Ostatecznie po 

dobrej grze gości w pierwszych 
45 minutach do przerwy pod-
opieczni trenera Piotra Borka 
przegrywali zaledwie jedną 
bramką.

- Dziś na boisku zawodnicy 
Walimia pokazali prawdziwy 

charakter. Podopieczni trene-
ra Piotra Borka przegrywali 
już 0:3, przez co stanęli przed 
bardzo ciężkim zadaniem, aby 
wyjść z tej sytuacji z tarczą. 
Kluczowym momentem, który 
odwrócił losy spotkania było 
wejście na plac gry Tomasza Ko-
wala. Zawodnik kilka minut po 
zameldowaniu się na murawie 
zdobył dwie bramki dla KS-u. W 
ostatnim kwadransie spotkania 
Walim zdecydowanie zdomi-
nował przeciwnika. Wynik me-
czu ustalił kolejny rezerwowy, 
Tymoteusz Jagodziński, który 
po zamieszaniu w polu karnym 
zdobył bramkę wyrównującą. 
Prawdziwą drużynę, prawdziwą 
piłkarską rodzinę poznaje się 
właśnie w takich momentach. 
Wygrywać potrafi każdy, nato-
miast podnieść się po ciężkim 
ciosie i odwrócić losy meczu 
potrafią tylko prawdziwi za-

wodnicy – cieszą się z punktu 
w klubie z Walimia.

- Niestety, mimo przyzwo-
itej gry i świetnego dopingu 
ze strony kibiców, który przez 
całe spotkanie niósł naszych 
zawodników do przodu, nie wy-
wieźliśmy kompletu punktów 
z terenu lidera. W momencie, 
gdy prowadziliśmy już 3:0 wy-
dawało się, że nic nie przeszko-
dzi w tym, by dowieźć do końca 
korzystny rezultat. Niestety, 
futbol rządzi się swoimi prawa-
mi i z goryczą musieliśmy zado-
wolić się podziałem punktów. 
Byliśmy dziś bardzo blisko zdo-
bycia pierwszych trzech punk-
tów w meczu wyjazdowym. 
Musimy jednak uzbroić się w 
cierpliwość, wyciągnąć wnioski 
i w kolejnym spotkaniu nadro-
bić to, co dziś było w zasięgu 
ręki – mówią przedstawiciele 
klubu z Witkowa.

KS Walim – Iskra Witków 3:3 
(0:1)l

JZ

Do przerwy oglądaliśmy 
przede wszystkim mecz walki. 
Sporo działo się przy okazji sta-
łych fragmentów gry, ale pierw-
szego gola gospodarze zdobyli 
po indywidualnym błędzie. Na 
wyrównanie czekaliśmy niemal 
do końca połowy.

- Mecz od początku wyrów-
nany, dużo walki w środku 
pola, w pierwszej połowie za-
grożenie z obu stron głównie 
po stałych fragmentach. Tra-
cimy bramkę w 25 minucie po 
przypadkowej stracie piłki w 
pobliżu pola karnego, gospoda-

rze wychodzą na prowadzenie. 
Pod koniec pierwszej połowy 
bramkarza Nysy pokonuje Ma-
teusz Wroczyński i na przerwę 
schodzimy z remisem – mówił 
bramkarz Górnika.

Gol do szatni miał podbudo-
wać wałbrzyszan. Nieoczekiwa-
nie jednak, gole zdobywali już 
tylko piłkarze Nysy.

- W drugiej części spotka-
nia mieliśmy delikatną prze-
wagę, lecz zawsze brakowało 
ostatniego podania, przyjęcia 
w polu karnym lub wykończe-

nia. Gospodarze szukali swoich 
szans w kontratakach, co jakiś 
czas zagrażając naszej bramce 
i dopięli swego w 80 minucie 
spotkania. Kilka minut później 
zespół z Kłodzka po raz kolej-
ny przejmuje piłkę w pobliżu 
naszej bramki i wyprowadza 
ostateczny cios. W ostatnich 
minutach, próbowaliśmy strze-
lić bramkę kontaktową, lecz 
rywale nie pozwolili nam na 
stworzenie większego zagroże-
nia pod ich bramką, dodatkowo 
kilkukrotnie dochodzili do do-
brych sytuacji po szybkim ata-
ku. Podsumowując, uważam, że 

mecz był wyrównany, aczkol-
wiek to zawodnicy gospodarzy, 
szczególnie w drugiej połowie, 
byli bardziej konkretni w swo-
ich atakach, więcej razy próbo-
wali kończyć swoje akcje strza-
łami i w mojej opinii zasłużyli 
na 3 punkty – mówił po meczu 
Fabian Chrebela.

Nysa Kłodzko – Górnik Nowe 
Miasto 3:1 (1:1)

Gnojnicki 24, Kubiec 82’, 
Siekaniec 90’ – Wroczyński 42’i

JZ

Trzecia wygrana z rzędu

Spotkanie zaczęło się od 
bramki dla gospodarzy, któ-
rzy praktycznie przez całą 
pierwszą połowę kontro-
lowali przebieg spotkania. 
Przerwa i męska rozmowa 
w szatni wystarczyły, żeby 

podopieczni trenera Mar-
cina Domagały wrócili do 
gry. Impulsem do walki był 
gol Damiana Chajewskie-
go. Lepsza gra skutkowała 
większą liczbą sytuacji pod-
bramkowych. Kolejne tra-

fienia zobaczyliśmy jednak 
dopiero w końcówce zawo-
dów. Gole Niedźwiedzkiego 
i Chajewskiego pozwoliły 
wałbrzyszanom cieszyć się 
z trzeciego zwycięstwa.

- Bardzo słabe pierwsze 45 
min., do zapomnienia. Od 
początku drugiej połowy 
dwie korekty w składzie i 
obraz gry się zmienił, za-
częliśmy grać szybciej, 
cierpliwie i wywozimy 3 pkt 
z trudnego terenu, gdzie 
płyta boiska nie pozwala 
na grę kombinacyjną. Teraz 
już przygotowujemy się na 
sobotnie spotkanie z Lechią 
Dzierżoniów – mówił po 
meczu trener Marcin Do-
magała.

Podobnego zdania był 
strzelec dwóch bramek dla 
Górnika.

- Mecz w pierwszej połowie 
był wyrównany. Przeciwnik 
oddał jeden celny strzał, 
który skończył się bramką, 
która nas zmotywowała i 
całą drugą połowę to my do-
minowaliśmy. Wynik mógł 
być wyższy, ale cieszą te 3 
bramki i kolejne 3 punkty. 
Teraz przeciwnik z górnej 
części tabeli, ale to nie zna-
czy, że nie będziemy wal-
czyć o zwycięstwo – mówił 
Damian Chajewski.

Zamek Kamieniec Ząbkowi-
cki – Górnik Wałbrzych 1:3 
(1:1)
Banishewski ‘18 – Chajew-
ski 52’ 86’, Niedźwiedzki 
82’t

JZ

Piłkarze Górnika Wałbrzych od pamiętnego meczu w Oławie nie zaznali smaku porażki. Wygry-
wając w Kamieńcu Ząbkowickim zanotowali trzecie spotkanie z rzędu z kompletem punktów.
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futbol po mojemu...

Casting na selekcjonera
W poniedziałek część mediów 
obiegła sensacyjna informacja, 
że prezes PZPN Cezary Kulesza 
spotkał się z byłym szkoleniow-
cem Legii Warszawa a później 
reprezentacji Rosji, Stanisła-
wem Czerczesowem. Oczywisty 
z tego wniosek, że może on być 
faworytem do ewentualnego 
(albo już pewnego) zastąpienia 
Paulo Sousy w reprezentacji 
Polski. Po przeczytaniu tego od 
razu naszła mnie refleksja - jakie 
są w zasadzie kryteria wyboru 
selekcjonera kadry narodowej, 
zarówno bardzo ogólne, aktual-
ne przy każdej zmianie na tym 
stanowisku, jak i te, które wy-
nikają z danej sytuacji w jakiej 
reprezentacja się w określonym 
czasie znajduje. I obawiam się, 
że takich kryteriów ostatnio nie 
ma a wybór selekcjonera ma być 
przede wszystkim spektakular-
ny -  a to sławne nazwisko, a to 
była gwiazda europejskiej piłki, 
a to za wszelką cenę ktoś zza 
granicy albo niedoświadczony 
polski trener „któremu warto 
zaufać ...ale w tym szaleństwie 
jest metoda”. Ostatnim selek-
cjonerem, za wyborem którego 
stał jakiś szerszy plan, myśle-
nie przyszłościowe, był Adam 
Nawałka. Zbigniew Boniek ten 
manewr chciał powtórzyć z Je-
rzym Brzęczkiem ale tych selek-
cjonerów - ich doświadczenia, 
autorytetu u zawodników czy 
warsztatu nie ma sensu nawet 
porównywać (choć na margi-
nesie, jeszcze wszystko przed 
Brzęczkiem), dlatego skończyło 
się tak jak się skończyło. Potem 
Boniek uległ efekciarstwu i tym 
tropem idzie też Kulesza. Czer-
czesow ma u nas dobry PR po 
pracy z Legią („bo cisnął panów 
piłkarzy”), do tego zaraz by pew-
nie doszły wypowiedzi o sło-
wiańskiej duszy, która zrozumie 
Polaków, poprawie stosunków 
polsko-rosyjskich itd. Wszyst-
ko wyglądałoby pięknie, wręcz 
cukierkowo tylko gdzie w tym 
wszystkim byłby futbol? Oba-
wiam się, że na dalszym miej-
scu. A gdyby Czerczesow nie 
zakwalifikował się na następny 
turniej czy przegrał kilka me-
czów, atmosfera zmieniłaby się 
o 180 stopni i mówiono by, że 
ten cholerny „ruski”, agent Pu-
tina sabotuje polski futbol. Gdy 
Vital Heynen oficjalnie zgłosił 
chęć prowadzenia żeńskiej ka-
dry siatkarek od razu pozbawio-
no go złudzeń, że nie ma na to 
szans bo nie ma doświadczenia 
w pracy z kobietami a nasza ka-
dra to nie poligon doświadczal-
ny i tylko za to, że jest w Polsce 
bardzo lubiany (i słusznie) se-
lekcjonerem nie będzie.
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Dwa punkty po ciężkim boju
Sobota z siatkówką w Hali Wałbrzyskich Mistrzów okazała się bardzo udana dla Chełmca, któ-

rego seniorzy zagrali bardzo dobre spotkanie i po pięciu setach walki mogli cieszyć się z dwóch 
punktów.

Kibice bardzo lubią oglądać 
zawody, w których dużo się 

dzieje. Mecz Chełmca z Vol-
ley Sieradz pokazał, że wał-

brzyszanie mają charakter i, 
pomimo presji, potrafią do 

samego końca utrzymać grę 
na wysokim poziomie. Już w 
pierwszym secie widzieliśmy 
olbrzymie zaangażowanie, 
a przegrana do 21 jedynie 
zmobilizowała gospodarzy do 
jeszcze większego wysiłku. 
Pozwoliło to doprowadzić do 
wyrównania.

Goście odgryźli się w secie 
numer trzy, ale i tym razem 
nasz zespół pokazał się z do-
brej strony. Wygrana w ko-
lejnej partii i wynik końcowy 
po raz kolejny stał się sprawą 
otwartą. W tie-breaku Cheł-
miec do końca wytrzymał pró-
bę nerwów. Zwycięstwo 3:2 
dało gospodarzom 2 punkty 
do ogólnej klasyfikacji rozgry-
wek, co przy porażce Laskowic 
i Wielunia pozwoliło wałbrzy-
szanom wskoczyć na 2 miejsce 
w tabeli.

Chełmiec Wałbrzych – Vol-
ley MOSiR Sieradz 3:2 (21:25, 
25:23, 23:25, 25:22, 15:13)

JZ

Klasa sama w sobie. Świdnica na kolanach
Marsz ku zwycięstwu Aniołki 
Olczyka zaczęły od stanu 4:0. 
Doskonale tego dnia funkcjo-
nowała zagrywka, nie gorzej 
też wyglądała gra na przy-
jęciu. Pozwoliło to na zbu-
dowanie przewagi, która na-
pędzała Chełmca do jeszcze 
większego wysiłku. W dwóch 
pierwszych odsłonach meczu 
zespół z Wałbrzycha zwycię-
żył do 21 i 22. W trzecim se-
cie gospodynie zostały wręcz 
zdemolowane.

- Rozpoczęłyśmy to spotka-
nie z podwójną koncentracją 
wiedząc, że mecze ze Świdni-
cą zawsze są zacięte i pełne 
emocji, których nie brako-
wało również w tym meczu. 
Konsekwentna gra w przyję-
ciu i obronie, skuteczność na 
siatce oraz cierpliwość były 
kluczowe do zwycięstwa. Od 
początku meczu do ostatniej 
piłki kontrolowałyśmy prze-
bieg spotkania. Mimo chwi-
lowych przestojów to my 

zachowałyśmy więcej zimnej 
krwi, ostatecznie wygrywając 
w końcówkach setów. Sku-
pienie na własnej grze, mała 
ilość błędów oraz realizacja 
założeń to elementy, na któ-
re bardzo mocno zwróciliśmy 
uwagę podczas spotkania, a 
to zaowocowało wygraną – 
mówiła po meczu Agnieszka 
Pietraszewska.
W podobnym tonie o spotka-
niu w Świdnicy mówiła Nico-
le Jochym.

- W te sobotę myślę, że 
wszystkie poczułyśmy, że gra 
w końcu układa się po naszej 
myśli. Od początku spotkania 
kontrolowałyśmy wynik i gra-
łyśmy równo. Czułyśmy, że 
tydzień ciężkiej pracy popła-
cił i dodało to nam pewności 
siebie.
IgnerHome Volley Świdnica 
– Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych 0:3 (21:25 | 22:25 | 
16:25) 

JZ

Wałbrzyszanki po porażce z Silesią Częstochowa do meczu w Świdnicy podeszły bardzo skoncentrowane. Efekty można było 
dostrzec już w pierwszych minutach spotkania.
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Chopina , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze 306/2, obręb Nowe Miasto nr 21 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym 
Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00078490/7, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 158/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29.12.2020 
r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej.
Ustanowiona zostanie odpłatna służebność drogowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu 
przez działkę 306/3 i 305/2, zapewniająca dojazd do przedmiotowej nieruchomości. Jednorazowa 
opłata za ustanowienie służebności drogowej wynosi 1.250,00 zł.
Cena wywoławcza 7.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości 
i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 700,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Chopina dz nr 306/2 obręb Nowe Miasto nr 21” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty 
zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych 
z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć 
wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na 
nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu 
późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 
lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego 
w Wałbrzychu przy ul. Kamienieckiej 6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: dwóch 
pokoi, kuchni i pomieszczenia gospodarczego, o łącznej powierzchni użytkowej 63,42 m².
Do lokalu przynależą dwie piwnice oraz wc o łącznej pow. 18,05 m² .
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 122/4 o powierzchni 831 m² obręb Rusinowa 
nr 37, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00074623/1 wynosi 2829/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.08.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 100.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)   
   
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:30.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w 
Wałbrzych ul. Jagiellońskiej 7-9, tel. 74 842-34-44.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości 
prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź 
aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe 
pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
10.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Kamieniecka 6/5” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest 
Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@
um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 
lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Kamienieckiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze 116/9, obręb Rusinowa nr 37 o powierzchni 0,0297 ha, dla której w Sądzie Rejonowym 
Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00075871/1, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość porośnięta trawami i pojedynczymi drzewami, położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów uzbrojonych. Na terenie działki, przy granicy z ul. Kamieniecką usytuowany 
jest słup energetyczny oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 158/2020 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 
29.12.2020 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu i miejsca 
postojowego.
Cena wywoławcza 30.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:15.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna 
informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa 
osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
3.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Kamieniecka dz nr 116/9 obręb Rusinowa nr 37” oraz 
oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 
6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Kolonialnej 22 , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
o numerze 420/1, obręb Nowe Miasto nr 26 o powierzchni 0,1402 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00033053/5, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta drobnymi drzewami. Położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada 
dostęp do drogi publicznej. Teren wypłaszczony, opada łagodnie w kierunku zbiornika wodnego. 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 56/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.03.2022 
r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 145.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna 
informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa 
osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
15.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Kolonialna 22 dz nr 420/1 obręb Nowe Miasto nr 26” oraz 
oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 
6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Krótkiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o 
numerach 233 i 234, obręb Sobięcin nr 30 o łącznej powierzchni 0,0434 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00074666/4, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta drzewami i krzewami. Położona w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie jest uzbrojona. Nieruchomość posiada 
dostęp do drogi publicznej.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Działka objęta jest ostateczną decyzją nr 5702022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 
04.04.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 55.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 10:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna 
informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa 
osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
6.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Krótka dz nr 233 i 234 obręb Sobięcin nr 30” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 
6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 32 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części 
gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: czterech 
pokoi, kuchni łazienki z wc oraz przedpokoju , o łącznej powierzchni użytkowej 129,51 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 569/1 o powierzchni 361 m² obręb 
Śródmieście nr 27 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga 
wieczysta (gruntowa) nr SW1W/00010869/1 wynosi 1293/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 10.08.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 250.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)  
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 
2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:45.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w 
Wałbrzych ul. Mickiewicza 35, tel. 74 887-05-28.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości 
prawnej podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź 
aktualna informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe 
pełnomocnictwa osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
25.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Moniuszki 32/6” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który 
przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych 
uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do 
dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz 
pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie 
ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w 
dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia 
właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-
240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest 
Prezydent Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@
um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 
6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako 
nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych 
osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.
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ZAB.6740.330.2022

Wałbrzych, dnia  24.10.2022r. 

OBWIESZCZENIE   STAROSTY  WAŁBRZYSKIEGO

że Starosta Wałbrzyski decyzją nr 407/2022 z dnia 24.10.2022 r. udzielił Burmistrzowi  Głuszycy, ul. Parkowa 9  
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: 

„ budowa  łącznika na działce nr 242/1 obr nr 0001 Głuszyca 1 z ul. Piastowską na podstawie decyzji o 
pozwoleniu na budowę ZRID,  o  długości  km 0+112 ”

Jednocześnie:
• zatwierdził projekt zagospodarowania ternu,
• zatwierdził wycinkę drzew,
• nadał rygor natychmiastowej wykonalności 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach :
     Tabela nr 1  zajęcia stałe:
 
*  -  w  sposób  wytłuszczony oznaczono  działki przeznaczone  pod  realizację  w.w.  inwestycji.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie zawiera podziały nieruchomości. 
Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, przechodzą  z mocy prawa na 
własność Gminy Głuszyca z  siedzibą  ul. Parkowa 9  z dniem, w którym wydana decyzja staje się ostateczna,  
za odszkodowaniem ustalonym  w odrębnych decyzjach (art. 12 ust. 4 pkt 2 i ust. 4a ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych):
Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione, na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nie-
ruchomości, wygasają z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się 
ostateczna (art. 12 ust. 4 c ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych).

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod realizację inwestycji drogowej i 
przekazanie na własność Gminy Głuszyca wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej - w przedmiotowej sprawie Starosta Wałbrzyski (art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
Decyzję ustalającą wysokości odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4b ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych);
Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowej i przekazane na własność Gmi-
ny Głuszyca przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nierucho-
mości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (art. 12 ust. 4f ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania   i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych);
W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i 
opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
• doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
• doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygo-
ru natychmiastowej wykonalności albo
• w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna,
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użyt-
kowania wieczystego, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Informację  o  gotowości  wydania  nieruchomości  należy  zgłosić  bezpośrednio  do  Inwestora: Burmistrz Głu-
szycy ul. Parkowa 9, Z aktami sprawy, zapoznać się można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, 
Al Wyzwolenia 22, w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej  i  Gospodarki  Nieruchomościami,  
pokój 229, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.)  oraz  art.  49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 2000),    

Zawiadamiam

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 57 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalno-użytkowego i składa się z: 
dwóch pomieszczeń, komunikacji i wc o łącznej powierzchni użytkowej 106,00 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 422/1 o powierzchni 286 m² obręb Nowe 
Miasto nr 21 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00016352/6 wynosi 1248/10000.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11.05.2022 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 10.08.2022 r.
Cena wywoławcza nieruchomości : 100.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)  
Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:15.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Nowe Miasto w 
Wałbrzych ul. Sygietyńskiego 19, tel. 74 887-05-31.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna 
informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa 
osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 07.12.2022 r. wadium w wysokości 
10.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Piłsudskiego 57 lokal użytkowy” oraz oznaczenie uczestnika 
przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent 
Miasta Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 
przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej 
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 
lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca 
nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych 
można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

REKLAMA R0708/22
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

Jesień – idealny czas
na kształtowanie sylwetki.
 Wbrew pozorom jesień to najlep-
szy moment na kształtowanie syl-
wetki i zgubienie kilku centyme-
trów, o które przybraliśmy podczas 
letniego leniuchowania. Wielkimi 
krokami zbliża się Sylwester oraz 
karnawałowe zabawy, na których 
chcemy by nasza sylwetka wyglą-
dała perfekcyjnie w eleganckich 
strojach. Potrzebujemy zazwyczaj 
2-3 miesiące, by poprawić jęd-
rność skóry na ciele oraz zreduko-
wać tkankę tłuszczową. Aby przez 
cały rok ciało było zadbane, oprócz 
aktywności fizycznej dobrze jest 
wykonywać zabiegi modelujące w 
gabinecie kosmetologicznym. Oto 
kilka moich topowych propozycji, 
które z pewnością umilą Wam dłu-
gie jesienne wieczory:
- MASAŻ FALĄ AKUSTYCZNĄ – to 
terapia podczas której wytwa-
rzane są wibracje docierające do 
tkanki łącznej, silnie rozluźniając 
ją, przez co od razu usprawnia się 
lokalne krążenie krwi w tkankach. 
Po serii zabiegów skóra jest gład-
ka, jędrna i miękka.
- TECHNOLOGIA HIFEM : to tre-
ning mięśni i spalanie tkanki 
tłuszczowej za pomocą fali elek-
tromagnetycznej. To najnowsza 
generacja spośród zabiegów, któ-
re jednocześnie wzmocnią i pod-
kreślą mięśnie brzucha, uniosą po-
śladki a przy okazji pozbędziemy 
się niechcianej tkanki tłuszczowej.
- ZABIEG Z WYKORZYSTANIEM 
PRĄDU 448Hz : to zabieg który ma 
szeroki zakres zastosowań. Silnie 
indukuje fizjologiczne procesy re-
generacyjne rewitalizując skórę, 
odtoksyczniając i dotleniając. Ma 
zastosowanie w  modelowaniu  
sylwetki, redukowaniu cellulitu, 
blizn oraz rozstępów. Z powodze-
niem w oparciu o tę technologię 
przygotowuje się skórę do zabie-
gów chirurgii plastycznej oraz po 
zabiegach w celu szybszego i pra-
widłowego procesu gojenia się.
-ZABIEGI ŁĄCZONE: czyli zasto-
sowanie dwóch a czasami trzech 
technologii podczas jednej sesji. 
Efektem tego będzie silniejsze 
działanie oraz szybsze efekty za-
biegowe. 
Pierwszym krokiem przed przy-
stąpieniem do zabiegów, powin-
na być indywidualna konsultacja, 
podczas której osoba wykonują-
ca zabieg dobierze odpowiednie 
urządzenie oraz wykluczy wszelkie 
przeciwskazania.

ABC mody
Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom naszych 
czytelniczek i czytelników, 
kontynuujemy cykl pojęć 
modowych.
Beanie. Klasyczna, dzianinowa, 

prosta czapka na uszy - idealna na 
chłodne jesienne poranki i zimo-
we popołudnia.

Creepersy. Rodzaj obuwia na 
podwyższonej podeszwie, szcze-
gólnie popularny w sezonie je-
sień/zima 2015. Ponieważ jednak 
branża fashion kocha spektakular-
ne powroty, przywracamy pamięć 
o tym modelu, który stworzy ide-
alny duet z oversize'owym płasz-
czem.

Fedora. Filcowy kapelusz z XX 
wieku z rondem z wklęsłą fałdą 
wokół głowy. Jego nazwa wywo-

dzi się od imienia bohaterki sztuki 
Fédora, księżniczki Fedory Roma-
nowej.

Gawroszka. Apaszka z satyny 
bądź jedwabiu, swą proweniencję 
zawdzięcza literaturze, a konkret-
nie postaci z "Nędzników" Victora 
Hugo - Gavroche'owi. Doskonale 
współgra z białą koszulą.

Haute Couture. Ekskluzywne 
krawiectwo, ubrania tego typu 
są zazwyczaj szyte ręcznie, na 
zamówienie, pod konkretnego 
klienta i kosztują bajońskie sumy. 
Charakteryzują je wysokiej jakości 
materiały, unikatowe dodatki i mi-
sterne wykończenia. To modowe 
dzieła sztuki. Początki haute cou-
ture sięgają 1945 roku a kolebką 
narodzin tego działu jest oczywi-
ście Francja.

Hobo bag. Torebka w kształcie 
półksiężyca z krótkim paskiem na 
ramię.

Minaudière. Sztywna, miniatu-
rowa i niezwykle zdobna torebka, 
używana przeważnie do wieczo-
rowych kreacji. Z powodzeniem 
może zastąpić biżuterię. Samo sło-
wo oznacza flirt, uśmiech, kobietę 
zalotną. Te najbardziej wymyślne 
platerowane są złotem, srebrem, 
wysadzane kryształkami Swarow-
skiego. Co prawda nie zmieścimy 
w nich ani portfela ani telefonu, 
ale to akurat nie jest istotne, jeśli 
chce się zwrócić na siebie uwa-
gę i olśnić wszystkich dookoła. 
Za twórcę modelu uważa się 
Charles’a Arpels’s z francuskie-
go domu jubilerskiego Van Cleef 
& Arpels. Artystę  zainspirowała 
Florence Gould, amerykańska by-
walczyni salonów oraz patronka 
sztuki, wrzucająca przybory do 
makijażu do metalowej papieroś-
nicy Lucky Strike. 

Prět - à - porter - bielizna i lek-
ka odzież szyta fabrycznie, prze-
ciwieństwo haute couture. Po raz 
pierwszy tego terminu użyto w 
1949 roku.

Szlic. Rozcięcie w dolnej czę-
ści tyłu marynarki. Podwójne (z 
jednej i z drugiej strony) lepiej się 
prezentuje w modelach taliowa-
nych, bardziej eleganckich i for-
malnych.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Źródło informacji:
słownikmody.domodi.pl

"Niewolnica Isaura" - spektakl dla dorosłych!
Robimy spektakl o pięk-

nie. Jako o kategorii, warto-
ści, podziale. Czym jest, jak 
się zmienia, co wyzwala? To, 
jak zmienia się koncepcja 
piękna, świadczy o tym jak 
z biegiem czasu zmieniają 
się relacje władzy, relacje 
romantyczne, zbiorowe 
wyobrażenia ideału. Co 
było piękne, co jest, co 
będzie. Czy to, co piękne (w 
odniesieniu do człowieka) 
jest pożądane, seksowne? 
Badanie granic obszaru “po-
prawności politycznej” oraz 
żywotności stereotypów. O 
celach i strategiach seksuali-
zowania postaci wszelakich 
dzieł. Próba uchwycenia 
przedstawień żądzy. Czyli: 
dlaczego niewolnica Isaura 
musiała być piękna, bierna 
i zależna? Czy jest to postać 
pozbawiona “ego” w rozu-
mieniu freudowskim?

DLACZEGO JEDNA KOBIETA?
Jako konieczna antagonist-

ka, która sprawia, że dyskurs nie 
będzie jednowymiarowy. Głos 
“sprawdzam”, który konfrontu-
je wszystkie wykoncypowane 
współcześnie prawdy z realnym 
życiem bohaterki, przedstawiciel-
ki świata minionego. To łącznicz-
ka z emocjonalnością, do której 

mamy dostęp już tylko dzięki kre-
acji aktorskiej. Postać wszech – ko-
biety, matki, żony, pani, klasyczna 
dla epoki strażniczka patriarchatu, 
będąca jednocześnie jego ofiarą 
i czerpiąca z niego korzyści. Ona 
jest żywiołem. Żyje kiedy chce. 
Jest martwa kiedy chce. Czasem 
ma dostęp do naukowego dys-
kursu, czasem jest wampiryczna i 
neurotyczna jak u Witkacego.

DLACZEGO MAJĄ MÓWIĆ O 
TYM MŁODZI MĘŻCZYŹNI?

Dlaczego taka obsada?
Bo ich głos poznawczo i arty-

stycznie jest współcześnie bardzo 
ciekawy.

Teza: Starsze kobiety są po-
strzegane jako stracone ofiary 
systemu, a starsi mężczyźni jako 
nienadążający za światem opraw-
cy. Młodsze kobiety (w “średnim 
wieku”) widzimy jako walczące/
zwyciężające system, a całą spo-

łeczność lgbtq+ jako wykluczoną, 
ale aktywnie walczącą mniejszość. 
Młodzi mężczyźni, tzw. cis płcio-
wi, których płeć przypisana przy 
narodzinach jest spójna z tożsa-
mością seksualną, są w obszarze 
olbrzymiej zmiany kulturowo – 
obyczajowej. Utracili przemoco-
we przywileje, zakładamy, że nie 
są / nie chcą być już oprawcami, 
tak więc jaka jest ich nowa tożsa-
mość? Jak oni to widzą? Jak oni 
szukają swojej nowej roli i rozpra-
wiają się z mitami przeszłości?

Trailer realizowany dzięki 
uprzejmości spółki gminnej Za-
mek Książ w Wałbrzychu zarzą-
dzającej kompleksem zamkowo – 
parkowym Książ oraz Palmiarnią.

Na spotkanie z Isaurą i Le-
onciem zapraszamy widzów do-
rosłych.

Red.
źródło Teatr Dramatyczny 

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

W listopadzie życie dzie-
je się pomiędzy. Pomiędzy 
błyśnięciami iluzoryczne-
go światła, które niczym 
migawka aparatu oddziela 
jasność od mroku. Krótko-
trwałe naświetlanie świat-
łoczułej kliszy. Światło po-
ranka. Pstryk. Ciemność 
wczesnego popołudnia. 
Pstryk. Jak żyję, do tej zmia-
ny przyzwyczaić mi się 
najtrudniej. Światłolubne 
serce ruchami zmęczonej 
gimnastyczki wpompowu-
je do krwiobiegu, którego 
aorty pełne jeszcze ciepłych 
oddechów lata coraz gęst-
szą krew. Płynie coraz wol-
niej błądząc w meandrach  
zmęczonego już o tej porze 
roku ciała. Strata połyskują-
cej jeszcze godziny popołu-
dnia na rzecz wydłużonego 
poranka (kto to w ogóle za-
uważa) to czysty mezalians, 
myślenie o którym przypra-
wia mnie o najprawdziwszy 
ból głowy. Pierwszy dzień 
listopada, to postawienie 
gołej stopy na wilgotnej 
powierzchni zmurszałych 
schodów zatęchłej piwnicy 
pełnej mroku, na dnie któ-
rej czai się już tylko Koniec 
Roku, to odejście od światła 
i jego majestatu nie pozo-
stawia żadnych złudzeń. Co 
się stało, już się nie odsta-
nie. Wszystko smutnieje. W 
moim miasteczku w ciągu 
jednej nocy zimny wiatr 
zdmuchnął z koron drzew 
najdzielniejsze z liści - te, 
które najdłużej mu się opie-
rały. Wiem, że odchodzenie i 
pustka to też część scenariu-
sza, a wszystko w życiu, od 
miłości po śmierć, wymaga 
odwagi. Tylko dlaczego zdo-
być się na nią w listopadzie 
od zawsze jakoś trudniej? 
Nocą w snach, pod po-
wiekami i na skórze ciepłe 
sierpniowe słońce migocze 
pełnią sił. Żałoby po lecie 
faza trzecia: dezorganizacja 
i rozpacz. Do świąt zostało 
51 dni. 



Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

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
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USŁUGI

SZAFY WNĘKOWE, GARDE-
ROBY, ZABUDOWA, MEBLE KU-
CHENNE I INNE STOLARSKIE. 
TANIO TEL. 692 123 981

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, kła-
dzenie papy na dachy. Tel. 513 
022 801

PRZEPROWADZKI KOM-
PLEKSOWE MIESZKAŃ, BIUR, 
URZĘDÓW. TRANSPORT KAS 
PANCERNYCH; PRACE PO-
RZĄDKOWE. TEL. 74 841 66 
66; 502 308 696

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

Usługi budowlane: malowa-
nie, tynkowanie, panele, płyt-
kowanie, łazienki itp. Tel. 660 
201 604

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznacze-
nia, medale, zegarki, figurki 
i patery z lat 50 i 60, zabawki 

PRL, wazony ze szkła koloro-
wego i inne. Tel: 500834769

PRACA

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

NIERUCHOMOŚCI

Posiadam mieszkanie 30m2 
do wynajmu w centrum miasta 
Wałbrzych, tj. 2 pokoje urzą-
dzone komfortowo, funkcjo-
nalne, dla 2 osób. Koszt wy-
najmu 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
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 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 44/21 – obręb 2 Szczawienko 
przeznaczona na ogródek, 
2/dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych  oznaczonej jako   działka nr 179/4 – obręb 14 Biały Kamień  
przeznaczona  na ogródek,

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

UWAGA KONKURS ! 

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

Wystarczy, że w piątek 4.11.2022 punktualnie o godz.12:35
wyślesz e-mail na adres sekretariat@30minut.pl z dopiskiem

McDonald’s oraz swoje dane kontaktowe.

REKLAMA
tel. 531 407 736  
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