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G A Z E T A     B E Z P Ł A T N A

Pociski sparaliżowały Wałbrzych 
W poniedziałek podczas prac 

budowlanych na terenie byłego 
miasteczka ruchu drogowego 
przy ulicy Kolejowej w Wałbrzy-
chu, czyli w rejonie Komendy 
Miejskiej Policji, występowały 
utrudnienia w ruchu związane 
ze znalezieniem ośmiu pocisków 
artyleryjskich z czasów dru-
giej wojny światowej. Do akcji 
usunięcia powojennej amunicji 
wkroczyli saperzy z Głogowa.

Jak okazało się w praktyce zamknię-
cie wjazdu do centrum Wałbrzycha w 
rejonie obecnego węzła nowego od-
cinka obwodnicy zachodniej Armii 
Krajowej / Reja sparaliżowało komuni-
kacyjnie całe miasto. Nie było wjazdu 
Europejką do centrum miasta. Nato-
miast utworzono objazd dla kierują-
cych jadących od strony Podzamcza 
przez ul. Żeromskiego  lub 11 Listopa-
da. Nie było wjazdu ulicą Kolejową na 
Europejkę. Miasto tonęło w korkach. 

Przejazd z Białego Kamienia na Stary 
Zdrój trwał ponad godzinę. Saperzy 
z Głogowa odjechali przed godziną 
14:30 z zabezpieczonymi ośmioma 
pociskami artyleryjskimi pochodzący-
mi z czasów drugiej wojny światowej. 

PAS
Źródło informacji: Komenda Miej-

ska Policji w Wałbrzychu
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 koncert 

Z kryminalnym
wątkiem w tle

16.12.2022

spektakl

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA
8.12.2022 

premiera

JADWIGA

17.12.2022

koncert

Sylwestrowa Rewia
Burleski 

31.12.2022

koncert

JARMUŻEK /
PAKOWSKA.

8.12.2022

 koncert

Świąteczny czas...

17.12.2022

GRUDZIEŃ 2022 W FILHARMONII SUDECKIEJ
Grudzień – świąteczny czas! Podróżowanie po 

Wałbrzychu jest od 28 października 2022 łatwiejsze. Za-
praszamy zatem do śródmieścia. Jednym z powodów, dla 
których warto odwiedzić wałbrzyską starówkę jest Filhar-
monia Sudecka im. Józefa Wiłkomirskiego. 

Już w sobotę 3 grudnia zagramy dla najmłod-
szych koncert zatytułowany Mikołaj w filharmonii. Z 
towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Sudeckiej pod dy-
rekcją Agnieszki Franków-Żelazny wystąpi Chór Dziecięcy 
naszej Filharmonii oraz Chór Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. W programie 
piosenki z bajek dla dzieci w oryginalnej aranżacji Łukasza 
Bzowskiego. Oba koncerty o 16:00 i 18:00 są już dawno wy-
przedane. Potwierdza się prawda o… miłości do własnych 
dzieci, która jest w stanie zapełnić każdą salę.

Kolejne dwa koncerty wypełni muzyka polska. 
W pierwszym 9.12.2022 o godzinie 19:00 „Da camera, czyli 
w pokoju”, w podwójnej roli wystąpi Tomasz Tomaszewski 
– jako dyrygent i solista, skrzypek. W programie muzyka 
polska najwyższej próby: Grażyna Bacewicz Koncert na 
orkiestrę smyczkową, Mikołaj Górecki Concerto Notturno 
na skrzypce i smyczki oraz Szymona Laksa Sinfonietta na 
smyczki i słynna Orawa Wojciecha Kilara. Solista i dyrygent 
jest uznanym pedagogiem, wieloletnim koncertmistrzem 
orkiestr w Niemczech, cenionym współtwórcą projektów 
kameralnych z tego powodu o godzinie 18:00 zapraszamy 
na spotkanie z artystą, które poprowadzi Mateusz Ciupka 
z Ruchu Muzycznego.

W drugim 16.12.2022 o godzinie 19:00 usłyszy-
my muzykę Jana Adama Maklakiewicza. Orkiestra Filhar-

monii Sudeckiej pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego 
zagra muzykę do baletu „Cagliostro w Warszawie” i „Tango 
symfoniczne”. Niewątpliwie największą atrakcję stanowi 
Koncert wiolonczelowy Maklakiewicza, który jako solista z 
towarzyszeniem Orkiestry zagra znakomity wiolonczelista 
Tomasz Daroch. Koncert rozpocznie najbardziej popularna 
kompozycja Paula Dukasa Uczeń czarnoksiężnika, znana 
chociażby z animacji Disneya. Skąd takie zestawienie 
– Dukas był nauczycielem Maklakiewicza w czasie jego 
pobytu w Paryżu w latach dwudziestych dwudziestego 
wieku. Zapewniamy – to będzie wieczór wspaniałych wra-
żeń muzycznych, tym bardziej, że muzyka Maklakiewicza 
wciąż przebija się do powszechnej świadomości słuchaczy. 
Także dzięki płycie nagranej przez Orkiestrę Filharmonii 
Sudeckiej w 2021, do

kompas kulturalny str. 11-13
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z Anną Juszczyszyn-Sroką,
Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta

1
kalendarium

GRUDZIEŃ

2
PIĄTEK

Imieniny:
Angelika, Mikołaj

Mikołajki

GRUDZIEŃ

6
WTOREK

Imieniny:
Balbina, Paulina, Rafał 

Dzień Sztucznego Futra

 Imieniny:
Franciszek, Ksawery 

Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych

GRUDZIEŃ

7
ŚRODA

GRUDZIEŃ

8
CZWARTEK

„Kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron 
grzało nas słońce.” -  David Viscott

GRUDZIEŃ

3
SOBOTA

Imieniny:
Ambroży, Marcin

Międzynarodowy Dzień
Lotnictwa Cywilnego

Imieniny:
 Maria, Romaryk 

Dzień Kupca

12:00 – 17:00 Do Świdnicy Miasto w stylu retro z pa-
rowozem 35 1097 – start: Wrocław Główny
16:00 - Maraton fitnessu dla Antosia - Galeria Victoria 
Wałbrzych
17:30 - O niezwykłym drzewku co w grudniu w domu 
stoi - Schronisko PTTK Andrzejówka
18.00 - Nocne Zwiedzanie z pracami górniczymi – 
Stara Kopalnia 
18:00 - duet Ola Jurczenko i Michał Krzos koncert - 
‚’Pod pretekstem’’ art cafe
18:00 - Mikołaj w Filharmonii – Filharmonia Sudecka 
w Wałbrzychu
19:00 - NIEWOLNICA ISAURA – spektakl – Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu 
19:00 - Koncert BARBÓRKOWY Anna Nguyen z zespo-
łem w kawiarni Sztygarówka – Stara Kopalnia 

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)
17.00 - Kawiarenka naukowa w Sztygarówce -”Górni-
ctwo węgla kamiennego na świecie”. - Stara Koplania 
18.00- Nocne Zwiedzanie z pracami górniczymi – 
Stara Kopalnia 
18:00 - otwarcie wystawy VI Triennale Fotografii Wał-
brzyskiej -  Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej, 
przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni 
19:00 - NIEWOLNICA ISAURA – spektakl – Teatr Dra-
matyczny w Wałbrzychu 
20:00 - Domina Przegina w Wałbrzychu - A PROPOS

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)

9:00 - WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEWNE-
GO MISIA I LALKI – Teatr Lalki i Aktora 
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)

9:00 - WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEW-
NEGO MISIA I LALKI – Teatr Lalki i Aktora 
10:00 – 18:00 - „POSIADAĆ MOŻLIWOŚCI ADAPTA-
CYJNE. JAK KAMIEŃ LEON. KAME LEON. PODSIAD-
ŁY!” - wystawa BWA ulica Słowackiego
10:00 – 18:00 - „GRUNT RZECZY” - wystawa Galeria 
Sztuki Współczesnej (Stara Kopalnia)

Imieniny:
Barbara, Krystian

Barbórka

GRUDZIEŃ

4
NIEDZIELA

12:30 - Będzie tradycyjna Msza Święta i wielka para-
da górnicza prowadząca ulicami miasta pod pomnik 
Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego – Wałbrzych Śród-
mieście 
17:00 -  tradycyjna Karczma Piwna w Łaźni łańcusz-
kowej - Bilety na Karczmę Piwną w sprzedaży w Ka-
wiarni Sztygarówka – Stara Kopalnia 

REKLAMA R0746/22

Imieniny:
Kryspina, Saba

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza

GRUDZIEŃ

5
PONIEDZIAŁEK

9:00 - WŁADYSŁAW I ANNABELLA – HISTORIA PEW-
NEGO MISIA I LALKI – Teatr Lalki i Aktora 
18:00 - Duet Lechowscy - mariaż wiolonczeli z fago-
tem -  Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu
19:15 – 20:30 - Biegowe Zawody Mikolajkowe - Hala 
Lekkoatletyczna Wałbrzych

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

REKLAMA R0745/22

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. 
Kopernika 2 został wywieszony w dniu 29.11.2022 r.  wykaz  nieru-
chomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku z jej 
przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym na popra-
wę warunków zagospodarowania -  załącznik do  Zarządzenia Nr 
738/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia  29.11.2022r.

Kto może zgłaszać się do 
Rzecznika Konsumenta i gdzie 
można go znaleźć w powiecie 
wałbrzyskim?

Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów realizuje zadania w za-
kresie ochrony konsumentów na 
rzecz mieszkańców Wałbrzycha i 8 
gmin powiatu wałbrzyskiego (Bo-
guszów Gorce, Czarny Bór, Głuszy-
ca, Jedlina Zdrój, Mieroszów, Stare 
Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, 
Walim). Przyjmuje w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Wałbrzy-
chu przy ul. Wyzwolenia 24, pok.26 
w godzinach od 7.30 do 14.30,  tel. 
74 846 05 22. Udzielam pomocy 
prawnej w indywidualnych spra-
wach konsumenckich wynikają-
cych z wszelkich umów zawartych 
między konsumentem a przedsię-
biorcą, tj. umów kupna-sprzedaży 
- tak w sklepach stacjonarnych, jak 
i przez internet, umów o świadcze-
nie usług, m.in. turystycznych, te-
lekomunikacyjnych, dostawy me-
diów, edukacyjnych, zdrowotnych, 
przewozowych. Za konsumenta 
uważa się osobę fizyczną doko-
nującą z przedsiębiorcą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośred-
nio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową. Nie jest nim nieste-
ty osoba fizyczna prowadząca jed-
noosobową działalność gospodar-
czą, jeżeli nawet dokonuje zakupu 
na firmę produktu, który nie jest 
wykorzystywany bezpośrednio w 
tej działalności (tzw. „przedsiębior-
ca laik”), mimo że od niedawna 
korzysta z podobnej ochrony jak 
konsument.Tego typu sprawy nie 
należą do kompetencji Rzecznika 
Konsumentów.

Jakiej pomocy konsumenci 
mogą oczekiwać od Rzecznika?

Zakres świadczonej przez 
Rzecznika pomocy jest bardzo 
szeroki tak pod względem mery-
torycznym w zakresie wszelkich 
umów, o których wspomniałam 
wyżej, jak też formy tej pomocy. 
Przede wszystkim są to porady i 
konsultacje w sprawie zgłaszanych 

przez konsumentów problemów, 
pomoc w przygotowaniu pism 
reklamacyjnych i procesowych, 
wystąpienia i interwencje Rzecz-
nika do przedsiębiorców w spra-
wie ochrony praw konsumentów, 
jak też możliwość wytaczania po-
wództw na rzecz konsumentów. O 
sposobie pomocy decyduje Rzecz-
nik, uwzględniając okoliczności 
konkretnej sprawy, predyspozycje 
konsumenta do samodzielnego 
działania czy też możliwość alter-
natywnego rozwiązania sporu w 
postępowaniach przed uprawnio-
nymi organami branżowymi jak 
np. Rzecznik Finansowy, Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicz-
nej czy też Wojewódzkim Inspek-
torem Inspekcji Handlowej. Wykaz 
podmiotów uprawnionych do-
stępny jest na stronie uokik.gov.pl.

Na co konsumenci powinni 
zwrócić uwagę, dokonując za-
kupów w okresie przedświątecz-
nym?

Jak co roku w tym okresie kupu-
jemy chętniej i więcej. Ważne jest 
jednak, aby zakupy robić świado-
mie, zachowując zdrowy rozsądek 
i podstawowe zasady bezpieczeń-
stwa. Działajmy zgodnie z aktu-
alnym trendem odpowiedzialnej, 
zrównoważonej konsumpcji i 
nie kupujmy za dużo zwłaszcza 
żywności i niepotrzebnych rze-
czy. Chodzi o to, aby zakupy były 
wcześniej zaplanowane i przemy-
ślane. Warto przeczytać informacje 
o interesującym nas produkcie, 
sprawdzić bieżące ceny, warunki 
dostawy, zweryfikować wiarygod-
ność sprzedawcy, aby nie wpaść w 
pułapkę pochopnych decyzji i po-
zornych korzyści oraz zachęt dar-
mowym prezentem. Uważać nale-
ży na chwytliwe hasła reklamowe, 
które mają być przynętą do zro-
bienia zakupów, zmianę wielkości 
opakowania, którego atrakcyjność 
ze względu na świąteczny wystrój 
może odwrócić uwagę od zmniej-
szonej gramatury przy zachowaniu 
ceny. Informacji o towarze należy 
szukać na etykietach lub opisach 
na stronie internetowej sprzedaw-
cy. Tam też znajdują się regulaminy 
określające warunki sprzedaży i re-
klamacji. Stanowią one integralną 
część zawieranej umowy. Szcze-
gólną ostrożność należy zachować 
przy klikaniu w nieznane linki, aby 
nie utracić swoich danych osobo-
wych, które mogą być wykorzysta-
ne do wyłudzenia kredytów przez 
cyberprzestępców. Nikomu nie 
należy podawać swoich haseł i lo-
ginów do kont.

Dziękujemy za rozmowę.
PEŁEN WYWIAD NA 
www.30minut.pl 



Centrum Nauki Kopernik uczy w Wałbrzychu

WSSE „INVEST-PARK” stale rozwija swoje działania z zakresu sponsoringu i CSR

Klaster Edukacyjny IN-
VEST in EDU działający 
przy Wałbrzyskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej 
zaprosił do Wałbrzycha 
edukatorów z Centrum Na-
uki Kopernik. W budynku 
D, wałbrzyskiej filii Poli-
techniki Wrocławskiej ot-
warta została tymczasowa 
interaktywna wystawa de-
dykowana przede wszyst-
kim uczniom szkół pod-
stawowych. Jej uczestnicy 
mogą w praktyczny spo-
sób, poprzez eksperymen-
ty, poznawać tajniki róż-
nych dziedzin nauki, m.in. 
biologii, fizyki, chemii czy 
informatyki.
Podczas zwiedzania ucznio-

wie mają możliwość samodziel-
nego eksperymentowania i od-
krywania praw nauki. W każdej 
chwili mogą także zwrócić się 
z pytaniami do obecnych na 
miejscu edukatorów, którzy są 

doskonale przygotowani nie 
tylko do opowiadania o nauce, 
ale i angażowania dzieci w in-
teraktywne naukowe zagadki-
-zabawy. Po wizycie każdy 
uczestnik otrzymuje przygoto-
wany specjalnie dla nich „Porad-
nik młodego naukowca”, zawie-
rający instrukcje doświadczeń 
do samodzielnego wykonania 
w domu.

W dzisiejszym inauguracyj-
nym zwiedzaniu uczestniczył 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki Wojciech 
Murdzek, Rektor Politechniki 
Wrocławskiej profesor Arka-
diusz Wójs oraz Dyrektor Wał-
brzyskiej Filii dr inż. Andrzej Fi-
giel. 

Dodatkową atrakcją dla 
wszystkich zwiedzających jest 
zorganizowana przez Klaster IN-
VEST in EDU Strefa VR, w której 
młodzież ma okazję zapoznać 
się z możliwościami wirtualnej 
rzeczywistości, która wykorzy-

stywana będzie w nowo po-
wstającym Centrum Szkolenio-
wym INNOVATION PARK.  Jego 
działalność koordynowana bę-
dzie przez WSSE. 

Wystawa dostępna jest dla 
zwiedzających codziennie (od 

dziś do czwartku 1 grudnia) 
w budynku D filii Politechniki 
Wrocławskiej w Wałbrzychu 
przy ulicy Armii Krajowej 78 w 
godzinach:

• poniedziałek 9:00-15:00
• wtorek 8:00-15:00

• środa 8:00-15:00
• czwartek 8:00-13.30

Zapraszamy
do zwiedzania!  

WSSE „INVEST-PARK” – firma odpowiedzialna społecznie

Już od kilku lat WSSE 
systematycznie wspiera 
kluby sportowe, ochotni-
cze straże pożarne, wiele 
innych organizacji oraz in-
stytucji użyteczności pub-
licznej na terenie Dolnego 
Śląska, Wielkopolski oraz 
Opolszczyzny. We wtorek 
29 listopada w siedzibie 
WSSE doszło do spotka-
nia z podmiotami, które w 
2022 roku mogły liczyć na 
wsparcie Spółki "INVEST-
-PARK".
W spotkaniu udział wzięli 

m.in. Piotr Wojtyczka - Prezes 
Zarządu WSSE oraz Grzegorz 
Macko - Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Nie 
zabrakło również wielu organi-
zacji, którym oficjalnie przeka-
zano symboliczne czeki. - Bar-
dzo cieszymy się i dziękujemy za 

przybycie na dzisiejsze spotkanie, 
w trakcie którego symbolicznie 
przekażemy Waszym organiza-
cjom środki w ramach naszego 
programu CSR. Jako spółka do-
skonale zdajemy sobie sprawę 
z ogromu potrzeb i wyzwań z 
jakimi borykają się wszystkie or-
ganizacje pozarządowe. Zwłasz-
cza w tych trudniejszych dla 
gospodarki czasach. W ramach 
odpowiedzialności społecznej bi-
znesu staramy się na te potrzeby 
odpowiadać, a tylko dziś przeka-
żemy na Państwa ręce kwotę po-
nad 116 tys. zł - mówił podczas 
spotkania Prezes WSSE Piotr 
Wojtyczka.

Przez cały 2022 rok wspar-
cie od Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna "INVEST-
-PARK" otrzymało ponad 100 
podmiotów. Tylko podczas 

tego spotkania dofinansowa-
nie przekazano oficjalnie aż 17 
organizacjom, zlokalizowanym 
głównie na terenie Ziemii Wał-
brzyskiej. Wśród nich znaleźli 
się: Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bożkowie, Kamil Bednarek 
Boxing, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Janusza Korczaka w 
Sokołowsku, Auto Speedway, 
Klub Sportowy Auto Moto Klub 
Kłodzko, Związek Solidarności 
Polskich Kombatantów Wał-
brzych, Międzyzakładowy Klub 
Sportowy Lechia Dzierżoniów, 
Koło Gospodyń Wiejskich Uni-
sław Śląski, Wrocławski Klub 
Sportowy Futsal, Stowarzysze-
nie Świętego Celestyna, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Mysłowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Li-
pie, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Bardzie, Biblioteka + Centrum 
Kultury w Czarnym Borze, Polski 

Związek Wędkarski Okręg Wał-
brzych Koło Wałbrzych, Ząbko-
wickie Centrum Sportu i Rekre-
acji Sp. z o.o., Parafialny Zespół 
Caritas przy parafii św. Jadwigi 
w Ząbkowicach Śląskich.

W swojej wypowiedzi Prezes 
Piotr Wojtyczka podkreślał, 
że kluczowa jest współpraca i 
wspólne dążenie do realizacji 
kolejnych projektów. - Z oczy-
wistych powodów mogą Pań-
stwo tego nie wiedzieć, ale w 
procesie konsultacji i ostatecz-
nego wyboru wniosków podle-
gających finansowaniu bardzo 
istotną a wręcz decydującą rolę 
pełni nasza rada nadzorcza, któ-
rą dziś reprezentuje Pan Wice-
marszałek Grzegorz Macko. 
Mimo, że serce naszej spółki 
znajduje się w Wałbrzychu to 
teren oddziaływania INVEST-
-PARK obejmuje także Wrocław, 
całą Opolszczyznę i znaczną 
część Wielkopolski. Pragnę jed-
nak zapewnić, że nasi decy-
denci i przedstawiciele Skarbu 

Państwa, w tym m.in. Marcin 
Gwóźdź - Poseł na Sejm bar-
dzo pilnują, aby zdecydowana 
większość środków przeznaczo-
nych na sponsoring sportowy i 
CSR trafiała właśnie na południe 
Dolnego Śląska - region przez 
lata pomijany na mapie dużych 
inwestycji, zdystansowany do 
bogatszej północy wojewódz-
twa. Swojego zadowolenia z 
działań realizowanych przez 
WSSE nie krył również Grze-
gorz Macko - Wicemarszałek 
Województwa Dolnośląskiego. 
- Cieszę się, że ta piękna idea 
wspierania organizacji w na-
szym regionie przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną 
jest stale realizowana. Tworzy-
cie Państwo wspaniałe rzeczy i 
to niezwykle ważne, że w regio-
nie posiadamy właśnie takie-
go Mecenasa, który prowadzi 
efektywne działania w ramach 
odpowiedzialności społecznej 
biznesu – podkreślał Prezes 
Piotr Wojtyczka
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Zdjęcie tygodnia Świątecznie w markecie 
Autor Pan Mariusz 

Drogie święta
Ostatnia sytuacja gospodarcza, która opanowała nie tylko Polskę, ale również większość kra-

jów na świecie, daje się we znaki domowym portfelom. Zmusza to do refleksji nad wydatkami, 
dzięki którym zorganizujemy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. Zdajemy sobie doskonale 
sprawę, że będzie drożej. 

REKLAMA R0747/22

Drożej - czyli jak?
"Rzeczpospolita" z dnia 

25.11.2022 roku podała, że Pola-
cy na gwiazdkę wydadzą w 2022 
roku średnio o 30 procent wię-
cej niż przed rokiem, ale kupując 
mniej. Z danych Barometru Provi-
denta, które opisała "Rzeczpospo-
lita", wynika, że Polacy wydadzą 
na święta średnio 1259 złotych, 

czyli o ponad 30 procent więcej 
niż przed rokiem. Kupią za to jed-
nak mniej produktów lub gorszej 
jakości. Efekt inflacji będzie wi-
doczny między innymi pod cho-
inką. Z ankiety Bain & Company 
wynika, że 45 procent badanych 
wyda mniej na prezenty. W tym 
roku będą to częściej słodycze czy 

książki, zamiast drogich perfum 
czy gier komputerowych.

Co będzie drożej?
W październiku 2022 roku ceny 

towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosły w porównaniu do paź-
dziernika 2021 r. o 17,9 procent. 
Jak podaje portal strefaagro.pl 
- Największy wzrost odnotował 

nabiał - podrożał o 27,56 procent. 
Eksperci przypominają jednak, że 
w obliczu rekordowych inflacji na 
obniżki nie ma co liczyć. Co wię-
cej, im bliżej świąt, tym niektó-
rzy sprzedawcy mogą windować 
ceny. Zwłaszcza na bazarach. W 
połowie listopada karpie sięgają 
stawek 30 złotych za kilogram, 
na targu za jedno ekologiczne 
jajko trzeba zapłacić minimum 1 
złoty, a mleko jest droższe niż sok 
pomarańczowy. Część suchych 
produktów, np. mąkę i cukier, 
wielu klientów kupuje już teraz. 
Wszystko w obawie o ceny, które 
wraz z nowym miesiącem mogą 
podskoczyć. W tej chwili karp na 
bazarze lub w sklepie kosztuje od 
30 zł/kg w górę. Rok temu o tej 
porze za kilogram płaciło się ok. 
20 zł. Stawki w grudniu w związku 
ze świętami mogą ulec zmianie, 
niestety nie z korzyścią dla nasze-
go portfela. Rok temu za cukier 
płaciło się średnio 3-4 złote, dziś 
ciężko znaleźć paczkę poniżej 6 
złotych. Masło w październiku 
kosztowało 7-8 złotych za kostkę i 
to nikogo nie dziwiło. Wprawdzie 
można było upolować tłuszcz na 
promocji, ale zazwyczaj dotyczyło 
to kilku zakupionych opakowań. 
W skali roku wzrost odnotowano 
na poziomie ponad 50 proc. Olej 
rok temu kosztował poniżej 10 
zł, dzisiaj znaleźć butelkę w tej 
granicy jest ciężko. Drożeją zbo-
ża, drożeje mąka, drożeje pieczy-
wo. Dochodzą wysokie rachunki, 

płace dla pracowników i gotowe. 
Cena chleba finalnie podnosi się, 
bo piekarz musi zapłacić więcej 
za produkcję. Więcej za marchew, 
pietruszkę i ziemniaki? Niestety, 
wzrosty nie ominęły sektora rol-
niczego. Na bazarach trzeba uiś-
cić więcej za podstawowe polskie 
warzywa – czytamy na portalu 
strefaagro.pl.

Choinka też kosztuje 
Jak podaje portal nto.pl - Żywą 

choinkę możemy kupić ciętą, czyli 
bez korzeni lub w doniczce, wte-
dy już z korzeniami. Za małą jo-
dełkę musimy zapłacić ok. 50 zł, 
spokojnie zmieści się ona na stole 
lub komodzie. Dorodne drzewka 
mierzące od 1,5 do 2 metrów już 
takie „tanie” nie są. Markety oferu-
ją stawki powyżej 100 zł, jeszcze 
więcej liczą sobie handlarze na 
stoiskach. Za naprawdę wysokie 
okazy trzeba dać nawet 200-300 
zł. Czy taniej jest u okolicznych 
plantatorów lub w Lasach Pań-
stwowych? Najlepiej sprawdzić 
osobiście. 

Zebrał i opracował 
PAS

gazeta@30minut.pl
Źródła i cytaty: 
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Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej to raj dla biathlonistów
i narciarzy biegowych. Wkrótce rozpocznie się tam sezon zimowy

WojewództwoWojewództwo
DolnośląskieDolnośląskie

Na Polanie Jakuszyckiej 
zrobiło się biało. Niebawem 
rozpocznie się sezon zi-
mowy, czas kiedy zarówno 
profesjonaliści, jak i ama-
torzy będą mogli wyruszyć 
na narciarskie trasy biego-
we, potrenować biathlon i 
skorzystać z pełnej oferty 
nowoczesnego Dolnoślą-
skiego Centrum Sportu. 
Dojedziemy tam wygodnie 
pociągiem.

Dolnośląskie Centrum Sportu 
to najnowocześniejszy ośrodek 
biathlonu i narciarstwa biegowe-
go w Polsce i Europie położony 
w wyjątkowym miejscu, gdzie 
śnieg zalega nawet 150 dni w cią-
gu roku. Na Polanie Jakuszyckiej 
powstał nowoczesny stadion i 
strzelnica biathlonowa. Jest tu-
taj dostępnych ponad 90 km tras 
wyczynowych i rekreacyjnych do 
narciarstwa biegowego, a także 
boiska do piłki nożnej, basen oraz 
ścianka wspinaczkowa. Z ośrodka 
mogą korzystać wszyscy chętni, 
zarówno zawodowi sportowcy i 
kadry narodowe, jak i amatorzy.

- DCS to inwestycja sportowa, 
jakiej na Dolnym Śląsku jeszcze nie 
było. Dotrzymaliśmy słowa danego 
mieszkańcom regionu i oddaliśmy 
im do dyspozycji wyjątkowy obiekt, 
gdzie mogą uprawiać aktywność 
przez cały rok. Już niedługo na Po-
lanie Jakuszyckiej zostanie zainau-
gurowany pierwszy sezon zimowy 
po otwarciu Centrum Sportu. Je-
stem dumny, że na Dolnym Śląsku, 
właśnie w DCS, będą organizowane 
sportowe wydarzenia rangi mię-
dzynarodowej, które wpłyną na 
jeszcze lepszą rozpoznawalność 
Dolnego Śląska oraz rozwój sportu i 
turystyki w naszym regionie - mówi 
Cezary Przybylski, Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego.

W Dolnośląskim Centrum Spor-
tu każdy – zarówno profesjona-
lista, jak i amator – znajdzie coś 
dla siebie przez cały rok. Co waż-
ne, chcąc rozpocząć przygodę ze 
sportem, nie trzeba od razu kupo-
wać całego potrzebnego sprzętu. 
Na Polanie Jakuszyckiej w sezo-

nie letnim i zimowym będą dzia-
łać duże wypożyczalnie nart lub 
rowerów. Przy DCS funkcjonuje 
parking podziemny na około 200 
samochodów, komfortowo doje-
chać można także komunikacją 
zbiorową. 

- Jako Samorząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego stawiamy na 
kolej – transport bezpieczny i eko-
logiczny. Zachęcam zatem wszyst-
kich podróżnych, aby na Polanę 
Jakuszycką dojechać naszymi Ko-
lejami Dolnośląskimi. Pociąg już 
wkrótce zatrzyma się na peronie 
będącym częścią Dolnośląskiego 
Centrum Sportu – tuż przy wejściu 
do budynku. Dojazd samochodem, 
zwłaszcza w sezonie, gdy Polanę 
Jakuszycką odwiedza bardzo wie-
lu amatorów białego szaleństwa, 
może okazać się czasochłonny, 
dlatego wybierajmy kolej – będzie 
szybko i wygodnie – zachęca Ty-
moteusz Myrda, Członek Zarzą-
du Województwa Dolnośląskie-
go.

DCS – świetne miejsce do or-
ganizacji imprez sportowych

Centrum Sportu rozpoczęło 
swoją działalność we wrześniu 
tego roku, a już odbyło się tam 
do tej pory kilka ważnych imprez. 
Pierwszym dużym testem obiektu 
był Puchar Polski w Biathlonie na 
nartorolkach, rozgrywany 13-15 
września. W tym samym miesią-
cu zorganizowano tam letnią ro-
werową odsłonę Biegu Piastów. 
Impreza przyciągnęła w tym roku 
na start prawie 1000 zawodników, 

którym licznie towarzyszyli kibice. 
Pod koniec października nato-
miast w DCS zorganizowano Finał 
Ligi Runmageddonu na Polanie 
Jakuszyckiej. To jedna z najwięk-
szych w kraju imprez sportowych 
dla amatorów. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się także dzień 
otwarty z okazji Święta Niepod-
ległości. 3 grudnia w DCS odbędą 
się jakuszyckie mikołajki. Od godz. 
12 do 16 będzie można tu spotkać 
Mikołaja z elfami, upiec kiełbaskę, 
wziąć udział w rodzinnej sztafecie, 
warsztatach plastycznych  i po-
strzelać z biathlonowych karabi-
nów laserowych.

Tej zimy w Centrum Sportu zor-
ganizowanych zostanie kilkana-
ście imprez biegowych i biathlo-
nowych. Będzie to m.in. Puchar 
Polski w biathlonie, Mistrzostwa 
Polski Młodzików, międzynaro-
dowy FIS Nordic Combined Youth 
Cup (przygotowany wspólnie z 
czeskim Harrachovem), FIS Slavic 
Cup, czy Puchar Europy Central-
nej i Mistrzostwa Polski Seniorów 
w biathlonie. Perełka sezonu to 
oczywiście doroczny Bieg Pia-
stów, który zaplanowano na po-
czątek marca 2023. Plany sięgają 
jednak już dużo dalej. W latach 
2024-2025 na Polanie Jakuszy-
ckiej rozgrywane mają być zawo-
dy w randze Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy w biathlonie.

Od samego początku funkcjo-
nowania DCS, z obiektu korzysta-
ją uczniowie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego oraz innych lokal-
nych szkół. W ramach programu 
„Umiem pływać” uczniowie klas 
I-III ze szkół ze Szklarskiej Poręby 
odbywają cykliczne zajęcia na pły-
walni należącej do DCS.

DCS – komfort i nowoczes-
ność

W Dolnośląskim Centrum Spor-
tu chętni korzystać mogą z base-
nu, centrum odnowy biologicz-
nej z siłownią i tężnią solankową, 

czy sali gimnastycznej ze ścianką 
wspinaczkową. Znajdują się tutaj 
także szatnie, gdzie w każdej szaf-
ce narty bez problemu przecho-
wają dwie osoby. 

Amatorzy białego szaleństwa, 
którzy przyjechali na Polanę Ja-
kuszycką na kilka dni, mogą sko-
rzystać z oferty wynajęcia pokoi 
hotelowych i hostelowych. W 
budynku znajduje się również re-
stauracja i bistro. Co ważne, wzo-
rem schronisk górskich, w bistro 
można się ogrzać, zjeść własny 
prowiant, a obsługa przyniesie 
wrzątek. 

W siłowniach i części pomiesz-
czeń sypialnych zainstalowano 
system hipoksji, który pozwala na 
regulowanie poziomu tlenu i np. 
symulowanie warunków wysoko-
górskich. Sportowcy i wspinacze 
będą mogli przygotować się do 
trudnych warunków klimatycz-
nych, z jakimi zmierzą się podczas 
wypraw. W obiekcie powstaną 
także specjalistyczne trenażery do 
biegu na nartach w technice kla-
sycznej i krokiem łyżwowym.

DCS wspiera lokalną gospo-
darkę i daje pracę

Nawet 80 osób znajdzie zatrud-
nienie w Dolnośląskim Centrum 
Sportu na Polanie Jakuszyckiej. 
DCS potrzebuje m.in. pracowni-
ków z branży gastronomicznej, 
technicznych, obsługi hotelowej, 
czy pracowników biurowych.

– Dajemy stabilne zatrudnienie, 
atrakcyjne w skali regionu warun-
ki. Szukamy osób, które chcą wraz 
z nami tworzyć sukces tego wyjąt-
kowego miejsca i być jego częścią 
niemal od początku. To duży obiekt 
wymagający pracowników o wie-
lu specjalizacjach, dlatego już dziś 
warto sprawdzić listę wakatów – 
mówi Mariusz Gawlik, dyrektor 
ds. organizacji DCS Polana Ja-
kuszycka.

Oferty można znaleźć w popu-
larnych portalach z ogłoszeniami 
o pracę.

Wpływ DCS na lokalny rynek 
nie kończy się na stanowiskach 
pracy w samym ośrodku. Działają-
ce na miejscu bistro i restauracja 
korzystają z usług lokalnych do-
stawców, dla których jest to duży 
i rzetelny partner biznesowy.

Centrum Sportu to jedyny taki obiekt w Europie.Centrum Sportu to jedyny taki obiekt w Europie.
Służy profesjonalistom i amatoromSłuży profesjonalistom i amatorom

Jakuszyce gościły w październiku wyjątkową imprezę Jakuszyce gościły w październiku wyjątkową imprezę 
– tegoroczny Finał Ligi Runmageddonu– tegoroczny Finał Ligi Runmageddonu

W Jakuszycach zrobiło się biało.W Jakuszycach zrobiło się biało.
To dobry znak dla miłośnikówTo dobry znak dla miłośników
narciarstwa biegowegonarciarstwa biegowego

We wrześniu w DCS zorganizowano letnią rowerową odsłonęWe wrześniu w DCS zorganizowano letnią rowerową odsłonę
Biegu Piastów, która przyciągnęła 1000 chętnychBiegu Piastów, która przyciągnęła 1000 chętnych
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Studio Espresso gościło w Restauracji Coolturalna Montownia na Starej Kopalni

z trenerem Juniorek MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych i byłym zawodnikiem siatkówki 

z Kacprem Jesiołowskim

Oglądnij pełen wywiad

/studio.espresso.official

„MSM „Budowlani” w Wałbrzychu ul. Poselska 21 ogłasza przetarg 
nieograniczony ustny na uzyskanie prawa odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego w Wałbrzychu przy ul. Poselskiej 23 m. 17.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2022r. o godz. 17:00 w siedzibie 
Spółdzielni w Wałbrzychu ul. Poselska 21.

Lokal mieszkalny położony jest na V piętrze, składa się z 2 pokoi, 
kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu 
53,50 m2. Cena wywoławcza: 212.200,00 zł. Wadium: 21.000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
14.12.2022r. na konto Spółdzielni: 77 1020 5095 0000 5502 0006 2737
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygrał 
przetarg nie dopełni wszystkich formalności związanych z jego 
uzyskaniem prawa odrębnej własności do w /w lokalu mieszkalnego. 
Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny. 

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać 
pod numerem telefonu 074-841-29-67 lub osobiście w siedzibie 
Spółdzielni w godz.10:00-11:30. W przypadku uczestniczenia w 
przetargu osób pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej 
konieczna jest obecność obojga małżonków, bądź posiadanie przez 
małżonka biorącego udział w przetargu, właściwego pełnomocnictwa 
notarialnego. Lokal można oglądać, po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z przedstawicielem Spółdzielni.”

OGŁOSZENIE

REKLAMA R0749/22REKLAMA R0748/22

Zanim zacząłeś pracę trener-
ską, grałeś w siatkówkę na pół-
nocy Polski. Jak to się stało, że za-
wodnik z północy został trenerem 
żeńskiego zespołu z południa?

Urodziłem się w Kaliszu, tam za-
czynałem swoją przygodę ze spor-
tem, w wieku młodzika zacząłem 
uczęszczać na zajęcia z piłki siatko-
wej. I tak powoli rok po roku trafiłem 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, 
która tam powstała. Skończyłem tę 
szkołę, która była liceum. W trakcie 
nauki w tym liceum wiedziałem, że 
nie będę zawodnikiem na pewnym 
poziomie i nie przeskoczę pewnego 
poziomu więc postanowiłem iść w 
tym drugim kierunku i zostać tre-
nerem. Zacząłem kształcić się w tym 
kierunku trenerskim w piłce siat-
kowej. Po obronionym licencjacie 
dostałem propozycję z Wałbrzycha. 
Dzięki mojemu promotorowi trafi-
łem do MKS i jestem w pełni zado-
wolony. 

Ale warto wspomnieć, że masz 
doświadczenie z pracą z drużyną 
akademicką.

Tak, na Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu za sekcję 
poszczególnych dyscyplin byli od-
powiedzialni studenci. Tak rozwią-
zała to uczelnia. Dla mnie była to 
dobra praktyka w zawodzie trenera. 

Nie było to dosyć skomplikowane, 
ponieważ trenowaliśmy raz w ty-
godniu i do tego dochodziły mecze 
akademickie z uczelniami wrocław-
skimi. We wszystkim była prostota i 
możliwość zobaczenia jak wygląda 
praca trenera. Różniło się to zdecy-
dowanie od pracy z zespołami ligo-
wymi, bo Panowie, których prowa-
dziłem byli przede wszystkim moimi 
kolegami z uczelni. To była pierwsza 
taka różnica, a poza tym trenowali 
w swoich dolnośląskich klubach na 
poziomie II i III ligi. My - tak brzydko 
mówiąc - „zmontowaliśmy zespół” 
i „bawiliśmy się” pozaligowymi me-
czami, reprezentując naszą uczelnię. 

Zespół, który prowadzisz to 
furtka do pierwszego zespołu. Na 
co zwracasz uwagę? Bardziej na 
taktykę i mentalność czy przygo-
towanie motoryczne i fizyczne za-
wodniczek?

Ciężko odpowiedzieć jedno-
znacznie, co jest najważniejszym 
elementem w siatkówce. Jest to 
bardzo złożona dyscyplina, któ-
ra wymaga od zawodników dużej 
wszechstronności. Ja często posłu-
guję się słowami naszego reprezen-
tanta, a obecnie Prezesa Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej, że „siatków-
ka jest sportem dla inteligentnych 
osób”. On w swoich słowach w pew-

nym wywiadzie porównał siatkówkę 
z piłką nożną. W piłce nożnej 40 razy 
możesz kopnąć, wpadnie piłka do 
bramki i wygrasz mecz, w siatków-
ce czterdzieści razy uderzysz w aut, 
dotkniesz siatki, oddasz piłkę prze-
ciwnikowi i przegrasz mecz. Z taką 
ilością błędów nie da się wygrywać. 
Ja w swojej filozofii trenerskiej mam 
fundament, którym jest ciężka praca 
i motywacja dziewcząt. Uważam, że 
od tego trzeba zacząć i na każdym 
poziomie szkolenia jest to najważ-
niejsze. Jeśli jesteśmy zmotywowa-
ni, możemy pracować ciężko, jeśli 
pracujemy ciężko, idą za tym kolej-
ne elementy. Na pewno poza pracą i 
motywacją zawodniczek następnym 
ważnym elementem są umiejętno-
ści, które pozwalają na wykonywa-
nie pewnych elementów na boisku. 
Jeśli mam umiejętności, możemy 
realizować taktykę i wtedy dostoso-
wywać się do zespołu. Na pewno na 
poziomie juniorskim ja ową taktykę 
wprowadzam, ale najważniejszym 
elementem jest ta praca, to żeby 
dziewczyny uczyły się, szkoliły i były 
cały czas zaangażowane. To otwiera 
im drogę do pierwszego zespołu. 
W tym roku pierwsze dziewczęta w 
wieku juniorskim zostały włączone 
do zespołu drugoligowego i to za-
wdzięczają tylko i wyłącznie swojej 

ciężkiej pracy przez ostatnie kilka 
lat. Tego, że były zaangażowane, 
pokazywały mi - jako trenerowi i 
asystentowi - oraz trenerowi Mar-
kowi Olczykowi, że chcą, że potrafią. 
Że mają balast popełniania błędów, 
młodzieńczy temperament. Z roku 
na rok staramy się coraz więcej 
dziewcząt włączać do pierwszego 
zespołu, żeby nasz zespół za jakiś 
czas opierał się na wychowankach. 

Dziękuję za rozmowę. 
W dalszej części wywiadu trener 

opowiada o motywacji i zaangażo-
waniu zespołu. Kacper Jesiołowski 

zdradza jak pracuje się z żeńskim 
zespołem w porównaniu z męskim 
oraz uchyla rąbka tajemnicy o pla-
nach klubu i drużyny. Zeskanuj kod 
QR i oglądaj pełen wywiad.  



Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

Powstaje naprawdę nowoczesny 
plac zabaw w Parku Szwedzkim 
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Zbliża się ku końcowi budo-
wa edukacyjnego, nowoczesne-
go placu zabaw, który powstaje 
na terenie Parku Szwedzkiego, 
objętym nadzorem konserwa-
torskim. Inwestycja obejmuje 
nie tylko powiększenie i  prze-
budowę istniejącego placu oraz 
zakup nowych urządzeń  ale 
również wyznaczenie nowego 
mniejszego placu zabaw z prze-
znaczeniem dla najmłodszych 
użytkowników. Plac został zapro-
jektowany w formie okręgu, a na 
jego teren będzie można wejść 
w kilku miejscach. Zakupiono i 
zamontowano takie urządzenia 
jak: zestaw do zabawy piaskiem, 
zestaw wielofunkcyjny tzw. 
„ciuchcia”, panele edukacyjny i 
sensoryczny, huśtawka z siedzi-
skiem kubełkowym. Z myślą o 
nieco starszych najmłodszych 
powstały: urządzenie wielofunk-
cyjne zamek Belweder,  linarium, 
zjazd linowy, karuzela, piramida 
do czołgania, huśtawka linowa. 

Urządzenia w przeważającej 
części wykonane są z drewna 

(robinia akacjowa) w stonowa-
nej kolorystyce. Zastosowana 
zieleń ma za zadanie podniesie-
nie atrakcyjności przestrzeni po-
przez wydzielenie kilku mniej-
szych wnętrz w obrębie placu. 
Układ komunikacyjny stanowić 
będzie sieć ścieżek z nawierzch-
ni mineralnej. Zaprojektowane 
urządzenia stymulują różne for-
my aktywności.

Całość zadania obejmować 
będzie również zagospodaro-
wanie części działki przy Mau-
zoleum na ścieżkę edukacyjną 
poprzez wyposażenie terenu w 

elementy pełniące funkcję infor-
macyjno-dydaktyczne oraz wy-
poczynkowe. Będzie wykonany 
montaż elementów małej archi-
tektury, tablic informacyjnych i 
ławek. Wykonana będzie ścieżka 
mineralna oraz nasadzenia krze-
wów liściastych  oraz pnączy.

Zadanie finansowane jest  ze 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz ze 
środków PROW na lata 2014-
2020. Ta inwestycja kosztować 
będzie ponad 1,5 mln.
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 Prezydent  Miasta Wałbrzycha  Prezydent  Miasta Wałbrzycha
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 47, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 
Podgórze nr 33 jako działka nr 2/7 i nr 2/16 o łącznej powierzchni 0,9083 ha, dla której w 
Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00036807/7, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa.
• OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Działka nr 2/7 o pow. 0,5847 ha zabudowana jest niemieszkalnym budynkiem 
jednokondygnacyjnym, wolnostojącym o funkcji usługowo-magazynowej o powierzchni 
użytkowej 905,93 m². Stan techniczny budynku zły (zużycie techniczne ok. 70%). Działka nr 
2/16 o pow. 0,3236 ha jest niezabudowana. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej ul. Stanisława Moniuszki poprzez wjazd drogą wewnętrzną stanowiącą część 
przedmiotowej nieruchomości. W otoczeniu nieruchomości dostępne są sieci: energetyczna, 
wodno-kanalizacyjna i gazowa. W bezpośrednim otoczeniu przylegającym do nieruchomości 
przebiega droga krajowa nr DK35 – ul. Sikorskiego. Lokalizacja ze względu na cechy otoczenia 
i funkcję nieruchomości korzystna.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 
Sikorskiego i Niepodległości w Wałbrzychu, zatwierdzonym uchwałą nr XL/451/21 Rady 
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 września 2021 r., działki oznaczone numerami: 2/7 i 2/16 obręb 
Podgórze nr 33, położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolem A3.U.
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny zabudowane 
(dot. dz. nr 2/7) i Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane (dot. dz. nr 2/16).
• OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową 
polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez działkę 2/7 od wjazdu z ul. Moniuszki do 
bramy zamontowanej przy wjeździe na teren posesji, na rzecz każdoczesnego właściciela 
działki gruntu nr 2/12.
• CENA WYWOŁAWCZA: 430 000,00 zł,
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od 
towarów i usług. 
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107 (sala ślubów).
WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium w pieniądzu w wysokości 43 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Wałbrzychu nr 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 w Banku Millennium, nie później niż do dnia 
23 stycznia 2023 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – „budynek przy ul. Moniuszki 47”.
Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu.
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 oraz opublikowane na stronie podmiotowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (www.bip.um.walbrzych.pl).
DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miejski w Wałbrzychu ul. Kopernika 2, Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego, pokój nr 101, tel. 74 66 55 223 e-mail: d.pajak@um.walbrzych.pl

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
nieruchomości o powierzchni 0,0697 ha położonej w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 24 w obrębie nr 22 Stary Zdrój z przeznaczeniem na 
hodowlę pszczół. 
Pierwszy przetarg nieograniczony na dzierżawę w/w nieruchomości odbył się w dniu 09.11.2022 r.
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona na 
kwotę 1100,00 zł.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 8:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w 
przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę 
pisemną(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 18.01.2023 r. wadium w wysokości 
1100,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg – działka nr 
24 obręb nr 22 Stary Zdrój). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego 
przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359
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Przemoc w rodzinie dotyka 
jej ofiary w każdym aspekcie 
funkcjonowania i jest jedną z 

plag współczesnego społeczeństwa. 
Jak wynika bowiem z raportu Komen-
dy Głównej Policji w samym 2021., 
odnotowano ponad 141 409 tysięcy 
epizodów związanych z przemocą w 
rodzinie, zainicjowano 64 250 proce-
dur Niebieskiej Karty. 

W ciągu wielu lat doświadczeń w pra-
cy z ofiarami, pracownicy Specjalistycz-
nego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu 
wielokrotnie spotykali się z sytuacjami, 
kiedy to ofiara była zmuszona opuszczać 
zajmowane wspólnie ze sprawcą miesz-
kanie. Do niedawna przypadki takie były 
nagminne, o czym mówiły same ofiary 
w trakcie pobytu w Ośrodku. Kwestię 
tę starał się uregulować ustawodawca 
nowelizując ustawę o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. Nowelizacja która 
weszła w życie 30 listopada 2020r., swą 
materią dotyka również innych kodek-
sów i ustaw z których najważniejsze wy-
dają się zmiany w kodeksie postępowa-
nia cywilnego oraz w ustawie o Policji.

 Ważne w kontekście ofiar przemocy 
jest przede wszystkim to, że Policja uzy-
skała narzędzie, które pozwala funkcjo-
nariuszowi, już na etapie interwencji, wy-
dać stosowny nakaz opuszczenia  przez 
sprawcę przemocy, lokalu wspólnie zaj-
mowanego z ofiarą ( art. 15 aa). Policjant 
może również wydać zakaz zbliżania się 
do ofiary oraz jej najbliższego otoczenia. 
Nakazy te i zakazy, w myśl przepisów, są 
wydawane na okres 14 dni. Wydawać 
by się mogło, że jest to okres niezwykle 
krótki i niewiele wnoszący, jeśli chodzi o 
zabezpieczenie ofiar przemocy.  W tym 

zakresie jednak nowelizacja ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
wprowadza nowe przepisy w kodeksie 
postępowania cywilnego, które niejako 
uzupełniają i współgrają ze wskazanym 
przepisem ustawy o Policji. Otóż zgod-
nie z nowym. art. 5603 § 1 k.p.c., ofiara 
przemocy może złożyć wniosek do sądu  
o zobowiązanie osoby stosującej prze-
moc w rodzinie do opuszczenia wspól-
nie zajmowanego mieszkania i jego bez-
pośredniego otoczenia lub zakazanie 
zbliżania się do mieszkania i jego bez-
pośredniego otoczenia. Po rozpatrzeniu 
wniosku, w przypadku jego uwzględ-
nienia – sąd orzeknie nie tylko o nakazie 
opuszczenia mieszkania przez sprawcę 
przemocy, ale także jego bezpośrednie-
go otoczenia lub też zakaże zbliżania się 
do mieszkania i jego bezpośredniego 
otoczenia, wskazując obszar lub odle-
głość od wspólnie zajmowanego miesz-
kania, którą osoba stosująca przemoc 
w rodzinie obowiązana będzie zacho-
wać. Co jednak bardzo istotne dla ofiar 
przemocy w rodzinie, sąd może udzielić 
zabezpieczenia również przez przedłu-
żenie obowiązywania zastosowanego 
wcześnie ( na podstawie ustawy o Poli-
cji) przez Policję nakazu - natychmiasto-
wego opuszczenia wspólnie zajmowa-
nego mieszkania i jego bezpośredniego 
otoczenia) lub zakazu - zbliżania się do 
mieszkania i jego bezpośredniego oto-
czenia. Sąd, udzielając zabezpieczenia, 
określa jednocześnie częstość dokony-
wania przez Policję lub Żandarmerię 
Wojskową sprawdzenia, czy przedłużo-
ny nakaz lub zakaz nie są naruszane. 

Jak widać zatem rozwiązanie jest kom-
pleksowe i dotyka swym zakresem róż-

ne, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, 
systemy. Ofiara przemocy, która wezwie 
na interwencję policję, może żądać aby 
funkcjonariusz, dokonał stosownej oce-
ny sytuacji i na tej podstawie skorzystał z 
przysługujących mu uprawnień na mocy 
art. 15aa ustawy o Policji. Zabezpiecza to 
ofiarę przed dalszą eskalacją przemocy, 
która często następuje po zakończeniu 
interwencji. Równocześnie daje ofierze 
do ręki narzędzie, na gruncie prawa cy-
wilnego, które umożliwia przedłużenie 
wydanych nakazów i zakazów do czasu 
zakończenia stosownych postępowań. 

Na koniec jednak warto zwrócić uwagę 
na fakt, że pomimo posiadania stosow-
nych narzędzi policja nieczęsto z nich 
korzysta. Jak już zostało wspomniane 
wyżej, statystyka dotycząca przemocy 
w rodzinie, którą prowadzi sama Policja 
wyraźnie wskazuje, że problem przemo-
cy jest rozbudowany, a tymczasem zaka-
zów i nakazów Policja w 2021r. wydała 
3.531 co wydaje się liczbą nieadekwat-
ną do wagi problemu. W związku z tym 
należy podjąć wysiłek edukacyjny, aby 
przekonać tych którzy mają bronić słab-
szych, do skuteczniejszego wykorzysty-
wania możliwości, które daje  w ich ręce 
państwo. 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się 
z nami. Pomoc otrzymasz w: Specjali-
stycznym Ośrodku Wsparcia, ul. Ogrodo-
wa 2a w Wałbrzychu, tel. 74 840 82 96; 
w Dziale Profilaktyki Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. 
Mickiewicza 26, tel. 74 645 86 59

Autor tekstu: Łukasz Zawojak, prawnik 
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Przemoc w rodzinie – zabezpieczenie ofiary
w świetle przepisów ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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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Funkcjonariusze z Wał-
brzycha i powiatu wałbrzy-
skiego w miniony week-
end zatrzymali na ulicach 
naszego miasta oraz regionu 
łącznie ośmiu kierujących 
znajdujących się pod wpły-
wem alkoholu - w tym pięciu 
mężczyzn, którzy jechali 
drogami publicznymi hulaj-
nogami elektrycznymi, oraz 
jednego rowerzystę, kierują-
cego ciągnikiem siodłowym i 
samochodem osobowym. 
Pierwszy z mężczyzn zatrzyma-

ny został w czwartek przed godzi-
ną 12:00, po tym jak w stanie nie-
trzeźwości przyjechał do Urzędu 
Celnego przy ul. Ludowej w Wał-
brzychu ciągnikiem siodłowym. 
Wykonane badanie na zawartość 
alkoholu wykazało, że mężczyzna 
miał 0,65 promila alkoholu w or-
ganizmie. W jego przypadku za-
kończyło się na zatrzymanym pra-
wie jazdy i skierowaniu sprawy do 
sądu. Mężczyźnie grozi wieloletni 
zakaz kierowania pojazdami oraz 

kara dwóch lat pozbawienia wol-
ności. Z kolei drugi z mężczyzn 
znajdujących się pod wpływem 
alkoholu wpadł w ręce funkcjo-
nariuszy z Głuszycy w piątek po 
godzinie 23:00 na ul. Sienkiewicza 
w tej miejscowości. 34-letni głu-
szyczanin podczas jazdy rowerem 
miał w wydychanym powietrzu 
0,69 promila tej substancji. Otrzy-
mał grzywnę w postaci 2,5 tysiąca 
złotych i do domu wrócił pieszo. 
W sobotę przed godziną pierw-
szą w nocy funkcjonariusze ruchu 
drogowego zauważyli mężczyznę 
jadącego ulicą Długą w Wałbrzy-
chu na hulajnodze elektrycznej. 
Postanowili sprawdzić i jego stan 
trzeźwości. 24-latek wydmuchał 
0,48 promila. Tego samego dnia 
po godzinie 20:00 funkcjonariu-
sze prewencji drugiego komisaria-
tu skontrolowali stan trzeźwości 
mężczyzny kierującego samocho-
dem osobowym. 41-latek z po-
wiatu legnickiego był kompletnie 
pijany. Miał 2,07 promila alkoholu 
w organizmie. Z kolei po godzinie 

23:00 w ręce innych policjantów 
ruchu drogowego wpadł 21-letni 
wałbrzyszanin, który jechał hu-
lajnogą elektryczną ul. 11 Listo-
pada w Wałbrzychu. Urządzenie 
wskazało 2,42 promila alkoholu 
w jego organizmie. Warto dodać, 
że niedzielna noc to trzech zatrzy-
manych nietrzeźwych kierujących 
hulajnogami. W ręce tych samych 
policjantów "drogówki" wpadł 
19-latek, który wydmuchał 0,46 
promila alkoholu, a przed godzi-
ną pierwszą w nocy ponownie ci 
sami funkcjonariusze sprawdzili 
stan trzeźwości 20 i 54-latka. W 
tym ostatnim przypadku młod-
szy z mężczyzn miał 0,78 promila 
alkoholu w organizmie, a starszy 
2,24 promila. Cała trójka wałbrzy-
szan otrzymała karę pieniężną w 
kwocie 2,5 tysiąca złotych i rów-
nież ich przygoda z jednośladami 
dobiegła w tym momencie końca.

Red.
Źródło 

Komenda Miejska Policji
w Wałbrzychu

Zatrudniony w jednej z firm 
kurierskich działających na te-
renie miasta Wałbrzycha 44-la-
tek, został zatrzymany przez 
policjantów kryminalnych wał-
brzyskiej komendy. Mężczyzna 
pracujący na magazynie jako 
pracownik sortowni wykorzy-
stał okazję i ukradł przesyłkę z 
zawartością telefonu komórko-
wego. W ten sposób urządzenie 
nie trafiło do właściwego od-
biorcy. Telefon przez munduro-
wych został jednak ostatecznie 

odnaleziony i zabezpieczony 
do sprawy.

Pracownik firmy kurierskiej my-
ślał, że nikt nie zorientuje się, że 
to właśnie on 22 listopada tego 
roku był sprawcą przestępstwa. 
Kiedy jednak po kilku dniach jego 
przełożeni zauważyli, że przesyłka 
zniknęła, postanowili jak najszyb-
ciej zawiadomić Policję. Wykona-
ne przez mundurowych czynno-
ści doprowadziły do zatrzymania 
mężczyzny już w miniony piątek. 
Z ustaleń mundurowych wynika-

ło, że 44-latek, wykradając telefon 
komórkowy, spowodował straty 
w kwocie 4700 złotych. W trakcie 
prowadzonych bezpośrednio po 
zgłoszeniu czynności, policjanci 
odzyskali utracone urządzenie. 
Mężczyzna przyznał się do popeł-
nienia przestępstwa. Teraz za kra-
dzież grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 5.

Red.
Źródło 

Komenda Miejska Policji
w Wałbrzychu

Niechlubny rekordzista minionego weekendu tym razem wydmuchał blisko 2,5 promila alkoholu

PIJANI WCIĄŻ JEŻDŻĄ SAMOCHODAMI

Spowodował straty w kwocie 4700 złotych

PRACOWNIK MAGAZYNU ZATRZYMANY 
W miniony piątek funkcjona-

riusze Wydziału Kryminalnego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Wałbrzychu, przy współpracy 
z Komendą Powiatową Policji 
w Kazimierzy Wielkiej, zrea-
lizowali działania operacyj-
ne na terenie województwa 
świętokrzyskiego. Efekt akcji 
to zatrzymanie poszukiwanej 
od 2011 roku listem gończym 
wydanym przez Sąd Rejonowy 
w Wałbrzychu 36-letniej miesz-
kanki powiatu kazimierskiego. 
Kobieta najbliższe dwa lata 
spędzi teraz w więzieniu.

Kobieta od wielu lat ukrywała 
się poza krajem. Z ustaleń mundu-
rowych wynikało, że przebywała 
w Niemczech. Poszukiwana była 
od 2011 roku za udział m.in. w 
rozboju oraz kradzieży rozbójni-

czej, a także za inne przestępstwa. 
Wałbrzyscy policjanci, działając 
operacyjnie, dokonali w ostatnich 
dniach ustaleń o tym, że kobieta 
wróciła do Polski. Następnie 25 
listopada udali się do wskazanej 
miejscowości położonej w wo-
jewództwie świętokrzyskim w 
powiecie kazimierskim, gdzie na 
terenie posesji zatrzymali ukry-
wającą się 36-latkę. Kobieta week-
end spędziła w celi tamtejszej 
komendy, dzisiaj trafiła za kraty 
aresztu śledczego, skąd następnie 
zostanie przewieziona do jedne-
go z zakładów karnych na terenie 
naszego kraju. Tam spędzi łącznie 
dwa lata.

Red.
Źródło

Komenda Miejska Policji
w Wałbrzychu

Poszukiwana była od 2011 roku za udział m.in. w rozboju

DWA LATA SPĘDZI W WIĘZIENIU
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FILHARMONIA SUDECKA TEATR LALKI I AKTORA TEATR DRAMATYCZNY TEATR ZDROJOWY STARA KOPALNIA WOK

 koncert 

Z kryminalnym
wątkiem w tle

16.12.2022

spektakl

ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA
8.12.2022 

premiera

JADWIGA

17.12.2022

koncert

Sylwestrowa Rewia
Burleski 

31.12.2022

koncert

JARMUŻEK /
PAKOWSKA.

8.12.2022

 koncert

Świąteczny czas...

17.12.2022

walbrzych-naszemiasto.pl

GRUDZIEŃ 2022 W FILHARMONII SUDECKIEJ
Grudzień – świąteczny czas! Podróżowanie po Wałbrzy-

chu jest od 28 października 2022 łatwiejsze. Zapraszamy za-
tem do śródmieścia. Jednym z powodów, dla których warto 
odwiedzić wałbrzyską starówkę jest Filharmonia Sudecka im. 
Józefa Wiłkomirskiego. 

Już w sobotę 3 grudnia zagramy dla najmłodszych koncert 

zatytułowany Mikołaj w filharmonii. Z towarzyszeniem Or-
kiestry Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Agnieszki Fran-
ków-Żelazny wystąpi Chór Dziecięcy naszej Filharmonii oraz 
Chór Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki 
w Wałbrzychu. W programie piosenki z bajek dla dzieci w 
oryginalnej aranżacji Łukasza Bzowskiego. Oba koncerty o 

16:00 i 18:00 są już dawno wyprzedane. Potwierdza się praw-
da o… miłości do własnych dzieci, która jest w stanie zapeł-
nić każdą salę.

Kolejne dwa koncerty wypełni muzyka polska. W pierw-
szym 9.12.2022 o godzinie 19:00 „Da camera, czyli w poko-
ju”, w podwójnej roli wystąpi Tomasz Tomaszewski – jako 
dyrygent i solista, skrzypek. W programie muzyka polska 
najwyższej próby: Grażyna Bacewicz Koncert na orkiestrę 
smyczkową, Mikołaj Górecki Concerto Notturno na skrzypce 
i smyczki oraz Szymona Laksa Sinfonietta na smyczki i słyn-
na Orawa Wojciecha Kilara. Solista i dyrygent jest uznanym 
pedagogiem, wieloletnim koncertmistrzem orkiestr w Niem-
czech, cenionym współtwórcą projektów kameralnych z tego 
powodu o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z artystą, 
które poprowadzi Mateusz Ciupka z Ruchu Muzycznego.

W drugim 16.12.2022 o godzinie 19:00 usłyszymy muzykę 
Jana Adama Maklakiewicza. Orkiestra Filharmonii Sudeckiej 
pod dyrekcją Bartosza Żurakowskiego zagra muzykę do bale-
tu „Cagliostro w Warszawie” i „Tango symfoniczne”. Niewąt-
pliwie największą atrakcję stanowi Koncert wiolonczelowy 
Maklakiewicza, który jako solista z towarzyszeniem Orkie-
stry zagra znakomity wiolonczelista Tomasz Daroch. Koncert 
rozpocznie najbardziej popularna kompozycja Paula Dukasa 
Uczeń czarnoksiężnika, znana chociażby z animacji Disneya. 
Skąd takie zestawienie – Dukas był nauczycielem Maklakie-
wicza w czasie jego pobytu w Paryżu w latach dwudziestych 
dwudziestego wieku. Zapewniamy – to będzie wieczór wspa-
niałych wrażeń muzycznych, tym bardziej, że muzyka Ma-
klakiewicza wciąż przebija się do powszechnej świadomości 
słuchaczy. Także dzięki płycie nagranej przez Orkiestrę Fil-
harmonii Sudeckiej w 2021, dostępnej np. w kasie biletowej. 

Zamkniemy rok 2022 dwoma koncertami Sylwestrowymi, 
o godzinie 17:00 i 20:00. Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej dy-
rygować będzie Paweł Kotla, solistami wieczoru będą Natalia 
Rubiś – sopran i Krystian Krzeszowiak – tenor, a prowadzącą 
koncert będzie aktorka - Grażyna Wolszczak. W programie 
najpiękniejsze duety operetkowe i operowe. Filharmonia Su-
decka przygotowuje dla Państwa szampańskie zamknięcie 
mijającego roku. Bilety, przynajmniej na ten drugi koncert o 
20-tej są jeszcze dostępne.

Rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż abonamentów na drugą 
część 45.sezonu artystycznego. Proponujemy w nich 20 róż-
norodnych  koncertów. Pierwszy z nich „Gorąca i tragiczna 
miłość cyganki i torreadora” poprowadzi dyrygent Radosław 
Droń. Partię solową w Symfonii hiszpańskiej d-moll Édou-
arda Lalo zagra Dorota Graca – skrzypce, koncertmistrz 
naszej Orkiestry. Zapraszamy do zapoznania się z progra-
mem koncertów objętych abonamentem, który znajdą Pań-
stwo na  stronie internetowej Filharmonii Sudeckiej: www.
filharmonia-sudecka.pl. Przy tej okazji zachęcamy do zakupu 
abonamentów na 2023 – potraktujmy to jako postanowienie 
noworoczne, które może być znakomitym prezentem miko-
łajkowym, świątecznym czy noworocznym.

Nowy Rok 2023 rozpoczniemy w Filharmonii Sudeckiej 
13.01.2023 o godzinie 19:00 koncertem zatytułowanym Kuba 
– wyspa, jak wulkan gorąca. Wystąpi Jose Torres i Havana 
Dreams z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Sudeckiej 
pod dyrekcją Miłosza Kuli. I chociaż nie widać w programie 
„Piosenki kubańskiej” Janusza Gniatkowskiego, z której za-
czerpnęliśmy tytuł koncertu warto się pospieszyć z zakupem 
biletów. Zapraszamy.

Bilety i abonamenty do nabycia w kasie Filharmonii Su-
deckiej, a także online poprzez stronę Filharmonii Sudeckiej.
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TEATR DRAMATYCZNY IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

Grudzień to dla Szaniawskiego wyjątkowy 
moment, kiedy wreszcie, po długich miesią-
cach remontu, na widowni Dużej Sceny za-
siądą widzowie! 

Ale zanim sylwestrowo na Dużej Scenie wy-
buchną salwy śmiechu na farsie CZEGO NIE 
WIDAĆ, Teatr proponuje szereg tytułów na 
Scenie Kameralnej.

Pierwszy weekend to niedawna premiera – 
NIEWOLNICA ISAURA w reżyserii Mar-
tyny Majewskiej. Komediowy i odważny 
spektakl o  najpopularniejszym serialu prze-
łomu lat 80/90. Rozrywkowa formuła odgry-
wania fabuły z Niewolnicy Isaury miesza się 
z ostrym humorem o zawodzie artysty. Zja-
wiskowe popisy aktorskie idą w parze z głęb-
szym przesłaniem – co tak naprawdę kręci 
nas w pięknej, brazylijskiej niewolnicy? I dla-
czego seksowni ludzie mają łatwiej w życiu?

Kolejny weekend to trzeci już odcinek słu-
chowiska na żywo serii SZANIAWSKI.FM: 
Poczet Ulic Wałbrzyskich. Spotkamy się w 
temacie ulic wałbrzyskich – tych realnych i 
tych wymyślonych, które od dwóch sezonów 
na łamach wałbrzyskiej Wyborczej opisuje 
Seb Majewski. Ciepłe, czułe, zabawne, a cza-
sami abstrakcyjne spostrzeżenia składają się 
na obraz miasta, ludzi i kraju. Tutaj radiowy 
świat miesza się z rzeczywistym i możliwe są 
podróże w czasie.

Weekend 16-18 grudnia to spotkanie oko w 
oko z legendą. Co by się stało, gdyby Andrzej 
Gołota nie był bokserem? Gdyby był kierow-
cą, który dostarcza niemieckie proszki do 

polskich dzielnic? Kto wtedy kibicowałby mu 
w trakcie nieodbytych nigdy walk? Kto cie-
szyłby się z jego zwycięstw i kto frustrowałby 
się z powodu jego porażek? W spektaklu BIŁ 
SOBIE ANDRZEJ twórcy snują fikcyjny sce-
nariusz inspirowany życiem Andrzeja Goło-
ty. Opowieść o pięściarzu, który przegrywał, 
ponieważ zakochał się w macie bokserskiej, 
staje się przyczynkiem do rozpoczęcia opo-
wieści o przegrywaniu i męskości. Spektakl 
współfinansowany przez Akademię Sztuk 
Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w 
Krakowie w ramach programu Fundusz na 
Start.

20 i 21 grudnia obchodzić będziemy stulecie 
zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza, 
z tej okazji zapraszając widzów do warszaw-
skiej ZACHĘTY na Scenie Kameralnej! Ten 
przewrotny i zabawny spektakl może nie jest 
dokładnym zapisem ostatnich godzin życia 
prezydenta, ale na pewno jak żaden inny za-
daje wprost pytania o nasze narodowe dzie-
dzictwo. Czy Narutowicz byłby dobrym pre-
zydentem? Czy śmierć w polityce zawsze staje 
się uświęceniem? A morderstwo na politycz-
nym tle – czy nie służy przypadkiem bardziej 
zabitym niż mordercom? Gabriel Narutowicz 
rządził zaledwie kilka dni, ale wyrósł w naszej 
świadomości na najważniejszego prezydenta 
II RP. A co byłoby, gdyby kula, która go zabi-
ła, zabrała głos w tej sprawie?

Rok zamkniemy ulubioną farsą wałbrzyskich 
widzów – CZEGO NIE WIDAĆ. Na zimową 
i poświąteczną smutę zapraszamy na spektakl 
pełen kolorów. Śledzimy losy niezbornego 
zespołu teatralnego, który stara się jak może, 

żeby wystawić tytuł „Co widać”. Jedynym 
efektem działań aktorów są pot, ból i łzy – a 
dla widzów ogromna dawka śmiechu. Ak-
torzy zrobią wszystko, żeby uratować swoje 
przedstawienie. Ale co, kiedy do głosu dojdą 

sprawy sercowe? Świetnie grana, dynamiczna 
farsa nie bierze zakładników i rozerwie każ-
dego!
Więcej informacji o repertuarze, spekta-
klach i biletach na: www.teatr.walbrzych.pl

GRUDZIEŃ W SZANIAWSKIM
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WYSTAWA „GRUNT RZECZY” – 
14.10.2022 – 08.01.2023
Słowo – obraz – dźwięk …i przestrzeń
Grunt Rzeczy powstał z zachwytu zarówno 
istotą Sztuki jak i Życiem samym w sobie. 
Sztuka, piękno, silne osobiste przeżycia, 
wrażliwość stały się gruntem do powstania 
autorskiej wypowiedzi. INSPIRACJA jest 
równoległą siłą do SZTUKI w tej wystawie. 
Inspiracja krok po kroku budowała struk-
turę tej prezentacji i przyciągała kolejnych 
artystów do współpracy.
Wystawę tworzą prace czterech artystów: 
Aleksander Najda – poeta (autor tomiku 
„Grunt Rzeczy”), Vasyl Savchenko – gra-
fik (autor grafik, rysunków i instalacji in-
spirowanych wierszami), Hanna Klepacka 
– aktorka / performerka (autorka interpre-
tacji i kompozycji muzycznych do wierszy), 
Sandro Ruscio – kompozytor (autor kom-
pozycji kameralnej inspirowanej całym to-
mikiem).
Przestrzeń tutaj również odegrała swo-
ją istotną rolę inspiracji. Skala Galerii 
Sztuki Współczesnej, swym rozmachem 
i wielkością uruchomiła ekspansywność 
w wypowiedzi i ekspresji działań. Na wy-
stawę powstały prace zarówno kameralne, 
kontemplacyjne jak i duże, czasem przy-
tłaczające swą skalą. Wykorzystane środki 
są jednak oszczędne. Do obrazu użyte są 
proste, naturalne materiały: papier, węgiel, 
kamień, drzewo. Podstawa natury, w istocie 
Grunt Rzeczy.
Kuratorka wystawy: Anna Fronckiewcz-
-Spodnik

WYSTAWA „VI TREINNALE FOTO-
GRAFII WAŁBRZYSKIEJ” - 02.12.2022 – 
27.01.2023
Triennale Fotografii Wałbrzyskiej jest cy-
kliczną prezentacją - przeglądem najcie-

kawszych trendów 
w fotografii wałbrzyskiej. Od 15 LAT cy-
klicznie pojawia się w wałbrzyskich gale-
riach. Pierwsza edycja miała miejsce w Ga-
lerii Pod Atlantami w roku 2007. Od trzech 
edycji Wałbrzyski Klub Fotograficzny 
współpracuje z Wałbrzyską Galerią Sztuki 
BWA.
VI Triennale Fotografii Wałbrzyskiej 
będzie pokazane w przestrzeniach wysta-
wienniczych WGS BWA na terenie Starej 
Kopalni. Na wystawie zobaczymy 161 Fo-
tografii, wykonanych przez 28 Autorów:
Teresa Anniuk-Gulak, Marta Beresztan-
-Lewandowska, Joanna Chmielewska, 
Anna Habdas-Czujko, Agnieszka Hun-
dert-Wawrzyniak, Jarosław Jarema, Wal-
demar Kałasznikow, Jarek Kasprowiak, 
Joanna Kostrzewska, Kazimierz Kozakie-
wicz, Oktawia Kubień, Lila Len, Jarosław 
Michalak, Cyprian Mielczarek, Krystian 
Mikulec, Przemysław Misiak, Roland 
Okoń, Tadeusz Rupociński, Tomasz Si-
dor, Brygida Strzępek, Jordan Szabliński, 
Marta Szajneman-Szuba, Jacek Ślusar-
czyk, Pavlo Untilov, Tomasz Wasilewicz, 
Norbert Wawrzyniak, Mariusz Woźniak, 
Alek Ziółkowski.
Z pewnością fakt pojawiania się różnorod-
nych strategii artystycznych, koncepcji, 
technik rejestracji obrazu i sposobów pre-
zentacji, wzbudza zaciekawienie odbiorcy. 
Chęć obejrzenia prac ulubionych Autorów 
również. Lecz jest jeszcze coś – dualizm 
Fotografii – medium, które rejestruje rze-
czywistość, lecz jej nie odtwarza – generu-
je obrazy, które są interpretacją, autorską 
transformacją rzeczy istniejących, na za-
trzymane w kadrze powidoki tych momen-
tów, kiedy wyzwolona została migawka.
Kurator wystawy: Jarosław Michalak
WYSTAWA „EUGENIUSZ KISZCZAK – 

MALARSTWO” – 14.12.2022 – 19.01.2023
14 grudnia 2022 roku, o godzinie 18:00 
w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, przy 
ul. Słowackiego 26 odbędzie się wernisaż 
retrospektywnej wystawy, prezentującej 
twórczość nieżyjącego już wałbrzyskiego 
malarza Eugeniusza Kiszczaka. 
Eugeniusz Kiszczak, był aktywnym człon-
kiem środowiska artystycznego. Wziął 
udział w kilkudziesięciu wystawach zbio-
rowych oraz kilkunastu indywidualnych 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Za swoją 
działalność artystyczną zdobył liczne na-
grody i wyróżnienia.
Ponad sześćdziesięcioletni dorobek twór-
czy Eugeniusza Kiszczaka obejmuje przede 
wszystkim malarstwo olejne. Jego domi-
nantami są kosmologia, filozofia oraz wy-
raziste nasycenie barw. 
W kosmosie szczególnie pociągał go bez-
miar nieogarnięty rozumem i pozbawiony 
punktu odniesienia. Skłaniał go on do głęb-
szych przemyśleń zmierzających ku meta-
fizyce i transcendencji. Ostatecznie dla ar-
tysty kosmos stał się sam w sobie pewnym 
rodzajem filozofii. Był także tematem nie-
możliwym do wyczerpania, czego najlep-
szym dowodem jest konsekwentne poświę-
cenie mu całości swojej kariery malarskiej. 
Sam autor określał swoje obrazy mianem 
osobistej interpretacji spraw kosmicznych.
Kuratorka wystawy: Ilona Sapka

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE 
„Z CERAMIKĄ NA ŚWIĘTA” W CEN-
TRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych na wyjątkowe warsztaty cera-
miczne do Centrum Ceramiki Unikatowej 
w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA.

Harmonogram warsztatów:
03.12.2022 (sobota)
1. „Ceramiczne ozdoby świąteczne” – 
warsztat zdobniczy, uczestnicy zdobią far-
bami na zimno trzy elementy wcześniej 
przygotowane, poszkliwione na biało.
Godzina: 10:00 – 11:00
Czas trwania: 1h

Cena warsztatu: 25zł
Grupa maks.: 10 os.
2. „Szklane ozdoby choinkowe” – warsztat 
zdobniczy, uczestnicy dostają trzy kształty 
zawieszek choinkowych do ozdobienia far-
bami na zimno.
Godzina: 12:00 – 13:00
Czas trwania: 1h
Cena warsztatu: 25zł
Grupa maks.: 10 os.
3. „Ceramiczne ozdoby świąteczne” – 
warsztat zdobniczy, uczestnicy zdobią far-
bami na zimno trzy elementy wcześniej 
przygotowane, poszkliwione na biało.
Godzina: 14:00 – 15:00
Czas trwania: 1h
Cena warsztatu: 25zł
Grupa maks.: 10 os.
10.12.2022 (sobota)
1. „Prezent na święta” – II etap – szkliwie-
nie wypalonej pracy
Godzina: 10:00 – 11:00
Czas trwania: 1h
Cena za dwa etapy warsztatu: 70zł
Grupa maks.: 10 os.
*praca do odebrania w późniejszym termi-
nie po wypaleniu
2. „Ceramiczne ozdoby świąteczne” – 
warsztat zdobniczy, uczestnicy zdobią far-
bami na zimno trzy elementy wcześniej 
przygotowane, poszkliwione na biało.
Godzina: 12:00 – 13:00
Czas trwania: 1h
Cena warsztatu: 25zł
Grupa maks.: 10 os.
3. „Ceramiczne ozdoby świąteczne” – 
warsztat zdobniczy, uczestnicy zdobią far-
bami na zimno trzy elementy wcześniej 
przygotowane, poszkliwione na biało.
Godzina: 14:00 – 15:00
Czas trwania: 1h
Cena warsztatu: 25zł
Grupa maks.: 10 os.
Zapisy pod numerem telefonu: 74 667 09 
21
Miejsce warsztatów: Centrum Ceramiki 
Unikatowej (budynek B4, teren Starej Ko-
palni), ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 
Wałbrzych.

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA

Wystawa GRUNT RZECZY, fot. Aleks Budziak
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REKLAMA R0758/22

REKLAMA R0757/22

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Głuszyckiej , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze 22/7, obręb Rusinowa nr 37 o powierzchni 0,0554 ha, dla której w Sądzie Rejonowym 
Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00077108/6, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych.
 Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Zlokalizowana jest jest w sąsiedztwie sieci 
uzbrojenia terenu: energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Działkę 
porastają drzewa oraz roślinność trawiasta. Przez działkę przebiega przebiega sieć gazowa i 
energetyczna. NIeruchomość przecina 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 19/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 
01.02.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży.
Cena wywoławcza 70.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:20.
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 04.01.2023 r. wadium w wysokości 
7.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Głuszycka dz nr 22/7 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 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 25 z równoczesną sprzedażą ułamkowej 
części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na II piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego 
pokoju, kuchni i wc, o łącznej powierzchni użytkowej 33,93 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 373 o powierzchni 616 m² obręb Nowe 
Miasto nr 21 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00012522/1 wynosi 455/10000.
Księga wieczysta lokalowa nr SW1W00061075/0.
Cena wywoławcza nieruchomości : 120.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:00.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK 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 04.01.2023 r. wadium w wysokości 
12.000,00 złwadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Paderewskiego 25/12” 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.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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REKLAMA R0760/22

REKLAMA R0759/22

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 11 położonego 
w Wałbrzychu przy ul. Przeskok 14 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na II i III piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: czterech 
pokoi, kuchni garderoby, łazienki z wc, o łącznej powierzchni użytkowej 87,06 m².
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 3,40 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 696/18 o powierzchni 1088 m² obręb Podgórze 
nr 33 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00089755/3 wynosi 711/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 200.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 
107 ( sala ślubów) o godz. 11:30.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Podgórze w Wałbrzych ul. 
Jagielońska 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 04.01.2023 r.
wadium w wysokości 20.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Przeskok 14/11” 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. Dubois´a , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 
8/8, obręb Biały Kamień nr 14 o powierzchni 0,0537 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Wałbrzychu 
jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00074335/5, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie 
jest uzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Przy północnej granicy działki 
przebiega sieć gazowa oraz usytuowany jest betonowy słup energetyczny.
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 71/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.04.2022 r. o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 85.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 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 04.01.2023 r. wadium w wysokości 8.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Dubois’a dz nr 8/8 obręb Biały Kamień nr 14” 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.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha



REKLAMA R0762/22

REKLAMA R0761/22

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Wałbrzychu przy ul. Miłosza 6.
Przedmiotowy lokal położony jest na IV piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego 
pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 26,20 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 52/73 o powierzchni 941 m² obręb Piaskowa 
Góra nr 6 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00056722/3 wynosi 183/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 120.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 10:40.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Piaskowa Góra w 
Wałbrzych ul. Topolowa 25b, tel. 74 840-27-19.

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 04.01.2023 r. wadium w wysokości 
12.000,00 zł

wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Miłosza 6/17” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 
6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Armii Krajowej 24A z równoczesną sprzedażą ułamkowej 
części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: jednego 
pokoju z aneksem kuchennym, o łącznej powierzchni użytkowej 17,34 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 44/1 o powierzchni 280 m² obręb Stary 
Zdrój nr 20 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00032997/7 wynosi 561/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 35.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:40.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Stary Zdrój w 
Wałbrzych ul. 11 Listopada 48, tel. 74 847-88-16.
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 04.01.2023 r. wadium w wysokości 
3.500,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Armii Krajowej 24A/3” oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników 
przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty 
kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów 
związanych z nabyciem nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony 
w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu 
zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu 
przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego 
ministra na nabycie tej nieruchomości.

Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.

Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego 
w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w 
celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 
6 ust. 1 lit b RODO).
3. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych danych osobowych można 
uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail 
iodo@um.walbrzych.pl lub pod numerem telefonu 74 665 53 59.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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REKLAMA R0764/22

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w 
Wałbrzychu przy ul. Andersa 105 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego i składa się z: dwóch pokoi, 
kuchni łazienki i przedpokoju , o łącznej powierzchni użytkowej 31,60 m².
Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,33 m² oraz komórka poza budynkiem o pow. 1,25 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
lokali oraz w prawie własności działka nr 370/5 o powierzchni 687 m² obręb Biały Kamień nr 14 
dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta (gruntowa) nr 
SW1W/00054025/3 wynosi 684/10000.
Księga wieczysta lokalowa nr SW1W00054763/8.
Cena wywoławcza nieruchomości : 70.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 
107 ( sala ślubów) o godz. 11:15.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Biały Kamień w Wałbrzych 
ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 04.01.2023 r. wadium w wysokości 7.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:

Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Andersa 105/1” 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.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

REKLAMA R0763/22

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 14A , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o 
numerze 156/5, obręb Szczawienko nr 2 o powierzchni 0,0611 ha, dla której w Sądzie Rejonowym 
Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00081503/6, stanowiącej własność Gminy 
Wałbrzych.
Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów uzbrojonych, aktualnie działka nie 
jest uzbrojona. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. W bocznej części działki, krzyżuje 
się sieć kanalizacyjna oraz usytuowana jest studzienka kanalizacyjna. Działka stanowi częściowo 
zagospodarowany ogród przydomowy z nasadzeniami drzew i krzewów owocowych oraz roślin 
ogrodniczych.
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 41/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14.03.2022 r. o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego.
Cena wywoławcza 100.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 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 04.01.2023 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. Gagarina dz nr 156/5 obręb Szczawienko nr 2” oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej 
w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem 
nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane 
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu 
późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit 
b RODO).
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.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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REKLAMA R0765/22

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego 
położonego w Wałbrzychu przy ul. Bema 60 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: dwóch izb, o 
łącznej powierzchni użytkowej 11,71 m².
Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz w prawie własności działka nr 37/10 o powierzchni 635 m² obręb Biały 
Kamień nr 14 dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta 
(gruntowa) nr SW1W/00048668/7 wynosi 571/10000.
Cena wywoławcza nieruchomości : 20.000,00 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, 
sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 11:00.
Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Biały Kamień w 
Wałbrzych ul. Andersa 165, tel. 74 887-05-47.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna 
informacja z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa 
osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru 
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika 
przetargu reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej 
dokument tożsamości i pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w 
celu nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 04.01.2023 r. wadium w wysokości 
2.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376

W tytule przelewu należy podać: „ul. Bema 60 lokal niemieszkalny” 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. Św. Józefa , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 
455/5, 455/6, 455/15 i 455/16, obręb Sobiecin nr 30 o łącznej powierzchni 2,5610 ha, dla której w 
Sądzie Rejonowym Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00073998/3, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych.
Nieruchomość w pełni uzbrojona w media ( woda, kanalizacja sanitarna, elektryczna, gazowa). Dojazd 
od strony ulicy Św. Józefa. Obszar niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami. Działki znajdują 
się w dzielnicy Sobięcin w pobliżu zdegradowanej zabudowy pokopalnianej. Na nieruchomości w 
przeszłości znajdowały się zabudowania dawnego szybu Gabriel, a także sztolni szkoleniowej Gwarek. 
Do dnia dzisiejszego pod terenem znajdują się niezinwentaryzowane pustki po tych obiektach, na 
powierzchni zalega dużo pozostałości w postaci gruzu ceglanego i betonowego. Obszar wymaga 
zabezpieczenia i rekultywacji. Zdarzają się niekontrolowane wypływy gazów kopalnianych z 
podziemnych części dawnej kopalni.
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. ( 
Uchwała Nr XV/192/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2007), zgodnie z którym :
- działki 455/5 i 455/6 położone są na terenie oznaczonym w planie symbolem 1 ZP, US – na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe,
- działka nr 455/16 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 1 ZP, US oraz 3 PU – na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod zabudowę produkcyjno-usługowa,
- działka nr 455/15 położona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 1 ZP, US: 2 KDW: 2 KS 
oraz PU – na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, pod zabudowę produkcyjno-usługową, teren obsługi 
komunikacji samochodowej-parking, teren drogi wewnętrznej.
Cena wywoławcza 260.000,00 zł (+23%VAT).
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 11:45.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać w dniu przetargu :
- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem ( dowód osobisty, paszport),
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej 
podlegających rejestracji aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja 
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób 
reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – umowę spółki wraz z aktualnymi zaświadczeniami o 
wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP,
- w przypadku cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego.
Wszystkie dokumenty w/w powinny mieć formę pisemną (papierową).
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli uczestnika przetargu 
reprezentuje inna osoba, zobowiązana jest przedstawić komisji przetargowej dokument tożsamości i 
pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, do dokonywania czynności 
przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu 
nabycia nieruchomości.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 04.01.2023 r. wadium w wysokości 26.000,00 zł
wadium należy wpłacić na konto:
Millennium Bank S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376
W tytule przelewu należy podać: „ul. Św. Józefa - dz nr 455/5, 455/6, 455/15,455/16 obr 30 Sobięcin” 
oraz oznaczenie uczestnika przetargu.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium 
wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu 
podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej 
w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem 
nieruchomości.
Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w 
przeciągu 21 dni od daty przetargu.
Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia 
umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane 
na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej 
nieruchomości.
Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240.
Zarządzenie nr 576/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 05.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Wałbrzych i Miasta Wałbrzycha zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej bip.um.walbrzych.pl.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO), informuję, że:
1. 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.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
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Katar to taka wydzielina, któ-
rą trzeba wysmarkać
Brazylijczycy chcieliby by 
Polska zrobiła Argentynie 
Meksyk i wyrzuciła ją z tur-
nieju. Trochę mnie to roz-
bawiło, ale… Swoją drogą 
Katar okazał się miejscem, 
gdzie doświadczamy wielu 
ciekawych i niekoniecznie 
zdrowych rzeczy. A to poli-
cja moralności podepta flagę 
brazylijskiego stanu. A to au-
stralijski kibic powie na wi-
zji, że przecież ku..a wódkę 
się pije.
W trakcie mundialu popada-
my ze skrajności w skrajność. 
Część Dohy, gdzie mieszkają 
nasi zawodnicy jest oczywi-
ście luksusowa. Wystarczy 
jednak pospacerować sobie w 
pewnym zakazanym kierunku 
by po 20 minutach być już w 
tej biedniejszej części miasta 
i wiecie co? Ona wcale się nie 
różni od tych ”wspaniałych” 
wiosek kibiców, którzy przy-
jechali dopingować swoje re-
prezentacje.
Zarówno tu i tu mamy do czy-
nienia z blokami a’la konte-
nery. Zapewne i tu, i tu lubią 
psuć się klimatyzacje. Część z 
nich to być może nawet i ma 
taki sam metraż. 
W jednym z przypadków kibic 
z Antypodów pokazał, że na 
stoliku mieści się tylko mis-
ka na zupkę chińską. Kłopot 
w tym, że ów kibic nie miał 
gdzie postawić nóg. Za pobyt 
w luksusowym baraku zapła-
cił jak za pokój w pięciog-
wiazdkowym hotelu. Szybko 
postanowił wrócić do domu.
Innym fanom zaginęły ba-
gaże. Tak, nie dotarły na lot-
nisko docelowe i wróciły do 
miejsca początku podróży. 
Pech chciał, że spotkało to 
Polaków. Ich rzeczy, częścio-
wo też pieniądze, dokumenty 
wróciły do Warszawy i tam 
będą czekać na właścicieli, 
którzy teraz nie wiedzą co 
mają robić. Iść na mecz czy 
może martwić się nad losem 
jaki ich spotkał. Szalików, far-
bek, czapek z orzełkiem w Ka-
tarze przecież nie kupią. Na-
wet jeśli zdarzy się cud i coś 
takiego znajdą, to czy będą 
mieli czym zapłacić? Dobrze, 
że chociaż bilety były w obie 
strony..

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Walim na czele. Zagłębie zamyka tabelę

1. miejsce podopiecznych 
trenera Piotra Borka nikogo 
nie powinno dziwić. Dobrze 
poukładana gra plus kilka 
ciekawych ruchów transfe-
rowych sprawiło, że KS Wa-
lim był zespołem grającym 
najrówniej. Dobra postawa 
zarówno u siebie, jak i na 
wyjeździe pozwoliła lide-
rowi uzyskać bezpieczną 
3- punktową przewagę nad 
drugim Szczytem i 5 punk-
tów nad trzecim Włóknia-
rzem Głuszyca.

Walim w rundzie zanotował 
najmniej porażek w ligowej 
stawce. Jeden raz było to na 
własnym boisku (Głuszyca 
1:4) i jeden na wyjeździe 
(Stanowice 2:6). Ciekawost-
ką jest fakt, że w obu prze-
granych meczach zespół 
z Walimia stracił aż 10 z 
wszystkich 28 goli. Punkty 

liderowi zabrała jeszcze tyl-
ko Iskra Witków, której po 
pasjonującym pojedynku 
udało się z trudnego terenu 
wywieźć cenny remis.

Szukając kolejnych cieka-
wostek, warto zaznaczyć, 
że najwięcej bramek w 
rundzie strzeliły dopiero 
co wspomniana Iskra i Zie-
loni Mokrzeszów (po 56). 
Warto tu jednak zwrócić 
uwagę, że Iskra 41 z 56 goli 
strzeliła na własnym boi-
sku. Podopieczni trenera 
Marcina Gryki na własnym 
boisku tylko raz i to dopie-
ro w ostatniej w bieżącym 
roku kolejce. Szczęśliwym 
pogromcą okazał się Włók-
niarz Głuszyca.

Zaledwie jedną porażką 
na własnym terenie może 
w sumie pochwalić się aż 

5 zespołów. Wspomnia-
ne już Iskra, KS Walim oraz 
Włókniarz Głuszyca, Zieloni 
Mokrzeszów i Wierzbianka 
Wierzbna. Najgorzej w tym 
elemencie gry poradziło 
sobie Zagłębie. Drużyna 
prowadzona przez trene-
ra Mirosława Furmaniaka 
schodziła pokonana aż 12 
razy. Zagłębie straciło też 
najwięcej w lidze bramek 
(56). Najlepszą defensywą 
pochwalić się może Włók-
niarz Głuszyca (20).

Trzy zespoły ani razu nie 
zanotowały remisu (LKS 
Roztocznik, AKS II Strze-
gom i Podgórze Wałbrzych). 
Najwięcej razy punktami 
dzielił się Klub Piłkarski 
Mieroszów (4). Najmniej 
zwycięstw odniosło Zagłę-
bie (1), najwięcej KS Walim 
(12). Najwyższym zwycię-

stwem pochwalić się mogą 
Zieloni Mokrzeszów (10:0 z 
Zagłębiem na własnym boi-
sku) i Włókniarz Głuszyca 
(11:1 z Sudetami w Dzieć-
morowicach). Do Zagłębia 
należy też najwyższa poraż-
ka w rundzie na wyjeździe 
(0:10), a do Sudetów (1:11) 
na własnym boisku.

Najwięcej bramek padło w 
meczu Sudetów Dziećmoro-
wice z Włókniarzem Głuszy-
ca (12). Najbardziej bram-
kostrzelną kolejką okazała 
się 7, w której padło 51 goli. 
Najczęściej czyste konto 
zachowywał bramkarz Isk-
ry Witków, do której należy 
też najwięcej zwycięstw 5+ 
do zera (9:0 z KS Stanowice, 
6:0 z LKS Roztocznik i 8:0 z 
Zagłębiem Wałbrzych).

JZ

Za nami runda jesienna Wałbrzyskiej Serie A. W trakcie 15 kolejek zobaczyliśmy 120 spotkań, w których padło łącznie 550 bra-
mek. Zimową przerwę na fotelu lidera spędzi KS Walim. Na drugim biegunie dwie wałbrzyskie drużyny, z czego dramatycznie 
wręcz wygląda sytuacja wałbrzyskiego Zagłębia.

Hala Mistrzów im służy
Wałbrzyskie siatkarki w ostatni weekend mierzyły się z rywalem, który niespecjalnie miał 

możliwość sprawić więcej kłopotów. To oznaczało, że trzeba było szukać motywacji do gry na 
najwyższym poziomie. Trener Marek Olczyk okazał się jednak dobrym strategiem i odpowiednio 
zmotywował zespół.

Wałbrzyszanki z Uni II Opo-
le zagrały bardzo spokojnie. 
Wykorzystały wszystkie moż-
liwe błędy rywalek i pewnie 
zwyciężyły w trzech setach. Na 
uwagę zasługuje też fakt, że 
trener bardzo mocno rotował 
zespołem. Wiele do gry wnio-
sły juniorki Paulina Mielniczuk i 

Julia Urbanowicz. Więcej minut 
na parkiecie spędziły też, mniej 
grające ostatnio siostry Rzeczy-
ckie.

Wygraną zanotowała rów-
nież drużyna prowadzona przez 
trenera Kacpra Jesiołowskiego. 
Juniorki po bardzo dobrym me-

czu okazały się lepsze od Olim-
pii Jawor. Wygrana 3:1 przy de-
klasacji w ostatniej partii (25:8) 
pozwoliła wałbrzyszankom 
zbliżyć się do podium dolno-
śląskich rozgrywek. Podobnie 
udany występ zanotowały ich 
młodsze koleżanki, które tym 

razem w pokonanym polu zo-
stawiły zespół z Miękiny.

Na koniec wałbrzyskich zma-
gań, zobaczyliśmy na parkiecie 
młodziczki. Podopieczne tre-
nera Grzegorza Będzińskiego 
zagrały dwa bardzo dobre spot-
kania. W jednym lepiej zapre-
zentowały się wrocławianki. W 
drugim Gotowt i spółka ograła 
Gminę Miękina.

2 Liga
Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych – Uni II Opole 3:0 
(25:12, 25:13, 25:13)

Dolnośląska Liga Juniorek
Chełmiec Wodociągi Wał-

brzych – Olimpia Jawor 3:1 
(25:16, 25:15, 21:25, 25:8)

Dolnośląska Liga Juniorek 
Młodszych

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – UKS Gminy Miękina 
3:0 (25:14, 25:16, 25:19)

Dolnośląska Liga Młodzi-
czek

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – UKS Koral Wrocław 
1:2 (25:18, 22:25, 14:16)

Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – UKS Gminy Miękina 
2:0 (25:14, 25:14)

JZ
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Co nam zostanie
z tego mundialu?!
Za nami dwa mundialowe me-
cze Polaków. Kiedy ukaże sie 
ten tekst będziemy już także 
po spotkaniu z Argentyną i 
miejmy nadzieję z awansem do 
1/8 finału mistrzostw świata 
(pisze to jako kibic reprezen-
tacji). Ale dzisiejszym tekstem 
chcę nawiązać trochę do pyta-
nia jakie zadałem kilka tygo-
dni temu na tych łamach - co 
jest naszym celem w Katarze 
a ściślej, co powinno nim być 
i czy go realizujemy? Od razu 
muszę napisać, że należę zde-
cydowanie do grupy kibiców 
i komentatorów, którzy skraj-
nie krytycznie oceniają mecz 
z Meksykiem. Absolutnie nie 
przekonują mnie argumenty, 
że nie ma co się czepiać sty-
lu skoro taktyka - „na zero z 
tyłu” została zrealizowana a 
gdyby Lewandowski strzelił 
karnego to byśmy wygrali. A 
ja się pytam: czy nie mogli-
śmy wygrać jakbyśmy zagrali 
bardziej odważnie i ofensyw-
nie? Czy gra w taki sposób nie 
jest marnowaniem potencjału 
tych zawodników? Dla mmnie 
oczywiście jest. Uważam, że 
są na tyle dobrzy, że mogliby 
prowadzić z takim przeciwni-
kiem otwartą grę a opowieści o 
znacznie lepszym wyszkoleniu 
technicznym rywali, strachu 
przed wyprowadzaniem akcji 
podaniami od własnej bramki, 
na przemian - śmieszą mnie i 
wkurzają. Jakże inaczej wyglą-
dała gra z Arabią kiedy w ataku 
zagraliśmy dwójką napastni-
ków. Liczę też na to w starciu z 
Argentyną. Wiadomo z kim gra-
my, stuprocentowego awansu 
jeszcze nie mamy, oczywiście 
nie ma co porywać się na ultra-
ofensywną grę i wymianę cio-
sów od pierwszej do ostatniej 
minuty ale nie przechodźmy 
znowu do skrajności jaką była 
taktyka z Meksykiem. I odpo-
wiedzmy sobie jeszcze raz na 
pytanie - co jest naszym celem 
nam tym mundialu? Wyczołga-
nie się z grupy do 1/8 finału? 
Co nam to da? Poprawienie 
statystyk w tabeli wszech cza-
sów? Uważam, że powinniśmy 
grać odważniej, nawet kosztem 
strat bramek i odpadnięcia w 
fazie grupowej bo tylko taką 
grą można zdobyć bezcenne 
doświadczenie, szczególnie 
jeśli chodzi o młodych zawod-
ników, które zaprocentuje w 
kolejnych turniejach!
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Zwycięski finisz jesieni 

W dość dobrych humorach 
podopieczni trenera Marci-
na Domagały kończą jesien-
ne zmagania na IV-ligowych 
boiskach. Na finiszu 2022 
roku nasi pokonali bowiem 
wyżej dotychczas sklasyfi-
kowaną Polonię Trzebnica. 
Wyjazdowe spotkanie miało 
podobny przebieg do nie-
dawnej, zwycięskiej potycz-
ki w Bielawie. - Gospodarze 
grali, tworzyli sytuacje strze-
leckie, ale to my wygraliśmy 
po bramkach świata -, po-
wiedział trener Domagała. 

Początek należał do miej-
scowych, którzy w pierw-
szych 30 minutach bliscy 
byli zdobycia prowadzenia, 
jednak nasi przetrzymali 
napór trzebniczan, aby po 
okresie wyraźnej przewagi 
rywali otworzyć wynik po-
tyczki. Po akcji ratunkowej 
bramkarza gospodarzy, któ-
ry daleko przed własnym 
polem karnym odbił piłkę, 
podanie przejął Damian 
Chajewski. Nasz bramko-
strzelny gracz natychmiast 
dograł do Rolanda Emeki, 
który fantastycznym lobem 

z 45 metrów ustalił wynik 
do przerwy. 

Druga część rozpoczęła się 
od kolejnego pięknego tra-
fienia gości. W 49 minucie 
„Chajek” bezpośrednim 
strzałem z rzutu rożnego 
oszukał bramkarza Polonii 
i było 2:0 dla Górnika. Po 
zdobyciu drugiego gola bia-
ło-niebiescy kontrolowali 
przebieg rywalizacji mądrze 
broniąc się przed ofensyw-
nymi zapędami Trzebnicy. 
Jedyny błąd przyjezdni po-
pełnili w doliczonym czasie 
meczu, kiedy to Daniel Łu-
czak zdołał zaliczyć honoro-
wą bramkę. Chwilę później 
jednak sędzia gwizdnął po 
raz ostatni i komplet punk-
tów pojechał do Wałbrzy-
cha.  

Górnicy wciąż trenują
Mimo iż runda jesienna 
przeszła do historii, Cha-
jewski i spółka pozostają w 
rytmie treningowym.  gdyż 
aż do połowy grudnia nasi 
będą się spotykać na zaję-
ciach, aby przygotowania do 
rundy wiosennej rozpocząć 
10 stycznia. Górników cze-
ka 7 spotkań kontrolnych, w 

tym jeszcze w styczniu za-
grają z IV-ligowymi Polonią-
-Stalą Świdnica oraz Polonią 
Środa Śląska. 

Plan sparingów Górnika
Środa – 18 stycznia: Górnik – 
Polonia-Stal Świdnica
Sobota – 28 stycznia: Górnik 
– Polonia Środa Śląska
Czwartek – 2 lutego: Górnik 
– Koronia Piaski (IV liga wiel-
kopolska)
Sobota – 4 lutego: Górnik – 
AKS Strzegom
Sobota – 11 lutego: Górnik – 
Prochowiczanka Prochowice 
(lider grupy zachodniej IV 
ligi)
Sobota – 18 lutego: Górnik – 
Karkonosze Jelenia Góra
Sobota – 25 lutego: Górnik – 
Sparta Police (Czechy)
Sobota – 4 marca: Górnik – 
Orzeł Ząbkowice Śląskie

IV liga
XV kolejka
Polonia Trzebnica – Górnik 
Wałbrzych 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Roland Emeka 
(30), 0:2 Damian Chajew-
ski (49), 1:2 Daniel Łuczak 
(90+4)
Górnik: Stec, Orzech, Micha-
lak, Rosicki, Luiz, Smutek, 
Korba, Niedźwiedzki, Sobie-
sierski, Chajewski, Emeka. 
Trener: Marcin Domagała 

 fot. użyczone
Bartłomiej Nowak 

Na zakończenie jesiennej odsłony IV ligi wałbrzyski beniaminek pokonał na wyjeździe Polo-
nię Trzebnica 2:1. Tym samym pierwszą część sezonu Górnicy kończą na 10. miejscu.

Szybko, łatwo i przyjemnie
Mowa o niedawnym występie siatkarzy KPS-u Chełmca Wałbrzych, którzy bez najmniejszych 

problemów pokonali Start Namysłów 3:0.

Pojedynek z ekipą z Namy-
słowa był typowym meczem 
z serii: wyjść, zrobić swoje i 
spokojnie sięgnąć po 3 punk-
ty. Znacznie niżej sklasyfiko-
wani goście nie mieli żadnego 
pomysłu na ciekawie i mądrze 
grających siatkarzy Chełmca, 
co skutkowało wyraźną poraż-
ką Startu. - Jestem zadowolony 
z postawy swoich podopiecz-

nych. Zagraliśmy na pełnej 
koncentracji, uniknęliśmy kon-
tuzji, swoje minuty pozytywnie 
również wykorzystali zmienni-
cy -, tłumaczył trener Fabian 
Kurzawiński. Najlepszym za-
wodnikiem spotkania wybrano 
Błażej Dudzika, a więc absol-
wenta Zespołu Szkół Nr 5, co 
należy podkreślić, bowiem na 
parkiecie pojawił się również 

Maciej Galara, a więc aktualny 
uczeń popularnego „Mechani-
ka”. 

Liczyć na cud pod Jasną 
Górą

Pojedynek ze Startem prze-
szedł już do historii. Przed 
Karolem Szczygielskim i spół-
ka kolejny ligowy, tym razem 

niezwykle trudny wyjazd do 
Częstochowy, gdzie w najbliż-
szy weekend zmierzymy się z 
miejscowym AZS-em. - Nie da 
się ukryć, iż nie jedziemy w roli 
faworyta, co pokazuje historia 
wzajemnych starć, ale również 
miejsca obu drużyn w tabe-
li -, tłumaczył Kurzawiński. 
Warto zatem w tym miejscu 
wspomnieć, iż z dorobkiem 
22 punktów akademicy pla-
sują się na 3. pozycji, podczas 
gdy wałbrzyszanie zgromadzi-
li jak dotąd 16 „oczek”. Nie-
stety, szkoleniowiec Chełmca 
nie będzie mógł liczyć na do-
świadczonych Adama Michal-
skiego oraz Piotra Trzeciaka. 
Pierwszy z wymienionych le-
czy groźny uraz barku, podczas 
gdy Trzeciak wraca do zdrowia 
po kontuzji kolana. 

II liga siatkarzy
IX kolejka
KPS Chełmiec Wałbrzych – 

AZS NKS Start Namysłów 3:0 
(25:20, 25:17, 25:18)

KPS Chełmiec: Jurkojć, Ba-
ran, Dereń, Dudzik, Nowak, 
Szczygielski, Stawiany (l) oraz 
Jerzyk, Sypko, Płużka, Szym-
ków, Pietrzykowski, Galara (l). 
Trenerzy: Fabian Kurzawiński 
oraz Janusz Ignaczak

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

QueensEkspert

Jak wybrać dobry krem prze-
ciwstarzeniowy.
 Co powinien zawierać nowo-
czesny krem do twarzy by dzia-
łał i spełniał obietnice zawarte 
przez producenta ? 
Starzenie się to proces natural-
ny naszego organizmu, które-
go nie da się uniknąć. Rozwój 
kosmetologii w ostatnim czasie 
spowodował, że możemy złago-
dzić objawy starzenia się, a na-
wet cofnąć biologiczne funkcje 
naszej skóry sprzed kilku a na-
wet kilkunastu lat. Na półkach 
sklepowych mamy bardzo sze-
roki asortyment do wyboru. Ku-
szą nas hasła reklamowe typu 
„ efekt jak po laserze” , piękne 
opakowania i zapachy. Ale czy 
sięgając po taki produkt jeste-
śmy pewni czy zadziała i czy bę-
dzie dla nas dobry?
Z doświadczenia wiem, że pie-
lęgnacja to nie taka oczywista 
sprawa i należy do niej podejść 
indywidualnie. Zachęcam by 
zamiast brać produkt w „ ciem-
no” udać się na konsultacje do 
kosmetologa, który nauczy i 
uświadomi nas czego potrzebu-
je nasza skóra, wyedukuje krok 
po kroku jak powinien wyglą-
dać każdy aspekt naszej pielęg-
nacji ,oprócz tego podpowie jak 
dbać o organizm „od środka”, 
czyli da proste wskazówki na 
temat suplementacji i żywienia.
Na dobrej jakości kosmetyku 
powinny widnieć informacje 
takie jak: pH produktu, pro-
centowość głównych substan-
cji aktywnych. Aby kosmetyk 
działał i absorbował się w pra-
widłowy sposób nie powinien 
zawierać tak zwanych zapycha-
czy, dających sztuczne uczucie 
nawilżenia jak np. parafina czy 
wazelina. Powinien zawierać 
nowoczesne nośniki, które 
będą transportować substancję 
aktywną w głąb skóry i pomału 
ją uwalniać. Istotne są również 
informacje czy produkt nadaje 
się dla kobiet w ciąży i karmią-
cych oraz czy nie był testowany 
na zwierzętach.

Głowa do góry!

REKLAMA R0767/22

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Śmierć nigdy nie przychodzi 
cicho. Czas włożyć i tę opo-
wieść między baśnie. Choć ow-
szem, skrada się tygodniami 
jak trusia, zaglądając w nasze 
niewidzące oczy, odsłonięte 
okna i dawno niesprzątane 
kąty, na końcu zrobi wszyst-
ko, by jej nadejścia nie pomy-
lić z żadnym innym. Lubi też 
publiczność, choć potrzebuje 
uważnego obserwatora, który 
dostrzeże, że się rozgościła. Że 
stopy co wieczór wkłada w na-
sze wychodzone kapcie, w koc 
się zawija, bo wiecznie jej zim-
no. Futerko kota dotyka sobie 
pod osłoną nocy. Liczy mu kro-
peczki na różowym nosku. Że 
jej czas nastał i nie ma zamiaru 
rezygnować już ze swoich pla-
nów. Nie odejdzie z pustymi 
rękoma. Jesteśmy wobec niej 
zupełnie nadzy. Jesteśmy tak 
bezbronni i bezradni, że nawet 
Staruszek Świat jak trwa, słów 
odpowiednich nie znalazł i nie 
znajdzie w żadnym z języków, 
żeby móc nam opowiedzieć o 
tym, kto zacz. Jakoś nas przy-
gotować na to ostatnie ze 
spotkań.

W tym roku listopad wciąg-
nął mnie w swoje mroki, tak 
głęboko, jak jeszcze nigdy w 
życiu. Listopadowe śmierci 
są najgorsze. Po nich bębny 
wszystkich maszyn losujących 
są już po wieczność puste. 
Tych braków nie da się już ni-
czym uzupełnić. Miejsc bolą-
cych uleczyć. Śmierć w swojej 
bezwstydności i brzydocie pal-
cem wygraża na odchodnym. 
Nie da o sobie już nigdy zapo-
mnieć. 

 Ostatnio przez drogę 
przeleciał nam czarny ptak. 
Mogłabym przysiąc, że lecąc 
wprost na zbliżającą się do 
niego zbyt szybko połysku-
jącą taflę przedniej szyby sa-
mochodu spojrzał mi w oczy. 
Mały ptaszek o oczkach zbyt 
człowieczych popatrzył na 
mnie z rozwagą i spokojem, 
pewny, że i tym razem uda mu 
się uciec śmierci. Jeszcze jedno 
silne machnięcie małych lśnią-
cych skrzydełek, jeszcze jedno 
zamachnięcie malutkiego pta-
siego ciałka błyszczącego w 
porannym słońcu jak kryształ i 
… znowu się uda. Może ostatni 
raz.

Wracamy do tematu skó-
ry głowy, zimą bowiem mu-
simy szczególnie zadbać o 
właściwą pielęgnację. Wiatr, 
mróz, opady, czapka...to nie 
są nasi sprzymierzeńcy w 
batalii o dobry wygląd.

Po pierwsze - oczyszczanie
Jak w każdej pielęgnacji, tak i 

tu podstawę stanowi oczyszcza-
nie. Jeśli używamy nadmiernej 
ilości kosmetyków w postaci la-
kierów, pianek, suchych szampo-
nów, pozostawienie ich na skórze 
głowy przez dłuższy czas skutko-
wać może podrażnieniami, łojo-
tokiem itp. Częste mycie wska-
zane jest także przy nadmiernej 
potliwości  - pozwala bowiem za-
pobiec rozwojowi chorobotwór-
czych bakterii lub grzybów.

Po drugie - peelingi
Tych jednak trzeba używać 

umiejętnie i z rozwagą. Nie su-
gerujmy się reklamą, lepiej po-
słuchajmy rady specjalisty - w 
końcu chcemy sobie pomóc a nie 
zaszkodzić. Uważne w tej kwestii 
powinny być przede wszystkim 
osoby ze skórą wrażliwą  - tu 
sprawdzą się delikatne, mało 
agresywne preparaty mające w 
składzie np.enzymy czy kwasy 
AHA, glikolowy, salicylowy. Za-
biegi w warunkach domowych 

zaleca się przeprowadzać co 4 ty-
godnie, przy czym zawsze zacho-
wujmy ostrożność, trzymajmy się 
wytycznych z opakowania. Jeśli 
borykamy się z łojotokiem bądź 
keratozą (nadmierne złuszcza-
nie), unikajmy peelingów z duży-
mi i ostrymi drobinkami.

To ci pomoże!
Poza odpowiednio dobranymi 

szamponami i odżywkami warto 
mieć też pod ręką i innych "spe-
cjalistów" od tzw. trudnych za-
dań.

Ampułki - mocno działające 
preparaty z aktywnymi składni-
kami walczącymi z konkretnym 
problemem.

Maski - produkty skoncentro-
wane, przeważnie do użytku raz 
w tygodniu. Dobieramy je do po-
trzeb.

Wcierki - są to płynne odżywki 
do skóry, które nawilżają, łago-
dzą, zapobiegają wypadaniu wło-
sów. Można je stosować przed 
lub po myciu  - w zależności od 
zaleceń producenta. Efekt przy-
niesie 3-tygodniowa kuracja.

Istotnymi dla skóry głowy i 
włosów substancjami są lipidy, 
m.in. ceramidy, witaminy, amino-
kwasy, kwasy tłuszczowe ome-
ga-6.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pl.freepik.xon
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

Bogdan Leśniak 
tel. 604-770-599,
od 6:00 do 22:00
tel. 74 848-6767

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

USŁUGI

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

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

PRZEPROWADZKI KOMPLEKSO-
WE MIESZKAŃ, BIUR, URZĘDÓW. 
TRANSPORT KAS PANCERNYCH; 
PRACE PORZĄDKOWE. TEL. 74 841 
66 66; 502 308 696

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, ła-
zienki itp. Tel. 660 201 604

PRACA

Firma Serene zatrudni pracowni-
ków do opieki osób starszych w Pol-
sce i w Niemczech. Kontakt 602 784 
629 , e-mail: serene27@wp.pl

NIERUCHOMOŚCI

Posiadam mieszkanie 30m2 do wy-
najmu w centrum miasta Wałbrzych, 

tj. 2 pokoje urządzone komforto-
wo, funkcjonalne, dla 2 osób. Koszt 
wynajmu wraz z mediami 1500 zł, bez 
negocjacji. Tel. kom. 604 451 481 lub 
503 307 767

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

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, me-
dale, zegarki, figurki i patery z lat 50 
i 60, zabawki PRL, wazony ze szkła ko-
lorowego i inne. Tel: 500834769

Jesteś zapracowany(a)?
Wymianę kół

na zimowe zostawiasz 
na ostatnią chwilę?

Nie lubisz stać w kolejkach.
Zadzwoń do nas,

przyjedziemy pod
wskazany adres.

Tel. 881 863 211
       510 075 417

OPALANIE
NATRYSKOWE

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

605 561 031
REKLAMA R0772/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony            
w dniu  24.11.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej własnością  Gminy Wałbrzych, w związku     
z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym – z przeznaczeniem na  poprawę 
warunków zagospodarowania  -  załącznik do  Zarządzenia Nr 735/2022 Prezydenta Miasta 
Wałbrzycha   z dnia  23.11.2022r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono 
do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku realizacji roszczenia z art. 
209a ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami”, będący załącznikiem do 
Zarządzenia nr 727/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 listopada 2022 r.

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszony            
w dniu 24.11.2022r.   wykaz  nieruchomości  będącej współwłasnością  Gminy Wałbrzych, w 
związku     z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym –zniesienie współwłasności 
nieruchomości -  załącznik do  Zarządzenia Nr  734/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha   z dnia   
23.11.2022r.

REKLAMA R0769/22

REKLAMA R0770/22

REKLAMA R0771/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie miesięcznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 0,3500 ha położonej w Wałbrzychu przy ulicy Raciborskiej, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 97/4 w obrębie nr 28 Sobięcin 
z przeznaczeniem na działalność składową i magazynową. 
Wysokość wywoławczej miesięcznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 10500,00 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie z którym przedmiotowa działka położona jest na terenie obszaru oznaczonego symbolem 
3UC – może być przeznaczona dla usług innych niż chronione.
Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 8:45.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w 
przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę 
pisemną(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 18.01.2023 r. wadium w wysokości 
10500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część 
działki nr 97/4 obręb nr 28 Sobięcin). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków 
pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie 
w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium 
wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez 
wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta 
Wałbrzycha , PL. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w 
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.
um.walbrzych.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr 
telefonu 74 66 55 359

REKLAMA R0768/22
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