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Dokładnie 20 lat temu po raz 
pierwszy ukazała się czytelnikom 

Wałbrzycha i regionu
 bezpłatna gazeta 

 - wówczas novum na rynku czytel-
niczym, gdyż dotychczas wszystkie 

tytuły były płatne i kupowane 
zazwyczaj w kioskach. Novum,

bo gazetę od samego początku 
 w dużej mierze rozdawali kolpor-
terzy do rąk własnych odbiorców. 
Zapewne sami twórcy pierwszych 
numerów ówczesnego dwutygo-

dnika nie spodziewali się, że będzie 
on z czytelnikami 20 lat! 

Czytaj więcej na stronie 6
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Jak wierni powinni prze-
żyć czas poprzedzający 
Boże Narodzenie? Czy Ad-
went w dzisiejszych cza-
sach nadal jest celebrowa-
ny jak dawniej?

Biorąc pod uwagę moje 
doświadczenie, to dla ewan-
gelików Adwent jest wciąż 
ważnym elementem ducho-
wości. Widać to szczególnie 
poprzez większą aktywność 
podczas nabożeństw i po 
ilości osób przystępujących 
do spowiedzi i Sakramentu 
Ołtarza. Zapewne dla wielu 
osób Adwent stał się czasem 
przygotowań do bardziej 
„świeckiego” przeżywania 
Świąt Bożego Narodzenia, 
gdzie to ozdoby świąteczne, 
prezenty i potrawy wyprze-
dzają przygotowanie ducho-
we. Jednak na ile jesteśmy w 
stanie podczas nabożeństw, 
rekolekcji staramy się przy-
pominać czym jest prawdzi-
we przygotowanie do Boże-
go Narodzenia i uczulić, by 
przede wszystkim przygo-
towane były nasze serca na 
przyjęcie Jezusa.

W środku Europy trwa 
wojna. Część ludzi z powo-
du walk nie spędzi świąt 
w tradycyjny sposób. Nad 
czym powinniśmy się za-
stanowić podczas najbliż-
szego Bożego Narodzenia? 

Nie ukrywając, te święta 
będą dla nas wszystkich inne 
niż kiedykolwiek. Mając oso-
bisty ciągły kontakt z osoba-
mi będącymi zza wschodnią 
granicą widać, że jakkolwiek 
mamy teraz trudny czas w 
naszym kraju, to tam roz-
grywa się dramat. Dlatego 
warto w te Święta Bożego 
Narodzenia zastanowić się 
czy aby prezentów, którymi 
obdarowujemy innych nie 
zamienić na prezenty dla 
tych, którzy w zimie i pod 
ostrzałem będą nucić ko-
lędy w swoim języku. Jako 
parafia aktywnie włączamy 
się w akcje pomocowe. Od 
listopada zbieraliśmy fundu-
sze w ramach akcji „Prezent 
pod choinkę”. Podarunki są 
przeznaczone dla biednych 
dzieci zza wschodniej grani-
cy: Ukrainy, Rumunii czy Bia-
łorusi. Akcja trwa już ponad 
20 lat, ale jak nigdy dotąd nie 
miała tak ważnego wymiaru. 
Także jedna z parafii naszej 
diecezji, parafia w Sycowie

zorganizowała zbiórkę, 
gdzie z przygotowanymi da-
rami pojechał osobiście pod 
linię frontu proboszcz sy-
cowskiej parafii.

W kościele katolickim 
uczęszcza się w Wilię Bo-
żego Narodzenia na trady-
cyjną mszę Pasterkę. Jak to 
wygląda w Kościele Lute-
rańskim?

Osobiście nie spotkałem 
się z przypadkiem, by któ-
raś z parafii ewangelickich 
organizowała nabożeństwo 
o północy. Bywają parafie, 
które mają wigilijne nabo-
żeństwa wieczorne o godz. 
22:00. U nas w Wałbrzychu 
nabożeństwa w Wigilię Bo-
żego Narodzenia zaczynają 
się w godzinach popołu-
dniowych, kiedy to nastaje 
zmierzch. Możliwe, że różni-
ca z Pasterki rozpoczynającej 
się o północy wynika z faktu 
liczenia godzin i dni. W cza-
sach Jezusa dzień kończył się 
wraz z zachodem słońca, dla-
tego też w ten symboliczny 
sposób nasze nabożeństwa 
są w godzinach, kiedy to 
nastaje wieczór. Zaś współ-
cześnie nowy dzień w na-
szym kalendarzu rozpoczyna 
się o północy. W większych 
parafiach istnieje także tra-
dycja Jutrzni. Wtedy w dniu 
25 grudnia, jeszcze przed 
wschodem słońca, rozpo-
czyna się uroczyste nabo-
żeństwo przy blasku świec i 
kolęd.

Hasłem miesiąca Parafii 
jest: „Będzie wilk gościem 
jagnięcia, a lampart bę-
dzie leżał obok koźlęcia. 
Cielę i lwiątko, i tuczne 
bydło będą razem, a mały 
chłopiec je poprowadzi”. IZ 
11,6. Co ten biblijny cytat 
oznacza?

Kiedy mówimy o Świętach 
Bożego Narodzenia wspo-
minamy pierwsze przyjście 
Jezusa na świat. Jednak nie-
odłącznym elementem jest 
oczekiwanie tzw. „drugiego 
Adwentu” czyli Paruzji – po-
nownego przyjścia Jezusa. 
Wtedy, kiedy nastanie nowe 
Jeruzalem znikną wszelkie 
podziały, wtedy wszystko 
odejdzie to co grzeszne i złe. 
W Nowym Jeruzalem będzie-
my patrzeć innymi oczami i 
żyć ze sobą w zgodzie i Bożej 
miłości - tak jak opisuje to 
prorok Izajasz.

Czego chciałby ksiądz 
życzyć w te nadchodzące 
święta?

Chciałbym nam życzyć, 
byśmy w tegoroczne świę-
ta umieli dostrzec Jezusa 
takim jakim on jest napraw-
dę. Byśmy umieli odrzucić 
wszystkie nasze zmartwienia 
i ciężary i tak jak pasterze z 
wiarą podążyli do Jezusa. 
Życzę nam, by to spotka-
nie z naszym Mesjaszem 
otwierało nasze oczy na 
naszych bliźnich, szczegól-
nie tych, którzy tej pomo-
cy potrzebują najbardziej.  
Dziękujemy za rozmowę.

rozmowa tygodnia
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z księdzem Markiem Bożkiem,
wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

w Wałbrzychu
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kalendarium

GRUDZIEŃ

16
PIĄTEK

Imieniny:
Dominik, Makary

Międzynarodowy
Dzień Solidarności

GRUDZIEŃ

20
WTOREK

Imieniny:
Alina, Euzebiusz, Zdziesława

Dzień Pokrywania
Wszystkiego Czekoladą

 Imieniny:
Łazarz, Olimpia

Dzień bez Przekleństw

GRUDZIEŃ

21
ŚRODA

GRUDZIEŃ

22
CZWARTEK

„Im wyższy postawisz sobie cel, tym bardziej 
będziesz samotny.” -  Ryszard Kapuściński

GRUDZIEŃ

17
SOBOTA

Imieniny:
Piotr, Tomasz 

Dzień Pamięci
o Poległych na Misjach

Imieniny:
Honorata, Judyta, Zenon 

10:00 – 20:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy w Opa-
ctwie Pocysterskim w Krzeszowie
17:00 - Świąteczny czas... - koncert sekcji wokalnej 
Wałbrzyskiej Szkoły Talentów- 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury PIASKOWA GÓRA
17:30 – JADWIGA - p r e m i e r a - Teatr Dramatyczny 
w Wałbrzychu 
18:00 - Nocne zwiedzanie Starej Kopalni - Stara Ko-
palnia - Centrum Nauki i Sztuki
19:00 - MUNDINOVA// Nest For the Soul - Świebodzi-
ce, ul. Władysława Sikorskiego 17
19:00 - BIŁ SOBIE ANDRZEJ – spektakl – Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu 

18:00 - Wernisaż wystawy fotografii Bogdana Dzi-
worskiego - Świdnicki Ośrodek Kultury
19:00 - BIŁ SOBIE ANDRZEJ – premiera – Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu 
19:00 - Z kryminalnym wątkiem w tle – koncert – Fil-
harmonia Sudecka w Wałbrzychu 
20:00 - Stand-up Adam Van Bendler w programie 
„Zło konieczne” - Sala Łańcuszkowa, Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury,

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) – 
MALARSTWO -  BWA ul. Słowackiego 26
10:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZYNA-
RODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERAMICZ-
NEGO 2022 - BWA ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) – 
MALARSTWO -  BWA ul. Słowackiego 26
10:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZYNA-
RODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERAMICZ-
NEGO 2022 - BWA ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni 
w Wałbrzychu
18:00 - Charytatywnie dla Antosia wystąpi Robert Ko-
rólczyk Solo- Wałbrzyski Ośrodek Kultury

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) 
– MALARSTWO -  BWA ul. Słowackiego 26
10:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZY-
NARODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERA-
MICZNEGO 2022 - BWA ul. Wysockiego 29 w Starej 
Kopalni w Wałbrzychu
19:00 – NARUTOWICZ - spektakl – Teatr Dramatycz-
ny w Wałbrzychu 
19:00 – 20:30 Wałbrzych: Teatr Piasku Tetiany Galit-
syny - Opowieść Wigilijna - Filharmonia Sudecka

Imieniny:
Bogusław, Gracjan

Międzynarodowy
Dzień Migrantów

GRUDZIEŃ

18
NIEDZIELA

10:00 – 20:00 - Jarmark Bożonarodzeniowy w Opa-
ctwie Pocysterskim w Krzeszowie
12:30 - DOBRZE, ŻE JESTEŚ – spekatal – Teatr Lalki i 
Aktora w Wałbrzychu 
17:00 - Świąteczny czas... - koncert sekcji wokalnej 
Wałbrzyskiej Szkoły Talentów- 
Wałbrzyski Ośrodek Kultury PIASKOWA GÓRA
18:00 - BIŁ SOBIE ANDRZEJ – spektakl – Teatr Drama-
tyczny w Wałbrzychu 
21:30 - Wałbrzych AtNIGHT - Christmas Party – zlot 
miłośników motoryzacji - Wałbrzych

REKLAMA R0778/22

Imieniny:
Dariusz, Urban

Dzień wiecznie
zielonych roślin

GRUDZIEŃ

19
PONIEDZIAŁEK

17:00 - Świąteczne spotkanie KPM Wałbrzych- A 
PROPOS



Rekordowa inwestycja w historii Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Mercedes zainwestuje ponad 1 mld euro
w fabrykę w Jaworze!

WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego

Mercedes zbuduje w 
Jaworze nową fabrykę 
samochodów elektrycz-
nych. Będzie to inwesty-
cja warta ponad miliard 
euro i przyniesie 2500 
nowych miejsc pracy, tym 
samym stając się jedną z 
największych inwestycji 
w historii Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekono- 
micznej „INVEST-PARK”. 

W poniedziałek podczas spe-
cjalnie zwołanej konferencji 
prasowej Premier Mateusz 
Morawiecki wraz z Marsza-
łek Sejmu Elżbietą Witek 
ogłosili, że zostało podpisa-
ne porozumienie w sprawie 
kolejnego projektu inwe-
stycyjnego Mercedes-Benz 
Vans. Tym samym na tere-
nach inwestycyjnych obsłu-
giwanych przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomicz-
ną „INVEST-PARK” powstanie 
nowoczesny zakład produk-
cji elektrycznych samocho-
dów dostawczych. Nowa fa-
bryka to ogromne nakłady i 
tysiące nowych miejsc pracy. 

Już we wtorek w Starostwie 
Powiatowym w Jaworze do-
szło do kolejnego spotkania 
z mediami, w którym wzięli 
udział: Aneta Kucharzyk - 
Starosta Powiatu Jaworskie-
go, Mirosław Brzozowski 
- Wójt Gminy Męcinka oraz 
zarząd Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej: 
Prezes Piotr Wojtyczka oraz 
Wiceprezes Paweł Kurtasz. 

- Przystępujemy do projekto-
wania nowej fabryki Merce-
desa. Inwestycja warta ponad 
6 miliardów złotych, która da 
ponad 2,5 tysiąca nowych 
miejsc pracy. Jest to jedna z 
największych w historii inwe-
stycji Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Jawor 
na Dolnym Śląsku stanie się 
częścią sieci produkcyjnej 
Mercedes Benz w Europie. To 
kamień milowy na drodze 
Mercedesa do osiągnięcia peł-
nej elektrycznej mobilności w 
segmencie aut dostawczych. 
Jesteśmy szczególnie dumni, 
że jako WSSE staliśmy się part-
nerem dla tak globalnej firmy. 
Dziękujemy naszym partne-
rom samorządowym, dzięku-
jemy Pani Marszałek Elżbiecie 
Witek, dziękujemy Panu Pre-
mierowi Mateuszowi Mora-
wieckiemu, , którzy cały czas 
czuwali nad tą inwestycją i 
byli wielkim wsparciem na 
każdym etapie rozmów - mó-
wił podczas spotkania Pre-
zes WSSE Piotr Wojtyczka. 

Swojej radości nie kryła rów-
nież Aneta Kucharzyk - Sta-
rosta Powiatu Jaworskiego. 
- To nowe miejsca pracy dla 
naszych mieszkańców, to 
olbrzymi impuls dla całego 
naszego regionu. To wyda-
rzenie potwierdza, że jako 
samorząd jesteśmy gotowi na 
nowe inwestycje, że tworzo-
ne przez nas warunki sprzy-
jają nowym inwestorom. 

Strategiczna dla powodzenia 
negocjacji okazała się m.in 
efektywna współpraca. Wi-
ceprezes Paweł Kurtasz pod-
kreślał, że zaangażowanie 
wszystkich partnerów za-
równo tych samorządowych 
jak i na szczeblu centralnym 
miało ogromne znaczenie 
dla realizacji wyznaczonego 
zadania i zawarcia tego hi-
storycznego porozumienia. 

- Jawor jest specyficznym 
miejscem. To tutaj spotkała 
się jakość marki Mercedes z 
jakością polskich inżynierów. 
To zadziało się już przy two-

rzeniu pierwszej fabryki Mer-
cedesa. Dzięki temu, że polscy 
inżynierowie okazali się tak 
dobrym partnerem dla tego 
koncernu, to dzisiaj niemieccy 
inżynierowie powierzają nam 
swoje najnowsze dziecko. To 
wszystko nie mogłoby się ziś-
cić, gdybyśmy nie pracowali 
przy tym wszystkim razem. 
Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna była spójnikiem 
tego wszystkiego. Podzięko-
wania dla Gminy Jawor oraz 
Gminy Męcinka, podzięko-
wania dla Starostwa Jawor-
skiego. Bardzo ważny wkład 
wniosło również Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii, czyli 
Pan Minister Waldemar Buda 
oraz Wiceminister Grzegorz 
Piechowiak, który osobiście 
uczestniczył w negocjacjach. 
I tylko dlatego, że wszyscy 
razem połączyliśmy siły, te 
negocjacje przebiegły w tak 
szybkim tempie i zakończyły 
się sukcesem! - twierdzi Wice-
prezes WSSE Paweł Kurtasz. 

Wraz z reorganizacją euro-

pejskiej sieci produkcyj-
nej samochodów dostaw-
czych, firma zabezpiecza 
długoterminowe perspek-
tywy istniejących zakładów 
w Europie i rozszerza sieć o 
nowy zakład w Jaworze, na 
terenach znajdujących się w 
oddziaływaniu Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Oczekiwana inwestycja 
oznacza nakład w wysokości 
przeszło 6 miliardów zło-
tych. Nowa fabryka wygene-
ruje ponad 2500 nowych, 
wysoko wykwalifikowanych 
i dobrze płatnych miejsc pra-
cy. Zakład będzie jednym z 
najnowocześniejszych tego 
typu obiektów na świecie. 
- Jak się okazuje można żyć w 
mniejszych miejscowościach, 
ale zaraz obok pracować w 
globalnej firmie jaką jest Mer-
cedes. To ogromna radość, 
że taka inwestycja powsta-
nie w powiecie jaworskim i 
gminie Męcinka - podsumo-
wał Mirosław Brzozow-
ski - Wójt Gminy Męcinka. 
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Zdjęcie tygodnia Życzenia 
Autor Redakcja

Świąteczne tradycje
„Coraz bliżej święta....” - to hasło w grudniu każdego roku brzmi dokładnie tak samo. Myślimy 

o zakupach, prezentach, jedzeniu, zmartwieniach. Może właśnie dlatego warto się zatrzymać i 
zastanowić nad tym jakie znamy świąteczne tradycje i skąd one się wywodzą?

REKLAMA R0779/22

Łamanie się opłatkiem
Opłatek to przede wszystkim 

oznaka pojednania i przeba-
czenia. Historia tego zwyczaju 
wywodzi się już od pierwszych 
Chrześcijan, którzy dzielili się 
chlebem. W części polskich do-
mów łamanie się opłatkiem 
poprzedzone zostaje modlitwą 
oraz czytaniem fragmentu Ewan-
gelii wg św. Łukasza. W trakcie 

tej "czynności" bliscy składają 
sobie także życzenia bożonaro-
dzeniowe, by następnie zasiąść 
do wspólnej kolacji wigilijnej.

12 potraw wigilijnych
Bożonarodzeniowa tradycja 

nakazuje, by na świątecznym 
stole pojawiło się 12 potraw. 
Skąd taka liczba? To symbol 12 
apostołów. W kulturze polskiej, 
choć post został zniesiony już 

kilka lat temu, w wielu domach 
24 grudnia podaje się dania bez-
mięsne. I tak na naszych rodzi-
mych wieczerzach królują: ryby 
oraz wyroby zawierające ziarna 
zbóż, miód, grzyby i mak, czyli 
produkty kojarzące się niegdyś 
z dostatkiem. Co jeszcze kryje 
się za tym, co na talerzu? Grusz-
ki, wchodzące w skład kompotu, 
miały zapewniać długowiecz-

ność, jabłka dawać miłość i zdro-
wie, a suszone śliwki odpędzać 
złe moce. Według wierzeń ludo-
wych mak przynosił bogactwo, 
dlatego tak ważnymi potrawa-
mi na wigilijnym stole są kutia, 
kluski z makiem czy makowiec. 
Piernik symbolizował dobrobyt i 
kojarzył się z wyższym statusem 
społecznym. Z kolei chleb jest 
emblematem nowego życia oraz 
dobrobytu. Jego spożycie pod-
czas wigilijnej kolacji ma zapew-
nić pomyślność w nadchodzą-
cym roku. Ryba to - rzecz jasna 
- odrodzenie i Chrystus.

Sianko pod obrusem
Wigilijny stół – przykrywamy 

go białym obrusem, pod któ-
ry wkładamy sianko – symbol 
skromności oraz ubóstwa, w 
jakim na świat przyszedł Jezus. 
Według wierzeń tym samym 
siankiem gospodarze zapewnia-
ją sobie dostatek i powodzenie 
na kolejny rok. W dawnych cza-
sach, w zależności od regionu, 
sianem słane były całe stoły, a 
nawet podłoga, magnaci usta-
wiali w kątach snopy siana.

Śpiewanie kolęd
Jedną z polskich tradycji jest 

także śpiewanie kolęd. Najsłyn-
niejsze z nich to między innymi 
„Przybieżeli do Betlejem paste-
rze”, „Cicha noc”, „Gdy śliczna 
Panna”. Są to pieśni, które opisu-
ją narodzenie Jezusa. Wspólne 
kolędowanie z rodziną podczas 

świąt stwarza magiczną atmo-
sferę, uwielbiają je także dzieci.

Puste miejsce
Ważną tradycją bożonarodze-

niową w Polsce jest pozostawie-
nie dodatkowego miejsca przy 
stole z gotowym nakryciem. Ten 
zwyczaj świąteczny może bardzo 
nurtować najmłodszych człon-
ków rodziny. Niegdyś miejsce 
to było przeznaczone dla ducha 
bliskiej, zmarłej osoby, co – po-
dobnie jak sianko pod obrusem 
– nawiązuje do starosłowiańskiej 
kultury. W XIX w. przyjęła się 
inna symbolika, nawiązująca do 
biblijnej wędrówki Marii, Józefa 
i małego Jezusa. Obecnie puste 
miejsce czeka na zbłąkanego 
wędrowca. Tradycja Bożego Na-
rodzenia nakazuje, by osobę sa-
motną właściwie ugościć.

Choinka
Tradycja dekorowania cho-

inki dotarła do Polski z Prus na 
przełomie XVIII i XIX w. Zielo-
ne drzewko – najczęściej jodła 
lub świerk – symbolizuje rajskie 
drzewo, z którego zrywać moż-
na owoce życia. Symboliczne 
drzewko łączy też ziemię z nie-
bem.

Zebrał i opracował
PAS

Źródła i cytaty:
smilyplay.pl

rozrywka.radiozet.plef.pl
mamotoja.pl

tatento.pl
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Tysiące dzieci o�arami przemocy. 
Zobacz, gdzie zgłosić się po pomoc!

Tylko w tym roku z bezpłatnego wsparcia Funduszu Sprawiedliwości skorzystało niemal 7 tysięcy osób poniżej 18 roku życia. To o�ary przestępstw, w tym 
przemocy domowej. Dzieci również mogą otrzymać bezpłatne wsparcie, zależne od ich potrzeb. W całej Polsce działa ponad 300 placówek, do których 
można zgłosić się po pomoc. Są one �nansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro

„Kacper ma 10 lat. Po rozstaniu rodziców pozostał pod opieką matki. Któregoś dnia, wezwani do interwencji policjanci odkryli, że podczas libacji alkoholowej, 
jaką matka zorganizowała wraz ze swoim nowym partnerem, chłopiec chował się w…piwnicy. Jak się wkrótce okazało, nie był to pierwszy raz.

Decyzją sądu rodzinnego opiekę nad chłopcem przejął ojciec. Wkrótce zgłosił się on do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
szukając wsparcia dla swojego syna. 

Kacper, który doświadczył wielu trudnych sytuacji w domu matki. W ośrodku otrzymał natychmiastowe wsparcie psychologiczne. Miał zaburzone poczucie 
bezpieczeństwa, problemy z emocjami i odnalezieniem się w nowej sytuacji, bo musiał zmienić nie tylko miejsce zamieszkania, ale też całe środowisko rówieśnicze. 

W placówce Funduszu Sprawiedliwości, doświadczeni specjaliści zaopiekowali się Kacprem.”

Pomoc realna i potrzebna
Takich historii jest bardzo wiele. 
Tylko w tym roku z pomocy placówek Funduszu Sprawiedliwości w całej Polsce skorzystało niemal 7 tysięcy dzieci i młodzieży!
- Naszym celem jest stanie po stronie słabszych i bezbronnych. Uruchomiony długofalowy system pomocy gwarantuje sprawne wsparcie dla o�ar przestępstw, 
odpowiednio dobrane do ich indywidualnych potrzeb – wyjaśnia Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. – Pomoc dla dzieci i młodzieży dostępna
w ramach Funduszu Sprawiedliwości jest kompleksowa i zróżnicowana. To wsparcie jest niezwykle istotne, zwłaszcza w przypadku gdy o�arami przestępstw są 
najmłodsi. Traumatyczne przeżycia wymagają udzielenia im niezwłocznej pomocy prawnej, psychologicznej oraz często lekarskiej. 
W specjalistycznych placówkach, pokrzywdzeni i ich rodziny mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz materialnej. 
Specjaliści pomagają w różnych sprawach takich jak pisanie pism i wniosków urzędowych, znalezienie bezpiecznego schronienia, uzyskanie do�nansowania do 
przekwali�kowania zawodowego itp.. Z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości �nansowany może być zakup ubrań i środków czystości, a nawet koszty opieki nad 
dzieckiem. Od 2019 roku ze wsparcia Funduszu Sprawiedliwości wsparcie otrzymało ponad 192,6 tys. osób! 

Gdzie szukać pomocy?
Żeby skorzystać ze wsparcia wystarczy zgłosić się do jednego z ponad 300 punktów Funduszu Sprawiedliwości, które świadczą pomoc o�arom przestępstw i ich 
rodzinom. Można przyjść osobiście, wysłać maila albo zadzwonić. Wszystkie potrzebne informacje, w tym adresy i kontakty do placówek w całej Polsce są dostępne 
na interaktywnej mapie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/
Działa też ogólnopolska i całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym pod nr 222 309 900, można również wysłać maila na: info@numersos.pl 

Na terenie województwa dolnośląskiego  można zgłosić się m.in.  do  placówek, działających w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, �nansowanych 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości:
Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Wrocławiu ul. Nowa 2A  TEL: 781 621 807

Burmistrz Głuszycy 
Roman Głód gościł Wice-
marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Grzegorza 
Macko. Samorządowcy 
wspólnie odebrali zakończo-
ne zadanie inwestycyjne pn. 
„Grzmiąca - dojazd do grun-
tów rolnych”. Modernizacja 
tzw. przepędów możliwa 
była dzięki środkom przeka-
zanym w formie dotacji celo-
wej z budżetu województwa 
dolnośląskiego. 
Przy okazji wizyty w Gminie 

Głuszyca, Marszałek Macko mógł 
zobaczyć efekty zakończonego 
remontu drogi w ciągu ulicy War-
szawskiej, toczącą się budowę 
toru rolkowego oraz zmodernizo-

wane boisko miejskie przy ulicy 
Dolnej. Jednak to nie wszystkie 
inwestycje drogowe, które wyko-
nano w ostatnim czasie w gminie 
Głuszyca. Otóż wykonano rów-
nież nowe oświetlenie solarne 
przy ulicy Dworcowej w Głuszy-
cy Górnej. Zadanie zostało zre-
alizowane częściowo z budżetu 
Gminy Głuszyca oraz z Funduszu 
Sołeckiego Sołectwa Głuszyca 
Górna. Takie samo oświetlenie 
powstało również przy ulicy Po-
morskiej. W tym przypadku koszt 
zadania pokryty został z budże-
tu Gminy Głuszyca. Montażem 
nowych lamp solarnych zajęła 
się firma „Solumen” z Miłobądza.

Red. 
Źródło i fot. gluszyca.pl

Przedszkole usytuowane 
będzie w Dziećmorowicach 
przy ulicy Bystrzyckiej w 
okolicy „dużego” placu za-
baw. W budynku będą mieś-
ciły się trzy sale zajęć, każda 
przewidziana dla maksy-
malnie 25 dzieci, przy salach 
zaprojektowano zaplecza 
sanitarne. W obiekcie prze-
widziano kuchnię cateringo-
wą połączoną ze stołówką. 
Komunikacja rozwiązana jest 
poprzez dwukondygnacyjny 
hol z poczekalnią i szatniami 
(pomieszczenie wielofunk-
cyjne). Przedszkole będzie 
wyposażone w udogodnie-
nia dla osób niepełnospraw-
nych. 
Posiadamy przedszkola przy 

szkołach w Jugowicach i w Wa-

limiu, natomiast dzieci z Dzieć-
morowic muszą dojeżdżać do 
innych miejscowości. Postano-
wiliśmy rozwiązać ten problem i 
wywalczyliśmy na ten cel środki 
zewnętrzne na tę potrzebną in-
westycję – mówi Adam Hausman, 
wójt gminy Walim. Warto dodać, 
że zastosowane zostaną również 
nowoczesne technologie w in-
stalacjach sanitarnych. Central-
ne ogrzewanie zasilane będzie 
źródłem w postaci pompy ciepła, 
zamontowany zostanie zbiornik 
do magazynowania wody desz-
czowej, która po odpowiednim 
procesie oczyszczania używana 
będzie do spłukiwania toalet. Po-
nadto przewidziana jest wenty-
lacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła oraz klimatyzacja. Przy 
obiekcie powstanie 13 miejsc 

parkingowych, w tym 3 dla osób 
z niepełnosprawnością. Wykona-
ne zostaną także prace na pose-
sji, część obecnego drzewostanu 
pozostanie, a część zostanie do-
sadzona, powstanie też ogródek 
jordanowski. Umowa na budo-
wę przedszkola samorządowego 
wraz z elementami infrastruktury 
technicznej i zagospodarowa-
niem terenu została podpisana 1 
grudnia 2022 roku. Koszt wyko-
nania całego projektu planowa-
ny jest w wysokości 8 889 210,00 
zł a termin realizacji ustalono na 
12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy.  Wykonawcą inwesty-
cji  jest AD-BUD Adrian Pawłowski.

Red. 
Źródło i fot. walim.pl

Koszt wykonania całego projektu planowany jest w wysokości 8 889 210,00 zł

Nowe przedszkole w Dziećmorowicach
Wykonano nowe oświetlenie solarne przy ulicy Dworcowej

Inwestycje drogowe
w Głuszycy
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Razem z Wami 20 lat!
Dokładnie 20 lat temu 

po raz pierwszy ukazała się 
czytelnikom Wałbrzycha i 
regionu bezpłatna gazeta 
„30 minut” - wówczas no-
vum na rynku czytelniczym, 
gdyż dotychczas wszystkie 
tytuły były płatne i kupowa-
ne zazwyczaj w kioskach. 
Novum, bo gazetę od 
samego początku w dużej 
mierze rozdawali kolporte-
rzy do rąk własnych odbior-
ców. Zapewne sami twórcy 
pierwszych numerów ów-
czesnego dwutygodnika nie 
spodziewali się, że będzie 
on z czytelnikami 20 lat! 

Tak się zaczęło
Tygodnik „30 minut” obecny 

jest na terenie Wałbrzycha od 
2002 roku. Jego pierwsze wy-
danie pojawiło się w Mikołajki 
dwadzieścia lat temu. Wdroże-
niem tego pomysłu na lokalnym 
rynku prasowym zajęła się Cen-
trum Spółka z o.o. Jeśli jeszcze 
ktoś sięga pamięcią tak daleko, to 
pierwsza redakcja gazety mieściła 
się na ulicy Pługa w Wałbrzychu, 
później na ulicy Gdańskiej. Kon-
cepcja wydawnicza powstała w 
głowach Państwa Arkadiusza i 
Joanny Czocher. Wówczas wspar-
cie technologiczne zaoferowała 
wałbrzyska, lokalna firma inter-
netowa Heapmail Spółka z o.o. 
Do współpracy zaproszono wielu 
znanych i cenionych lokalnych 
dziennikarzy oraz specjalistów od 
reklamy. W gronie tym znaleźli się 
m.in. Barbara Szeligowska, Bar-
tłomiej Nowak, Paweł Jakubiak, 
Beata Oleksy, Beata Ziółkowska, 
Tomasz Futkowski. Początkowo 
„30 minut” było dwutygodnikiem, 
który w związku z rosnącym zain-
teresowaniem przekształcony zo-
stał w tygodnik. Wówczas celem 

było wraz z czytelnikami stworzyć 
najlepszy produkt w mieście, do-
starczyć jak najwięcej informacji 
w nowatorski, jak na ówczesne 
czasy, sposób. Oddać wiedzę na 
temat lokalnych wydarzeń i atrak-
cyjnych ofert - bezpłatnie. Pierw-
szym redaktorem naczelnym wy-
dawnictwa był Arkadiusz Czocher. 
Pierwsze numery gazety druko-
wane były w podwarszawskim 
Raszynie, później w Koninku obok 
Poznania, następnie we Wroc-
ławiu, a obecnie w Sosnowcu.

O czym pisaliśmy?
Gazeta liczyła ponad 30 stron 

- wszystkie podzielone tematycz-
nie. Mogliśmy czytać o bieżących 
wydarzeniach z miasta, z kraju, ze 
świata, ale nie tylko. W tygodniku 
było wszystko to, co interesowało 
mieszkańców: od aktualności, po 
sport, kulturę, motoryzację, muzy-
kę, film, gospodarkę, wywiady czy 
fotoreportaże. Przez piętnaście lat 
gazetę tworzyli i prowadzili dla 
Was Arkadiusz Czocher, Robert 
Radczak, Monika Filipowska, Rafał 
Pawłowski, Magdalena Przepiór-
ka, Iwona Petryla oraz Paweł Szpur.

20 lat jak jeden dzień
Dzisiaj świętujemy jubileuszo-

we wydanie tygodnika „30 mi-
nut”. Mija 20 lat od kiedy ukazał 
się jego pierwszy numer. Gazeta 
zmieniała się na przestrzeni lat, 
co można śmiało nazwać dzienni-
karską ewolucją. 907 wydań przez 
20 lat, z pierwszym numerem da-
towanym na 06.12. 2002. Z kolei 
16.09.2011- pierwszy numer „30 
minut”, który ukazał się w Świdni-
cy. W międzyczasie powstała stro-
na internetowa www.30minut.pl, 
która już wcześniej miała ok. 7 000 
odsłon w miesiącu. Redaktorzy 
się zmieniają, gazeta zostaje, ale 
wraz ze zmianą kadry wnosimy 

coś nowego, idąc z duchem czasu. 
Około pięć lat temu powstało Stu-
dio Espresso, czyli cykl wywiadów 
w kawiarniach przy kawie, które 
można oglądać na kanale www.
facebook.com/studio.espresso.of-
ficial i czytać na łamach tygodni-
ka. Gazeta zawsze dawała prze-
strzeń dla publicystyki i wyrażania 
opinii na jej łamach, wówczas 
było to pół strony z rubryką „Moim 
zdaniem”. Od pięciu lat stworzyli-
śmy stałe kolumny autorskie, do 
których pisali i piszą: Małgorzata 
Szpara, dr Małgorzata Beślerzew-
ska, Magdalena Przepiórka, Mo-
nika Dyląg, Justyna Oleksy-Kaczo-
rowska, Bartłomiej Grzegorczyk, 
Dobrosław Kowalski, Jakub Zima, 
Paweł Ludwiczak i Paweł Szpur. 
Jednak to nie wszystko. Do spor-
towego teamu gazety dołączył 
Jakub Zima z portalu sportowy-
-walbrzych.com.pl i wspólnie 
stworzyliśmy Przegląd Sportowy 
Wałbrzych, w którym teksty pub-
likował również legendarny Bar-
tłomiej Nowak. To nie koniec 
zmian, dodaliśmy dział uroda i 
zdrowie, a wisienką na torcie oka-
zał się Kompas Kulturalny - czyli 
comiesięczny przewodnik o tym 
co dzieje się w lokalnej kulturze.

Czas na internet
Po dwudziestu latach od teraz 

BEZPŁATNY TYGODNIK „30 MI-
NUT” będzie ukazywać się jako 
dwutygodnik, gdyż nie jesteśmy 

w  stanie  walczyć z ciągnący-
mi się od miesięcy podwyżkami 
utrzymania przedsiębiorstwa. 
Drożejąca energia, paliwo, koszty 
pracy, a przede wszystkim ceny 
papieru nie dają nam spać po 
nocach. Dokładamy wszelkich 
starań, ale nie jesteśmy w stanie 
wygrać z istniejącą sytuacją go-
spodarczą. Pamiętajmy, że gazeta 
to nie tylko papier, to praca ze-
społu redakcyjnego, dystrybucja, 
energia, podatki, „zusy”, a także  

praca kolporterów, gdyż w głów-
nej mierze rozdajemy gazetę do 
rąk własnych czytelników. W do-
bie cyfryzacji zapraszamy Was 
na nasze strony internetowe, 
www.30minut.pl, naszemiasto.
walbrzych.pl oraz sportowy-wal-
brzych.com.pl. Tam przeczyta-
cie codzienną dawkę informacji. 

Dziękujemy za 20 lat razem! 
Zespół Redakcyjny 

 Gazety 30minut.
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Miliardy dla Dolnego Śląska i regionu 
Blisko 11 miliardów zło-

tych trafi na Dolny Śląsk w 
ramach funduszy unijnych. 
To rekordowy i historyczny 
budżet Dolnego Śląska, któ-
ry skoncentrowany będzie 
na zrównoważonym rozwo-
ju całego regionu.

Komisja Europejska zaakcep-
towała Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska na lata 2021-2027 
wraz z Funduszem Sprawiedliwej 
Transformacji dla subregionu 
wałbrzyskiego. Szczegóły na co 
pieniądze zostaną wydane przy-
bliżył wicemarszałek wojewódz-
twa Grzegorz Macko podczas 
specjalnie przygotowanej kon-
ferencji prasowej w Wałbrzychu.  

– Wiele miesięcy naszych sta-
rań przyniosło pozytywne efek-
ty. To ogromny sukces naszego 
regionu i zespołu ludzi, którzy 
pracowali nad setkami projektów 
i tysiącami stron dokumentów. To 
dla mnie ogromne wyróżnienie i 
satysfakcja, że mogłem kierować 
pracami zespołu negocjacyjne-
go – podkreślił wicemarszałek 
Grzegorz Macko. Wicemarszałek 
podziękował również samorzą-
dowcom, przedsiębiorcom i orga-
nizacjom pozarządowym za wiele 

rozmów na temat kształtu fundu-
szy unijnych dla Dolnego Śląska.  

– W szczególności jednak dzię-
kuję premierowi Mateuszowi Mo-
rawieckiemu i ministrowi Micha-
łowi Dworczykowi za ich osobiste 
zaangażowanie w temat fundu-
szy unijnych dla subregionu wał-
brzyskiego i całego wojewódz-
twa – dodał Grzegorz Macko. 
Ogromne pieniądze dla 
aglomeracji wałbrzy-
kiej i kotliny kłodzkiej 
W ramach Funduszu Sprawied-
liwej Transformacji subregion 
wałbrzyski otrzyma ponad 581 
mln euro na inwestycje m.in. 
z zakresu termomodernizacji 
czy podnoszenia jakości życia. 

 – Docelowo fundusze chcemy 
przeznaczyć na inwestycje infra-
strukturalne, jak np. rewitalizacja 
kolejnych linii kolejowych, re-
mont dróg czy zakup nowoczes-
nego taboru. Duża część środków 
będzie skierowana na ochronę 
środowiska i klimatu na przykład 
za pomocą termomodernizacji 
budynków i wymiany pieców – 
przybliżył Grzegorz Macko. Dzię-
ki tym funduszom wiele gmin, 
które ucierpiały w latach 90-tych 
będą mogły jeszcze szybciej się 
rozwijać, aby stać się atrakcyjnym 
miejscem do życia dla mieszkań-
ców całego regionu. Proces ne-
gocjacyjny z Komisją Europejską 
i wszystkimi zainteresowanymi 
stronami trwał blisko trzy lata. 
                                                                    Red.

Źródło i fot. UMWD
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Kolejne „skarby Hochbergów”
Nie tak dawno można 

było przeczytać na porta-
lu www.30miut.pl i nasze-
miasto.walbrzych.pl o ro-
dzinnych pamiątkach rodu 
książęcej rodziny Hochber-
gów, która była właścicie-
lem książańskiego majątku. 
Rodzina nadal utrzymuje 
kontakty i współpracuje 
zarówno z władzami spółki 
zarządzającej zamkiem jak 
i Fundacją Księżnej Daisy 
von Pless.

Wówczas na łamach www pi-
saliśmy, iż antykwariusz z Bogu-
szowa-Gorc z domu aukcyjnego 
Pan Passer trafił na cały zbiór 
rzeczy należących do książąt 
Hochberg von Pless! Wśród nich 
znajdują się takie drobiazgi jak: 
pudełko zapałek w etui ze srebra 
opatrzone rodowym herbem, 
parę klasycystycznych ramek z 
końca osiemnastego stulecia na 
rodzinne portrety. Jednak bar-
dziej osobiste przedmioty, które 
zakupił antykwariusz, to Biblia 
wydana w 1725 roku w Norym-
berdze, pamiątkowa akwarela z 
egzotycznego safari, uwiecznia-
jąca polowanie na tygrysa czy 
rzeźba z brązu – własność Alek-
sandra Grafa von Hochberg z 

roku 1948, o czym informuje mo-
siężna tabliczka na cokole rzeźby. 
To nie wszystko – prawdziwym 
hitem jest depesza wysłana 11 
lutego 1930 roku przez samego 
cesarza Wilhelma II z rezydencji 
Huis Doorn pod Utrechtem, w 
Niederlandach, w której to Jego 
Cesarska Mość, przebywając po 
abdykacji na wygnaniu, składa 
powinszowanie Janowi Henryko-
wi XV von Pless z okazji zaręczyn 
jego syna, Aleksandra Grafa von 
Hochberg, z córką królowej ru-
muńskiej Marii, Ileaną! Okazuje 
się, że to dopiero początek ko-
lekcji. - Nie ustajemy w tropieniu 
skarbów rodziny Hochbergów 
- informuje naszą redakcję anty-
kwariusz Tomasz Jabłoński.- Po 
owocnych negocjacjach może-
my pochwalić się drugą transzą 
nabytych pamiątek. Wśród nich 
odnajdujemy pochodzące z pry-
watnych zbiorów Grafa Alexan-
dra fotografie przedstawiające 
najbliższych: portretowe ujęcie 
jego dziadka czyli Jana Henryka 
XI, twórcę ekonomicznej potęgi 
rodu, tego samego, który zaku-
pił i zmodernizował tyski browar, 
matki, Daisy von Pless pogrążo-
nej w lekturze i na tle alei lipowej 
w Książu, w towarzystwie swych 
dwóch synów, czy wreszcie sceny 

rozgrywającej się przed pałacem 
w Pszczynie z udziałem samego 
cesarza Wilhelma II - opowiada 
antykwariusz z domu aukcyjne-
go Pan Paser. -Jest tu też wydana 
we Wrocławiu pocztówka z auto-
mobilem, na odwrocie której bli-
ski przyjaciel Max, pisze do Ale-
xandra na adres we Frankfurcie 
nad Menem. Nie tylko nostalgię 
ale i chęć odzyskania rodzinnych 
rezydencji w Książu i Pszczynie 
ilustrują mapy śląskiej dziedziny 

i kolorowe grafiki starego i no-
wego Książa, a także obraz olejny 
z widokiem rodzinnej siedziby, 
której fasada odbija się lustrze 
stawu. Na szczególną uwagę 
zasługuje zdjęcie z 1930 roku, 
wykonane z okazji zaręczyn Ale-
xandra von Hochberga z rumuń-
ską księżniczką Ileaną. Fotografia 
nosi odręczne podpisy pary i jest 
nieznaną dotąd wersją, podob-
nego podwójnego portretu, 
który można znaleźć dziś w inter-

necie. Ta część pamiątek ma bar-
dzo osobisty charakter - dodaje 
ekspert. Czy znajdą się kolejne 
„skarby” książańskiego rodu? - 
Jest rzeczą pewną, że nie jest to 
ostatni akt naszych poszukiwań - 
podsumowuje Tomasz Jabłoński.

PAS
źródło i fot. Pan Passer
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Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia: sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2023 r. o godz. 10.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22, pokój nr 206 .

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie  w pieniądzu do dnia 10.01.2023 r. wadium w wysokości 3.130 zł (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści złotych 00/100) 
na konto Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu VeloBank S.A.  w Katowicach numer 42 1560 0013 2242 2159 5745 0003. 

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie 

podanym w zawiadomieniu lub nie wpłaci ceny sprzedaży nieruchomości, nie później niż na 2 dni przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. W tym przypadku 
organizator przetargu może również odstąpić od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega niezwłocznie zwrotowi tj. nie później niż trzy dni od dnia zamknięcia przetargu.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać dowód tożsamości lub inny dokument, z którego wynikać będzie :imię, nazwisko, PESEL oraz  wskazać  adres zamieszkania, adres do 

doręczeń w tym, adres elektroniczny, a także przedłożyć potwierdzenie wpłaty wadium, numer NIP, oryginał i kserokopię: aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru, 
zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej (wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy). W przypadku cudzoziemców - osób prawnych wszelkie dokumenty okazywane 
do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową) 
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza 

wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości po-

stąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, zobowiązany jest on przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę właściwego Ministra na nabycie nieruchomości 
w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana ( ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( t.j. Dz.U. z 2017 r. ,poz. 2278 ) Nabywca nieruchomo-
ści jest zobowiązany we własnym zakresie do ustalenia, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Osba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony z Nabywcą, a w razie nieosiągnięcia porozumienia w tej kwestii, miejsce i termin zawarcia umowy zostaną wyznaczone przez 
Starostę Wałbrzyskiego. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu - przed zawarciem aktu notarialnego najpóźniej na 2 dni 
przed wyznaczonym w zawiadomieniu terminem.  

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej ponosi Nabywca nieruchomości.
Starosta Wałbrzyski zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Sprzedający (Starosta Wałbrzyski reprezentant Skarbu Państwa)  nie odpowiada za wady ukryte  w zbywanej nieruchomości, w tym także za nie ujawniony w Powiatowym Za-

sobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 24, I piętro oraz publikowane na stronie internetowej tut. 

Urzędu i w BIP. 
Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dot. nieruchomości jak i warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 22, tel. 74 84 60 545, pokój 340.

Starosta Wałbrzyski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 
2021., poz.1899 ze zm.) , §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2213) oraz Zarządzenia nr 294 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chwaliszowie, gmina Stare Bogaczowice

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chwaliszowie gm. Stare Bogaczowice:
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Do wynajęcia pomieszczenia biurowe. TANIO, DOBRA LOKALIZACJA tel. 602 608 318

Sobota z trzema nietrzeźwymi kierowcami

PIJANI WCIĄŻ JEŻDŻĄ SAMOCHODAMI

Zabezpieczono 650 porcji środków odurzających

ZNIKAJĄ KOLEJNE NARKOTYKI

Funkcjonariusze z Wał-
brzycha oraz Boguszowa-
-Gorc w sobotnie popołu-
dnie zatrzymali w naszym 
mieście oraz powiecie trzech 
kompletnie pijanych kie-
rujących. Rekordzista miał 
ponad 3,5 promila alkoholu 
w organizmie i na Białym 
Kamieniu doprowadził do 
poważnie wyglądającej koli-
zji drogowej.
 Na szczęście w tym zdarzeniu 

nikt nie ucierpiał. Przypominamy, 
że każdy zatrzymany delikwent 
kierujący pojazdem mechanicz-
nym pod wpływem alkoholu 
musi się liczyć z karą pozbawienia 
wolności do lat 2, dożywotnim 
zakazem kierowania pojazdami 
oraz wysoką grzywną. Za spowo-
dowanie wypadku drogowego 

pod wpływem alkoholu można 
natomiast trafić za kraty więzienia 
nawet na 8 lat. Jako policjanci po 
raz kolejny mówimy stanowcze 
„nie” takiemu zachowaniu na dro-
gach - podkreślają mundurowi.

10 grudnia około godziny 12:40 
policjanci Komisariatu Policji w 
Boguszowie-Gorcach patrolowali 
ul. Traugutta w tej miejscowości. 
To właśnie tam zauważyli poru-
szającego się niepewnie motoro-
werzystę. Postanowili sprawdzić 
stan trzeźwości kontrolowanego 
mężczyzny. Okazało się, że w or-
ganizmie mieszkańca Witkowa 
były dokładnie 2 promile alko-
holu. Mężczyzna więc jednośla-
dem dalej nie pojechał. Około 
godziny 14:30 funkcjonariusze 
ruchu drogowego kontrolowali 

na ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu 
36-letniego mieszkańca naszego 
miasta. Niestety kierujący samo-
chodem osobowym mężczyzna 
wydmuchał 2,02 promila alkoho-
lu. Mundurowi zatrzymali spraw-
cy przestępstwa prawo jazdy, a 
jego samochód trafił na parking 
strzeżony. Przed godziną 18:00 
natomiast inni funkcjonariusze 
„drogówki” otrzymali zgłoszenie o 
kolizji drogowej na ul. Daszyńskie-
go w Wałbrzychu, gdzie kierujący 
w wyniku niedostosowania pręd-
kości do panujących warunków na 
drodze miał wjechać w ogrodze-
nie posesji, uszkadzając przy tym 
słup telekomunikacyjny. Niestety 
i ten kierujący był kompletnie pi-
jany. Niechlubny rekordzista mi-
nionego weekendu wydmuchał 
3,63 promila alkoholu. 40-letni 

wałbrzyszanin również pożegnał 
się z prawem jazdy, a jego pojazd 
odholowany został na parking 
strzeżony. POLICJA PRZYPOMINA 
-  nieodpowiedzialnym kierują-
cym pojazdami mechanicznymi 
grozi teraz kara pozbawienia wol-
ności do lat 2, nawet dożywotni 
zakaz kierowania pojazdami oraz 

wysoka grzywna. Ostrzegamy, 
że w przypadku doprowadzenia 
pod wpływem alkoholu do wy-
padku drogowego można trafić 
za kraty więzienia nawet na 8 lat.

Red. 
Źródło i fot. 

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu

Wałbrzyscy policjanci 
zatrzymali dwie osoby, które 
posiadały środki psychotro-
powe w postaci amfetaminy 
lub metamfetaminy, a także 
środki odurzające w postaci 
marihuany. Łącznie zabez-
pieczonych zostało ponad 
650 porcji handlowych tych 
narkotyków. 
Funkcjonariusze po raz kolejny 

mówią stanowcze „nie” osobom 
zajmującym się tym nielegal-
nym procederem i przypomina-
ją, że prowadzą dalsze, codzien-
ne działania w celu zwalczania 
tego rodzaju przestępczości. 

Do pierwszej interwencji doszło 
w miniony czwartkowy wieczór. 
Około godziny 19:00 funkcjona-

riusze kryminalni wałbrzyskiej 
komendy udali się do jednego z 
mieszkań na Poniatowie. To właś-
nie tam znaleźli spore ilości am-
fetaminy oraz marihuany. Łącznie 
było to blisko 170 porcji handlo-
wych tych środków odurzających 
i psychotropowych. Do sprawy za-
trzymany został 23-latek – lokator 
mieszkania. Mundurowi do spra-
wy zabezpieczyli gotówkę w kwo-
cie tysiąca złotych na poczet przy-
szłych kar. Mężczyzna noc spędził 
w jednej z cel wałbrzyskiej komen-
dy, a następnego dnia usłyszał za-
rzut. Z kolei w poprzedni piątko-
wy wieczór – około godziny 18:00 
- funkcjonariusze ogniwa wywia-
dowczego wałbrzyskiej komendy 
na jednej z ulic Nowego Miasta za-
uważyli mężczyznę, którego rów-

nież podejrzewali o posiadanie 
substancji zabronionych prawem. 
W trakcie legitymowania okazało 
się, że 36-latek miał przy sobie wo-
reczek, a w nim metamfetaminę. 
Było to łącznie ponad 480 porcji 
handlowych tych narkotyków. I 
on noc spędził w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych wałbrzy-
skiej komendy, a następnego dnia 
usłyszał zarzut. Obaj podejrzani 
staną przed sądem. Za posia-
danie narkotyków grozi im kara 
pozbawienia wolności do lat 3.

Red.

Źródło i fot.  
Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu
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PORADNICTWO
 PSYCHOLOGICZNE

1. NZOZ  „Przychodnia Zdrowia Psychicznego 
i Terapii i Uzależnień ANIMA”; Wałbrzych, ul. Bro-
niewskiego 83-85; rejestracja pon.-piątek 8.00-
16.00 tel. 74 841 54 66 , 74 841 53 56 , 74 665 66 
88; http://www.pzpanima.pl/; poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla Dorosłych Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego dla Dzieci i Młodzieży;

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; 
Matejki 7, 58-300 Wałbrzych;  Umówienie wizyty 
od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00;  tel.: 74 842 
22 43 , 74 842 52 63; sekretariat@ppp.edu.pl, www.
ppp.edu.pl; zaburzenia zachowania,  problemy ro-
dzinne, trudności w kontaktach z rówieśnikami, 
przemoc domowa, uzależnienie, zaburzenia  roz-
wojowe , zaburzenia  odżywiania  się; warunkiem 
skorzystania z  usług jest wypełnienie karty zgło-
szenia;

3. Urząd Miejski  w Wałbrzychu; prześlij swoje 
zapytanie do psychologa na adres e-mail psycho-
log@walbrzych.eu  lub wypełnij: Formularz kon-
taktowy na stronie pomoczaufanie.walbrzych.eu; 
dostępne 24  godz. przez 7 dni w tygodniu;

4.  Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzy-
su Psychicznego (zlecenie NFZ); Fundacja ITAKA 
skr. Pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66.; dostęp-
ne 24  godz. przez 7 dni w tygodniu;  tel. 800 70 
2222- bezpłatna infolinia; www.liniawsparcia.pl; 
porady@liniawsparcia.pl; Kryzysy psychiczne, sta-
ny depresyjne, myśli samobójcze.

PORADNICTWO
PEDAGOGICZNE

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna; Ma-
tejki 7, 58-300 Wałbrzych;  Sekretariat obsługuje 
klientów w godzinach od poniedziałku do piątku 
800 – 1600; tel.: 74 842 22 43 , 74 842 52 63; sekre-
tariat@ppp.edu.pl, www.ppp.edu.pl; trudności w 
nauce, dzieci szczególnie uzdolnione, doradztwo 
zawodowe (wybór szkoły, zawodu) Warunkiem 
skorzystania z  usług jest wypełnienie karty zgło-
szenia;

2. Urząd Miejski w Wałbrzychu; prześlij swoje za-
pytanie do pedagoga na adres e-mail pedagog@
walbrzych.eu  lub wypełnij: Formularz kontaktowy 
na stronie pomoczaufanie.walbrzych.eu; dostępne 
24 godz. przez 7 dni w tygodniu; pomoc w rozwią-
zywaniu problemów wychowawczych, szkolnych.

PORADNICTWO
SPOŁECZNE

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Ki-
lińskiego 1, 58-300 Wałbrzych; Pracownicy socjal-
ni przyjmują od poniedziałku do piątku od godz. 
730 do 1000;  Wnioski o udzielenie pomocy moż-
na składać codziennie w godz. od 730 do 1530 w 
Punkcie Obsługi Klienta; tel.:74/6640800; wsparcie  
z zakresu pomocy społecznej; https://mops.wal-
brzych.pl/pl/pomoc-spoleczna/;

2. Klub Integracji Społecznej Centrum Aktywno-
ści Lokalnej w Wałbrzychu ul. Mickiewicza 26, 

Poniedziałek – piątek od godz. 730 – 1530 
Tel. 74 645 86 59 e-mail: e.grzelak@mops.wal-
brzych.pl; Poradnictwo specjalistyczne, zajęcia 

z doradcą zawodowym, zajęcia rozwojowe, tre-
ning umiejętności społecznych;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

1.  Centrum Aktywności Lokalnej ul. Mi-
ckiewicza 26, Punkt Konsultacyjny tel.: 
74 645 86 55,  74 664 94 71, 885 370 011; pon.-
-czw. godz. 07:00 – 17:00; uzależnienia od alkoholu 
i środków psychoaktywnych, współuzależnienia,  
przeciwdziałania przemocy, spotkania  indywidu-
alne i grupowe;

2. Poradnia  Profilaktyczno-Konsultacyjna „MO-
NAR”;  ul. Beethovena 10  58-300 Wałbrzych; Kon-
sultacje i poradnictwo dla młodzieży i rodziców 
tel.:530 633 334 ; http://www.monar.org/ ; pomoc 
w zakresie uzależnień od alkoholu i środków psy-
choaktywnych, współuzależnienia, terapeutyczne 
zajęcia indywidualne i grupowe;

3. NZOZ „Przychodnia Zdrowia Psychicznego i 
Terapii i Uzależnień ANIMA”; ul. Broniewskiego 83-
85  58-309 Wałbrzych; Umówienie wizyty codzien-
nie 8.00-16.00 osobiście lub telefonicznie: 74 841 
54 66,  74 841 53 56,  74 665 66 88; http://www.
pzpanima.pl/; terapia uzależnień od alkoholu i 
współuzależnień, terapia par i rodzin, grupa tera-
peutyczna DDA, warsztaty zapobiegania nawro-
tom;

4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych;  ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych 
pokój 7; wszystkie dni robocze w godzinach 730 
– 1530; https://mops.walbrzych.pl/pl/miejska-ko-
misja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych/  
tel.: 74 6640841;   przyjmowanie wniosków doty-
czących leczenia odwykowego, kierowanie spraw 
do sądu, prokuratury, policji i innych instytucji, 
przeprowadzanie interwencji w stosunku do osób 
nadużywających alkoholu, udzielanie pomocy ro-
dzinom nadużywającym alkoholu, diagnozowanie 
w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowa-
niem do lekarza biegłego w zakresie uzależnienia 
od alkoholu;

5. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Na Palesty-
nie”; ul. Św. Józefa 1  58-305 Wałbrzych; tel.:785 803 
000; Punkt konsultacyjny pon. 9.00-13.00, wtorek 
14.00-18.00, czwartek 9.00-13.00, Klub AA wtorek 
18.00-20.00  sobota 17.00-19.00 pik@napalestynie.
pl; pomoc w zakresie uzależnień od alkoholu, spot-
kania indywidualne i grupowe;

6. Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy 
narkotykowe); 800 120 289 - od poniedziałku do 
piątku w godzinach 10.00-17.00; Anonimowa Poli-
cyjna Linia Specjalna – 800 120 148 - czynny całą 
dobę Narkomania — Pomoc Rodzinie; Infolinia To-
warzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych 
„Powrót z U” - 800 120 359.

PRZECIWDZIAŁANIE
PRZEMOCY DOMOWEJ

1. Punkt Konsultacyjny Centrum Aktywności Lo-
kalnej, ul.Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych; ponie-
działek – piątek, godz. 07:00–16:00; 74 645 86 55 , 
74 664 94 71; poradnictwo specjalistyczne psycho-
logiczne, terapeutyczne, grupy wsparcia; 

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia; ul. Ogrodo-
wa 2a, 58-306 Wałbrzych; przyjęcie do ośrodka od-

bywa się przez całą dobę; tel.: 74 840 82 96, 515 296 
109; http://sow.walbrzych.pl/; zapewnienie schro-
nienia  ofierze przemocy w rodzinie  oraz dzieciom 
pozostającym pod jej opieką; udzielanie natych-
miastowej pomocy psychologicznej i prawnej;

3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „ Niebieska linia” Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Al. Je-
rozolimskie 155 02-326 Warszawa; dostępne pn. 
– sob. godz. 08.00–22.00 ndz. I święta godz. 0800–
1600; 800 120 002- Bezpłatna infolinia; www.nie-
bieskalinia.info; biuro@niebieskalinia, wsparcie, 
pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym 
miejscu pomocy w problemach pomocy domowej.

INTERWENCJA
KRYZYSOWA

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Ogrodowa 
2a 58-306 Wałbrzych;  tel. całodobowy: opie-
kunowie 785 789 842, pracownik socjalny tel: 
785 788 325;www.interwencjakryzysowa.pl; po-
moc psychologiczna,  pomoc socjalna (praca so-
cjalna), pomoc prawna, pomoc medyczna, psycho-
terapia grupy wsparcia; hostel; tryb przyjmowania 
klientów: bez skierowania i decyzji administracyj-
nej, na wniosek osoby potrzebującej pomocy, jej 
bliskich lub instytucji;

2. Centralne Zarządzanie Kryzysowe Rządowe 
Centrum Bezpieczeństwa; Rakowiecka 2A 00-993 
Warszawa; dostępne 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu; Całodobowy dyżur: (22) 785 700 
177 e-mail: dyzurny@rcb.gov.p; http://rcb.gov.pl/
zarzadzanie-kryzysowe/; poczta@rcb.gov.pl ; mo-
nitorowanie bezpieczeństwa Świadek zagrożenia 
kryzysowego, osoba poszukująca informacji na te-
mat zarządzania kryzysowego.

POMOC
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

1. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu; ul. 
Ogrodowa 5B 58-306 Wałbrzych; Dla Klientów: 
800-1415; tel.748407300/330; www.walbrzych.
praca.gov.pl; kancelaria@urzadpracy.pl; pośredni-
ctwo pracy; poradnictwo zawodowe; podnoszenie 
kwalifikacji; świadczenia pieniężne;

2. Infolinia Urzędów Pracy - Zielona Infolinia 
Urząd Pracy; Ciepła 20 . 15-472 Białystok; dostęp-
na pn.- pt. godz. 0800-1800; tel.: 19 524 (z Polski) 
+48 22 19524 (z zagranicy) ,koszt zgodnie z taryfą 
operatora; www.zielonalinia.gov.pl; biuro@zielo-
nalinia.gov.pl. 

POMOC DLA OSÓB
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

1. Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Prze-
stępstwem w Wałbrzychu, ul. Schmidta 16, po-
niedziałek i wtorek 15.00-20.00, tel. 781 621 804; 
Wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i 
finansowe; funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl;

2. Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 
309 900  tel. całobowy/7 dni w tygodniu.

PRAWO
KONSUMENCKIE

1. Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów; Al. 
Wyzwolenia 24 (pokój 26) 58-300 Wałbrzych; do-
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stępne w  poniedziałek, środę, czwartek 730 – 1530; 
wtorek 730-1630 piątek 730-1430; tel.748460522; 
http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl;  po-
moc w indywidualnych sprawach konsumenckich;

2. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 
UOKiK Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 War-
szawa; dostępne: pn.- pt. Godz. 0800-1800; Info-
linia konsumencka (prowadzona przez Federację 
Konsumentów) 801 440 220, 22 290 89 16,  Koszt 
połączenia zgodnie z taryfą operatora; https://
www.uokik.gov.pl/; porady@dlakonsumentow.pl; 
Ochrona praw konsumenckich.

PRAWA
PACJENTA

1. Rzecznik Praw Pacjenta Biuro RPP; ul. Młynar-
ska 46, 01-171 Warszawa; tel.800 190 590; pn. - pt. 
godz. 8.15-16.15; Bezpłatna infolinia, Zapisy na po-
radę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub  (22) 532 
82 43; https://www.bpp.gov.pl kancelaria@rpp.
gov.pl; Ochrona praw pacjenta;

2. Narodowy Fundusz Zdrowia- Centrala Na-
rodowy Fundusz Zdrowia; Grójecka 186,  02-390 
Warszawa; pn.- pt. Godz. 0800-1600; Infolinia Cen-
tralna: 800 392 976, (*) 22 572 60 42 (**) (*)  połą-
czenia bezpłatne (**) koszt zgodnie z taryfą ope-
ratora; http://www.nfz.gov.pl; infolinia@nfz.gov.pl; 
Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: - prawa 
pacjenta -leczenie w kraju i poza granicami -kolejki 
do świadczeń;

3. Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w 
Wałbrzychu; Al. Wyzwolenia 20, 58-300 Wałbrzych; 
pn.- pt. Godz. 0800-1600; tel.74 66 43 111, 74 66 
43 112; wniosek_wb@nfz-wroclaw.pl; Uprawnienia 
ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta-le-
czenie w kraju i poza granicami-kolejki do świad-
czeń;

4. Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych; ul. 
Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa; KORESPONDEN-
CJA: Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa; do-
stępne: pn.-pt. Godz. 0800-1700; tel.: 801 801 015, 
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora; http://
www.niepelnosprawni.gov.pl sekretariat.bon@mr-
pips.gov.pl ; z porad mogą korzystać osoby niepeł-
nosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające 
na rzecz osób niepełnosprawnych;

5. Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon 
zaufania; Biuro RPD Przemysłowa 30/32 00-450 
Warszawa tel.: (22) 583 66 00 . fax.: (22) 583 66 96; 
dostępne:  pn.-pt. Godz.0815-1615;; pn.- pt. Godz. 
0815-2000; (dzwoniąc po godzinach i w dni wolne 
można opisać problem i  zostawić kontakt do siebie 
a doradcy oddzwonią), tel.: 800 121 212 Bezpłatna 
infolinia https://brpd.gov.pl rpd@brpd.gov.pl

PRAWO
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1. Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych; Klienci mogą skorzystać z 
pomocy pracowników w  Centrum Obsługi Tele-
fonicznej lub podczas wizyty osobistej w placów-
ce. Nr centrali :(22) 667 10 00; dostępne: pn. – pt. 
Godz. 0700 – 1800 ; (22) 560 16 00, Koszt połącze-
nia zgodnie z taryfą operatora; http://www.zus.pl/
o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

-cot@zus.pl; Zakres informacji: pomoc techniczna 
– składki – renty – emerytury;

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w 
Wałbrzychu – ul. Kasztanowa 1, Godziny obsługi 
klientów Poniedziałek - Piątek: 8.00-15.00.

PRAWO
PRACY

1. Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy In-
spektorat Pracy we Wrocławiu oddział w Wałbrzy-
chu;  Andersa 136, 58-304 Wałbrzych; dostępne: 
pn. – pt. Godz. 0730 – 1530; tel.: 74 887 11 00, 74 
-887-11-12; https://wroclaw.pip.gov.pl/pl; Porady z 
zakresu prawa pracy;

2. Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji 
Pracy; ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa; tel.22 391 
82 15 fax. 22 391 82 14 801 002 006 (dla  tel. sta-
cj.), 459 599 000 (dla tel. kom.), 22 391 83 60 (dla 
obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP), 
Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwa-
ga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na po-
łączenie; www.bip.pip.gov.pl; kancelaria@gip.pip.
gov.pl; Porady z zakresu prawa pracy.

PRAWO 
PODATKOWE 

1. Krajowa Informacja Skarbowa; ul. Teodora 
Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała; dostępne: pn.- pt. 
godz. 0700-1800; tel.: 801 055 055 ( z tel. stacjonar-
nych. ( (22) 330  03 30 Z  z tel. Komórkowych. + 48 
(22 )330 03 30 (z tel. zagranicznych); Koszt zgodnie 
z taryfą operatora www.kis.gov.pl; https://porad-
nikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informa-
cja-podatkowa. Inf. podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, 
podatki lokalne, akcyza itp.;

2. Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, ul. Uczniow-
ska 21,  Na wizytę w Urzędzie Skarbowym możesz 
umówić się korzystając z jednego z trzech możli-
wych sposobów:

elektronicznie – link https://www.dolnoslaskie.
kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-we-wroc-
lawiu/zalatwianie-spraw/umow-wizyte-w-urze-
dzie-skarbowym

telefonicznie- pod numerem telefonu: 784 330 
349, 784 330 613, 784 330 415 

podczas osobistej wizyty w urzędzie w punkcie 
rezerwacji wizyt poniedziałek w godzinach 8:00 - 
18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 -15:00. 

POMOC DLA OSÓB
BĘDĄCYCH W SPORZE

Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
1. Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych) Biuro 

Rzecznika Finansowego; Al. Jerozolimskie 87 02 
001 Warszawa; Ubezpieczenia gospodarcze: (22) 
333 73 28 pn.-pt. Godz. 0800-1800; Ubezpieczenia 
Społeczne, OFE ZUS: (22) 333 73 26 lub (22) 333 73 
27 pn.-pt. Godz.1100-1500; Ubezpieczenia ban-
kowe i rynku kapitałowego: (22) 333 73 25 pn.-pt. 
Godz. 0800-1600; Porady e-mail: porady@rf.gov.pl 
(czas oczekiwania na odpowiedz e-mailową ok.2 
tygodni); https://rf.gov.pl/kontakt biuro@rf.gov.pl

INNE
1. Rzecznik Praw Obywatelskich; Pl. Magistracki 

1  58-300 Wałbrzycha Ratusz II piętro, p. 25; 
Dostępny w każdy pierwszy czwartek miesiąca 

w godz. 900-1400; 800 676 676; Ochrona praw oby-
watelskich;

2. Rzecznik Praw Obywatelskich; Al. Solidarno-
ści 77. 00-090 Warszawa; dostępne w: pon. godz. 
1000-1800 wt.- pt. Godz. 0800-1600; Infolinia oby-
watelska: 800 676 676, Połączenia bezpłatne z tel. 
stacjonarnych i komórkowych; https://www.rpo.
gov.pl biurorzecznika@brpo.gov.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
I NIEODPŁATNE PORADNICTWO

OBYWATELSKIE,
w tym nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne po-
radnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, 
która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowa-
dzącej jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego 
roku. Przed uzyskaniem porady osoba uprawniona 
jest zobowiązana złożyć stosowne oświadczenie.

Wymagana jest rejestracja na wizyty pod wska-
zanymi numerami telefonów lub elektronicznie 
https://zapisy-np.ms.gov.pl 

1. Radcowie prawni, Wałbrzych, pl. Magistra-
cki 1, poniedziałek- piątek godz.900-1300; tel.74 
6655183 -  nieodpłatna pomoc prawna, w tym nie-
odpłatna mediacja;

2. Adwokaci i Radcowie Prawni ze Stowarzy-
szenia Niezależne Forum Doradczo Szkolenio-
we -  Wałbrzych, pl. Magistracki 1; poniedziałek 
godz. 1300-1800 wtorek- piątek godz. 1300-1700 
tel.746655183 -  Nieodpłatna pomoc prawna, w 
tym nieodpłatna mediacja;

3. Adwokaci - Wałbrzych, Limanowskiego 9; po-
niedziałek- piątek godz.900-1300 ; tel. 74 6666399 
- nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne 
mediacje;

4. Adwokaci i Radcowie Prawni ze Stowarzy-
szenia Niezależne Forum Doradczo Szkoleniowe -  
Wałbrzych, Hirszfelda 4, poniedziałek- godz. 1200-
1700 , od wtorku do  piątku.1200-1600;  tel.74 666 
10 21 - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w 
tym nieodpłatna mediacja;

5. Wsparcie w zakresie poradnictwa prawnego 
24 godz. przez 7 dni w tygodniu Urząd Miejski w 
Wałbrzychu; zapytanie do prawnika na adres praw-
nik@walbrzych.eu 

Osoby, które ze względu na niepełnospraw-
ność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu 
lub doświadczają trudności w komunikowani, 
mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez 
internet lub w miejscu zamieszkania a także 
skorzystać z usług tłumacza języka migowego. 
Zgłoszenie to może być dokonane w następu-
jącej formie: e-mail: um@um.walbrzych.pl; fax: 
74/ 6488506; tel. 746655376 (korzystając z oso-
by przybranej); podanie złożone do Biura Ob-
sługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

DLA  MIESZKAŃCÓW  MIASTA  WAŁBRZYCHA
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Finału już nie oglądam

Śmiejemy się z tego co 
dzieje się na mundialu. 
Zostało nam jednak już 
zero drużyn z Europy. 
Komu kibicować? W życiu 
nie Argentynie. Kto zo-
staje? Afryka! Trudno się 
przełamać. Skoro tak to 
wygląda, to może przy-
bliżę pewne spojrzenie z 
polskiego filmu. Komedii, 
którą większość z nas bar-
dzo lubi: „[…] ocho późne 
rokokoko […]” Co to ozna-
cza? Jeśli już ma wygrać 
Afryka, to niech to wy-
gra ta prawdziwa Afryka.

Po co później wracać my-
ślami do słów piosenki 
„Polska Afryka. Afryka 
Polska”. Niby nic, ale taka 
dygresja, że „Farbowa-
nych lisów” mamy już tro-
chę dość. Trójkolorowi są 
mocni. Powinni wygrać i z 
Maroko i z Argentyną. Nie 
zmienia to jednak faktu, 
że radości to nikomu poza 
mieszkańcami kraju imi-
grantów nie przyniesie.

Ktoś mógłby pomyśleć, 
że żal mi dupę ściska bo 
naszych już nie ma i im 
zazdroszczę. Jasne, że im 
zazdroszczę! Dlaczego 
miałbym nie. Chyba każdy 
Polak wolałby w czwór-
ce oglądać biało-czerwo-
nych. Jeśli twierdzi ina-
czej, to zdecydowanie ma 
coś z głową i lepiej niech 
zatrzyma to dla siebie.

Jakkolwiek turniej się 
skończy, już dzisiaj nie 
mogę się doczekać koń-
ca tej żenującej imprezy. 
Mundial w grudniu?! W 
czerwcu, w lecie jak naj-
bardziej tak! W zimie? 
Moi drodzy, przecież te-
raz mamy czas skoków. Za 
chwilę Turniej Czterech 
Skoczni. Czas zakończyć 
tą piłkarską anomalię. 

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Ale Jazz liderem. Olimpijczyk goni

Zaczęło się od bardzo za-
ciętego pojedynku T-Best 
Grzegorza Michalaka z Tran-
sway GK Auto Luks, w bar-
wach którego zobaczyliśmy 
między innymi Piotra Borka. 
Transway po ciężkim boju 
zwyciężyło zaledwie jed-
nym golem.

W drugim spotkaniu pasjo-
nowaliśmy się odważną grą 
Zrzeszonych, którzy przez 
3/4 meczu dotrzymywali 
kroku broniącemu tytułu 
mistrzowskiego Olimpijczy-
kowi Wałbrzych. Olimpij-
czyk zwyciężył dość pew-
nie, ale gole potwierdzające 
wyższość padały dopiero 
pod koniec spotkania. Zrze-
szeni ulegli 5:10, ale mogą 
być z siebie dumni, szcze-
gólnie jeśli przypomnimy 
sobie sromotną klęskę z po-

przedniego sezonu, kiedy to 
Olimpijczyk wygrał 27:2.

Aktualny lider w swoim 
drugim starciu ponownie 
okazał się lepszy od swoje-
go rywala. Tym razem Ale 
Jaz zwyciężyło ForFun Wał-
brzych 10:0 i przynajmniej 
przez najbliższy tydzień, 
będzie piastować fotel lide-
ra. Warto też zaznaczyć, że 
Ale Jazz wciąż jeszcze nie 
straciło bramki.
W ostatnim tego dnia me-
czu, rozgrywanym w ramach 
2 kolejki, Forever pokonał 
Śmigielski Ogrodzenia 8:5. 
Było to bardzo ciekawe 
spotkanie, w którym przez 
długi czas trudno było jed-
noznacznie stwierdzić, 
komu uda się przechylić 
szansę na swoją stronę.

Z przyczyn od nas nieza-
leżnych, nie odbyło się 
spotkanie Invenio z Joy-
sonquinn. 11 grudnia zoba-
czyliśmy za to zmagania w 
zaległym meczu 1 kolejki, 
w którym Transway GK Auto 
Luks mierzył się z Olimpij-
czykiem Wałbrzych. Zaczęło 
się bardzo dobrze dla aktu-
alnych mistrzów, którzy sto-

sunkowo szybko uzyskali aż 
5-cio bramkowe prowadze-
nie. Transway potrafiło jed-
nak nawiązać walkę i rów-
nie szybko wrócić do gry. 
Ostatecznie mecz wygrał 
Olimpijczyk. Wygrana 8:7 
w niczym nie przypominała 
jednak zeszłorocznej domi-
nacji, kiedy to mistrzowie 
pokonali Transway 14:0. JZ

Za nami 2 kolejka Uzdrowiskowej Ligi Halowej. Na parkiecie hali w Szczawnie Zdroju zobaczyliśmy 4 spotkania bieżącej kolej-
ki plus jedno zaległe sprzed tygodnia. W każdym z 5 spotkań działo się bardzo dużo, padło sporo bramek. Nie brakowało też 
nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Już byli w ogródku, już witali 
się z gąską 
Stare siatkarskie powiedzenie 
mówi, iż kto prowadząc w setach 
2:0 nie zwycięży 3:0, ten prze-
gra 2:3. Powyższe słowa idealnie 
sprawdziły się w przypadku der-
bowego pojedynku KPS-u Chełm-
ca z Bielawianką. Choć po dwóch 
partiach wałbrzyszanie wygry-
wali 2:0, to jednak ostatecznie 
więcej powodów do radości mie-
li niżej sklasyfikowani rywale. 
Pierwsze dwie partie niedawne-
go spotkania nie zapowiadały 
późniejszych kłopotów miejsco-
wych, gdyż podopieczni trene-
rów Fabiana Kurzawińskiego oraz 
Janusza Ignaczaka dość gładko 
odprawili bielawian do 21 oraz 
12. Wydawało się, iż nasi pójdą 
za ciosem i w kolejnej odsło-
nie przechylą szalę zwycięstwa 
na swoją stronę, a tym samym 
sięgną po komplet punktów, 
gdy dość niespodziewanie role 
się odwróciły. - Za sprawą głu-
pich błędów w ustawieniu, czy 
dotknięcia siatki zaczęliśmy 
grać zbyt nerwowo, co wykorzy-
stali przyjezdni doprowadzając 
do remisu w meczu -, poinfor-
mował trener Kurzawiński. W 
tie-breaku siatkarze Chełmca 
wyszli nawet na 3-punktowe 
prowadzenie 13:10, ale po raz 
kolejny brak koncentracji spra-
wił, iż ostatecznie z końcowego 
triumfu cieszyli się bielawianie. 

II liga siatkarzy XI kolejka 
KPS Chełmiec Wałbrzych – KS 
Bielawianka-Bester Bielawa 2:3 
(25:21, 25:12, 19:25, 21:25, 
14:16)
KPS Chełmiec: Baran, Jurkojć, 
Deren, Dudzik, Szczygielski, 
Szymków, Stawiany (libero) 
oraz Jerzyk, Płużka, Nowak, Ga-
lara. Trenerzy: Fabian Kurza-
wiński oraz Janusz Ignaczak 

Bartłomiej Nowak 
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Zima ich nie zatrzymała
Początek zimy sprawia kierowcom sporo problemów na drodze. O mały włos droga i zdarzenia 

jakie miały miejsce podczas podróży, nie doprowadziłyby do przymusowego postoju. Zabloko-
wane przez policję przejazdy, wypadek i upływający czas stały się pierwszą przeszkodą z jaką 
wałbrzyskie siatkarki musiały się zmierzyć.

Drugą była drużyna Polonii, 
z którą w Wałbrzychu Chełmiec 
wygrał bez większych proble-
mów. Na wyjeździe rywal oka-
zał się trochę bardziej wyma-
gający. Podopieczne trenera 
Marka Olczyka zagrały jednak 
bardzo konsekwentnie i w klu-
czowych momentach potrafiły 
pokazać swoją wyższość. Naj-
lepszą zawodniczką meczu wy-

brano wałbrzyską libero, Agatę 
Olejniczak!

-Po długiej i trudnej podró-
ży, nasze seniorki nie miały 
prostego zadania, również na 
parkiecie. Rywalki postawiły 
nam twarde warunki, ale osta-
tecznie, w końcówkach setów 
przejmowaliśmy kontrole i tym 
samym zwyciężamy trudne 
spotkanie – cieszą się w Wał-
brzychu.

Polonia Łaziska Górne – 
Chełmiec Wodociągi Wałbrzych 
0:3 (22:25, 23:25, 22:25)Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych – 
UKS Koral Wrocław 1:2 (25:18, 
22:25, 14:16)

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

Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

1/8 finału czyli co?
Dziś krótko i dobitnie bo o re-
prezentacji Polski w kontekście 
jej udziału w katarskim mun-
dialu pisałem (i już więcej nie 
zamierzam) i przed mistrzo-
stwami i po dwóch pierwszych 
meczach, zadając pytanie co 
jest celem - dobra, otwarta  
gra, rzeczywiste zbieranie do-
świadczenia przez młodych 
zawodników nawet kosztem 
braku awansu z grupy czy sam 
wynik, konkretna runda? Dawa-
łem jednoznaczną odpowiedź 
- nie bądźmy niewolnikami 
wyniku, 1/8, 1/4 ...czy 1/ któ-
rejśtam finału. Jeżeli mamy coś 
w światowej piłce znaczyć, nie 
możemy bać się rywalizacji z 
najlepszymi. A żeby się nie bać 
to trzeba próbować z nimi grać, 
nawet kosztem porażek na po-
czątku, ale tylko tak można się 
czegoś nauczyć. Oczywiście w 
kadrze jest kilku zawodników, 
którzy na wielkiej imprezie z 
racji wieku już nie zagrają, ale 
jest też wielu młodych, którzy 
poprzez taktykę murowania 
bramki stracili czas, stracili 
szansę na zdobycie bezcenne-
go doświadczenia. Co mnie naj-
bardziej wkurza (żeby nie po-
wiedzieć dosadniej) w ocenach 
występu Polaków? Fetyszy-
zowanie się tą 1/8 finału, nie 
tyle przez zwykłych kibiców co 
przez wiele osób ze środowiska 
tzw. ekspertów i jednoczesne 
pozytywne ocenianie przez 
nich pracy Czesława Michnie-
wicza. Padają stwierdzenia, 
że wykonał zadanie, wyszedł 
z grupy itp... Kompletnie się z 
tym nie zgadzam. Występ Pol-
ski na mistrzostwach uważam 
za kompromitację, byliśmy 
jedną z najsłabszych (jeśli nie 
najsłabszą drużyną) tych zma-
gań. Pozostawiamy po sobie 
fatalne wrażenie po meczach 
grupowych, którego nie zmienił 
dobry pojedynek z Francją, któ-
ry z kolei pokazał, że mamy po-
tencjał na grę z najsilniejszymi 
drużynami. Tak samo oceniają 
nas byłe gwiazdy światowego 
futbolu jak Lothar Matthaus czy 
Christo Stoiczkow. Uważam, że 
obecny selekcjoner powinien 
zostać natychmiast zwolniony 
bo marnuje jedno z lepszych 
pokoleń polskich piłkarzy a 
PZPN, wyznaczając cele powi-
nien patrzyć w perspektywie 
pięciu czy dziesięciu lat a nie 
wyjścia z grupy na najbliższym 
turnieju. Miało być krótko...

dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Młodzież szaleje
Świetne zawody w ramach 
10 kolejki Dolnośląskiej 
Ligi Juniorek rozegrały siat-
karki wałbrzyskiego Chełm-
ca, które po wspaniałej 
walce zwyciężyły Akade-
mię Siatkówki II Wrocław.
Wygrana nad wrocławian-
kami dała podopiecznym 
trenera Kacpra Jesiołow-
skiego szansę zbliżyć się 
do podium rozgrywek. 

Chełmiec Wodociągi 
Wałbrzych – AS AZS AWF 
II Wrocław 3:0 (26:24, 
25:20, 25:22)
W sobotę w Świdnicy 
pierwszą rundę bardzo 
pewnie zakończyły junior-
ki młodsze wałbrzyskiego 
Chełmca. Podopieczne tre-
nera Kacpra Jesiołowskie-
go zwyciężyły na wyjeź-
dzie MKS Volley Świdnica.

Volley Świdnica – Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
0:3 (15:25, 18:25, 13:25)
Po spadku do 2 Dolnoślą-
skiej Ligi Młodziczek, pod-
opieczne trenera Grzego-
rza Będzińskiego, szybko 
się otrząsnęły i ruszyły do 
walki o powrót do elity. 
Pierwsze dwa spotkania 
wałbrzyszanki zakończy-
ły wygraną bez straty seta.

1 kolejka spotkań:
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – UMKS Volley 
Głogów 2:0 (25:22, 25:6) 
Chełmiec Wodociągi Wał-
brzych – UKS Dwójka Mi-
licz 2:0 (25:15, 25:17)

JZ
Sobota pod znakiem siat-
kówki
Spotkaniem z Bielawianką 
nasi zakończyli pierwszą 
rundę rozgrywek. Przed 
nimi faza rewanżowa, w któ-
rej na początek zmierzymy 
się Volleyem Jelczem-La-
skowice. Na inaugurację se-
zonu górą byli podopieczni 
trenera Krzysztofa Jancza-
ka, którzy wygrali 3:2, dla-
tego liczymy na zwycięski 
rewanż Karola Szczygiel-
skiego i spółki. Do spotka-
nia dojdzie jutro o godzinie 
18 w Hali Wałbrzyskich Mi-
strzów. Wcześniej, bo już o 
godzinie 10, rozpoczną się 
dwa równoległe turnieje 
z udziałem najmłodszych 
chłopców. W Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów rywalizować 
będą trójki i czwórki, a w PSP 
Nr 26 – siatkarskie dwójki. 

Bartłomiej Nowak 
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Wałbrzych, dnia 12.12.2022 r.  OGŁOSZENIE

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

na  ustanowienie  odrębnej własności lokali mieszkalnych

Powyższe lokale zostaną udostępnione w celu obejrzenia, po wcześniejszym umówieniu się
z pracownikiem Administracji Osiedla  tel. 74 66-56-966 do 969.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy 
Spółdzielni 9922  22003300  00004455  11111100  00000000  00008877  99550000  w terminie ddoo  ddnniiaa  1166..0011..22002233  rr.. W tytule przelewu należy 
podać imię i nazwisko osoby zainteresowanej nabyciem lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz adres 
lokalu mieszkalnego, którego dotyczy przetarg. 

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty wadium na konto  uznaje się datę wpływu środków 
na w/w rachunek bankowy Spółdzielni, nnaajjppóóźźnniieejj  ddoo  ddnniiaa  1166..0011..22002233  rr.. Wpłacone wadium,w przypadku 
wygrania przetargu zalicza się osobie wygrywającej przetarg na poczet należnej kwoty uzyskanej w wyniku 
przetargu. Osobom, które wpłaciły wadium na konto Spółdzielni i nie wygrały przetargu, wadium zostaje 
zwrócone na wskazany numer rachunku bankowego, nie później niż następnego dnia po dacie przetargu. 

W przetargu uczestniczą tylko osoby, które wpłaciły wadium, w terminie, jak wyżej – pod 
rygorem unieważnienia przetargu. Wyjątek stanowią współmałżonkowie i pełnomocnicy 
zainteresowanych, posiadający właściwe umocowanie (notarialne lub potwierdzone przez pracownika 
Spółdzielni). 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do 
pełnych złotych. Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu 
zaoferuje cenę wyższą. Przetarg uważa się za niedoszły do skutku, o ile nikt nie zaoferuje ceny wyższej od 
ceny wywoławczej.

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” nie posiada (nie zostało dotychczas 
sporządzone)  świadectwo charakterystyki energetycznej powyższych lokali mieszkalnych, o którym mowa 
w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021.2351 z późniejszymi zmianami).

Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie i 
przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego, po wpłaceniu na konto Spółdzielni – 
ww  tteerrmmiinniiee  ddoo  ddwwóócchh  mmiieessiięęccyy  oodd  ddnniiaa  ppoossttaawwiieenniiaa  llookkaalluu  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  - pełnej kwoty wylicytowanej w 
drodze przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.   

Opłaty za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty 
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę wygrywającą przetarg.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 74 66-56-957, 74 66-47-253 lub osobiście              
w Biurze Obsługi Interesanta w pok. nr 25 na parterze.      

ZZaarrzząądd  zzaassttrrzzeeggaa  ssoobbiiee  pprraawwoo  ooddwwoołłaanniiaa  pprrzzeettaarrgguu  bbeezz  ppooddaanniiaa pprrzzyycczzyynnyy..

2. przy ul. Basztowej 47/22, pietro VII,
składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

o łącznej powierzchni użytkowej 42,00 m². 
Cena wywoławcza wynosi 170 190,00 zł, wadium – 8 510,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2023 r.

o  godz. 12:30 w siedzibie Spółdzielni.

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

o łącznej powierzchni użytkowej 35,50 m². 
Cena wywoławcza wynosi   135 108,00 zł, wadium – 6 755,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 17.01.2023 r.

o  godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni.

REKLAMA R0790/22
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Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Koty widzą rzeczy, których 
my ludzie nie zauważylibyśmy 
nawet, gdyby usiadły nam 
na środku nosa. Widzą nasze 
nieprzespane noce wraz z ich 
powodami, włosy siwe plęgną-
ce się pośród bardziej wytrzy-
małych towarzyszy, w końcu 
szczęścia nasze też liczą na 
poduszeczkach swoich delikat-
nych łapek. I nawet to, że płasz-
czyzny snów naszych prze-
platają się ze sobą nielinearną 
ciągłą na wykresie ludzkiego 
niewyspania uważam za fascy-
nujące. I tak nam mijają nasze 
puchate lata wspólne, które 
my ludzie w swojej nieskoń-
czonej ułomności bierzemy za 
wieczne. Nie myśli się przecież 
o nieuchronnym, kiedy ręce 
pełne futra, łapek długich i 
kształtów zawsze znajomych w 
otchłani nocy ciemnej. A kiedy 
umierają, nasze serca zapadają 
na nieuleczalną chorobę, która 
toczyć nas będzie po sam kres. 
I te ciągle puste człowiecze 
ręce. Nieczynne. Co z nimi te-
raz zrobić? Studnie bezdenne, 
bez kropli wody, wiecznie su-
che.

Ostatnio pisarz, którego 
lubię podzielił się na forum 
pewną obserwacją. Napisał, że 
grudzień to zawsze czas, kiedy 
przychodzi do niego pocztą 
kalendarz na kolejny rok, a on 
zastanawia się wtedy, czy to 
może już ostatni. Przypomnia-
ło mi to, że ja też gładząc nie-
tknięte jeszcze strony nowych 
kalendarzy zastanawiam się, 
co wypełni ich niewyśnione 
jeszcze stronice, jaki rachunek 
wystawi mi ten Nowy, czy bę-
dzie mnie stać na wszystkie 
jego fanaberie. Przy marcu i 
kwietniu mrugamy do siebie 
zawadiacko. Jaki był stary rok? 
Dziwny, lecz dobry. Pełen stra-
chu, ale też nadziei. Nie myśląc 
przez chwilę o tym wszystkim, 
z czym przyszedł, zachowywał 
się chyba całkiem przyzwoicie 
i gdyby nie te wygłupy na koń-
cu przybilibyśmy sobie po pią-
teczce. A tak to ręce po kiesze-
niach chowam, oczy mgłą mi 
zachodzą częściej niż zwykle, 
szukam wciąż ciebie malutka, 
miejsce na poduszce ci przez 
sen robię długo w noc. I wciąż, 
pośród tych pierwszych mikro-
sekund nad ranem, dziwię się, 
że nie przyszłaś. 

Teatr Dramatyczny zaprasza!

Zagra Filharmonia

W sobotę o godzinie 17:30 
17 grudnia 2022 odbędzie się 
PREMIERA w Świetlicy - czyta-
nie „Jadwigi”.

Jadwiga Andegaweńska to 
żona Władysława Jagiełły, która 
w ciągu swojego krótkiego ży-
cia dała dowód niezłomności. 
Pomimo młodego wieku i oko-
liczności dojścia do korony pozo-
stała wierna budowaniu swojej 
pozycji poprzez ofiarność. Sztu-
ka inspirowana życiem królowej 
jest współcześnie pretekstem do 
rozmowy o sposobie uprawiania 
polityki mniej konfrontacyjnej, 
kładącej większy nacisk na zrozu-
mienie potrzeb wspólnot. Aktorki 
z różnych pokoleń wcielają się w 
postać Jadwigi z czasów jej życia 
i zadają pytanie: co nastąpiłoby, 
gdyby Jadwiga dożyła wieku sę-
dziwego? Dramat porusza temat 
kobiecego podejścia do spra-

wowania władzy, nawiązując do 
współczesnych kobiet, które sta-
ły się liderkami nowych wartości 
XXI wieku.

tekst i reżyseria: Paweł Świą-
tek, obsada: Angelika Cegiel-
ska, Irena Wójcik inspicjent: 
Iwona Skiba

---------------------------------
Weekend 16-18 grudnia to 

spotkanie oko w oko z legendą. 
Co by się stało, gdyby Andrzej 
Gołota nie był bokserem? Gdyby 
był kierowcą, który dostarcza nie-
mieckie proszki do polskich dziel-
nic? Kto wtedy kibicowałby mu w 
trakcie nieodbytych nigdy walk? 
Kto cieszyłby się z jego zwycięstw 
i kto frustrowałby się z powodu 
jego porażek? W spektaklu BIŁ 
SOBIE ANDRZEJ twórcy snują fik-
cyjny scenariusz inspirowany ży-
ciem Andrzeja Gołoty. Opowieść 

o pięściarzu, który przegrywał, 
ponieważ zakochał się w macie 
bokserskiej, staje się przyczyn-
kiem do rozpoczęcia opowieści 
o przegrywaniu i męskości. Spek-
takl współfinansowany przez 
Akademię Sztuk Teatralnych im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Kra-
kowie w ramach programu Fun-
dusz na Start.

tekst i dramaturgia: Mariusz 
Gołosz, reżyseria, scenografia, 
kostiumy, reżyseria świateł: Ma-
ciej Hanusek, konsultacja dra-
maturgiczna: Zdenka Pszczo-
łowska, muzyka: Wojciech Siwik, 
choreografia: Wojciech Marek 
Kozak, obsada: Kinga Zygmunt, 
Piotr Czarniecki, Mateusz Flis, 
Wojciech Marek Kozak, nagra-
nia audio: Angelika Cegielska, 
Mikołaj Krzeszowiec, Czesław 
Skwarek

-------------------------------------
20 i 21 grudnia obchodzić bę-

dziemy stulecie zabójstwa pre-
zydenta Gabriela Narutowicza, z 
tej okazji zapraszamy widzów do 
warszawskiej ZACHĘTY na Sce-
nie Kameralnej! Ten przewrotny 
i zabawny spektakl może nie jest 
dokładnym zapisem ostatnich 
godzin życia prezydenta, ale na 
pewno jak żaden inny zadaje 
wprost pytania o nasze narodo-
we dziedzictwo. Czy Narutowicz 
byłby dobrym prezydentem? Czy 
śmierć w polityce zawsze staje 
się uświęceniem? A morderstwo 
na politycznym tle – czy nie słu-
ży przypadkiem bardziej zabitym 
niż mordercom? Gabriel Naruto-
wicz rządził zaledwie kilka dni, 
ale wyrósł w naszej świadomości 
na najważniejszego prezydenta II 
RP. A co byłoby, gdyby kula, która 
go zabiła, zabrała głos w tej spra-
wie?

tekst: pilgrim/majewski, re-
żyseria: Paweł Świątek, sceno-
grafia i kostiumy: Jakub Fidler, 
muzyka: Polpo Motel (Olga My-
słowska, Daniel Pigoński), inspi-
cjentka: Iwona Skiba, obsada: 
Agnieszka Kwietniewska [g], Jo-
anna Łaganowska, Mikołaj Krze-
szowiec, Ryszard Węgrzyn

16.12 19:00 BIŁ SOBIE AN-
DRZEJ

p r e m i e r a Scena Kameralna
17.12 17:30 JADWIGA p r e m 

i e r a Świetlica
17.12 19:00 BIŁ SOBIE AN-

DRZEJ Scena Kameralna
18.12 18:00 BIŁ SOBIE AN-

DRZEJ Scena Kameralna
20.12 19:00 NARUTOWICZ 

Scena Kameralna

PAS
Żródło: TD

fot.Tobiasz Papuczys 

16.12.2022 o godzinie 
19:00 usłyszymy koncert "Z 
kryminalnym wątkiem w 
tle". Orkiestra Filharmonii 
Sudeckiej pod dyrekcją Bar-
tosza Żurakowskiego zagra 
muzykę m.in. do baletu 
komicznego „Cagliostro w 
Warszawie” i „Tango symfo-
niczne” J.A. Maklakiewicza.
Niewątpliwie największą atrak-

cję stanowi jednak "Koncert wio-
lonczelowy" Maklakiewicza, który 
jako solista z towarzyszeniem 
Orkiestry zaprezentuje nam zna-
komity wiolonczelista Tomasz 
Daroch. Wydarzenie rozpocznie 
popularna kompozycja Paula Du-
kasa "Uczeń czarnoksiężnika", zna-
na chociażby z animacji Disneya. 
Skąd takie zestawienie? Dukas był 
nauczycielem Maklakiewicza w 
czasie jego pobytu w Paryżu w la-
tach dwudziestych dwudziestego 
wieku. Zapewniamy – to będzie 

wieczór wspaniałych wrażeń mu-
zycznych, tym bardziej, że muzy-
ka Maklakiewicza wciąż przebija 
się do powszechnej świadomości 
słuchaczy - także dzięki płycie na-
granej przez Orkiestrę Filharmonii 

Sudeckiej w 2021, dostępnej np. 
w kasie biletowej.

Zamkniemy rok 2022 dwoma 
koncertami sylwestrowymi, o 
godzinie 17:00 i 20:00. Orkiestrą 
Filharmonii Sudeckiej dyrygować 
będzie Paweł Kotla, solistami wie-
czoru będą Natalia Rubiś – sopran 
i Krystian Krzeszowiak – tenor, a 
prowadzącą koncert będzie ak-

torka - Grażyna Wolszczak. W pro-
gramie najpiękniejsze duety ope-
retkowe i operowe. Filharmonia 
Sudecka przygotowuje dla Pań-
stwa szampański finisz mijającego 
roku. Bilety, przynajmniej na ten 
drugi koncert o 20-tej, są jeszcze 
dostępne.

Red.
Żródło i fot. Filharmonia Sudecka 
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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 dbać o skórę zimą?
 Zastała nas biała zima i wraz z nią 
niskie temperatury. Otulamy nasze 
ciała ciepłymi płaszczami gdy wy-
chodzimy na zewnątrz, jednak czy 
wiemy jak odpowiednio zadbać o 
skórę w tym mroźnym czasie? 
Zimą szczególnie cierpią skóry 
suche. Mroźne powietrze na prze-
mian z wysoką temperaturą w po-
mieszczeniach mogą powodować 
silny dyskomfort na skórze.
Pielęgnacja o tej porze roku po-
winna być bogata w substancje 
regenerujące, zapobiegające utra-
cie wody i odbudowujące cement 
międzykomórkowy. Dzięki temu 
nawilżenie w naszym naskórku bę-
dzie odpowiednio utrzymywane. 
Cennymi składnikami, których po-
szukujemy w kremach i balsamach 
będą: fosfolipidy, ceramidy, kwas 
linolowy, skwalan, dodatki natural-
nych olejów (np. kukui, awokado).
Wiele osób na czas mrozów zaprze-
staje używania serum i kremów 
nawilżających w obawie przed 
ich „zamarznięciem” na skórze, co 
jest dużym błędem i powszechnie 
panującym mitem, który należy 
obalić. Produkt nawilżający zosta-
je zaabsorbowany do naskórka, 
wiążąc tam wodę nie ma prawa za-
marznąć, ponieważ w skórze tak jak 
całym ciele musi być utrzymywana 
odpowiednia temperatura. 
Bardzo dobrym sposobem apliko-
wania produktów przed wyjściem 
z domu jest metoda kanapkowa 
(warstwowa). W pierwszej kolejno-
ści należy nałożyć serum nawilżają-
ce, następnie krem odżywczy, a na 
koniec zaaplikować ochronny krem 
na dzień ze zmikronizowanym tlen-
kiem cynku, który pełni rolę ochro-
ny przeciwsłonecznej. Ostatni etap 
jest istotny i nie należy o nim zapo-
minać, ponieważ nasza skóra nara-
żona jest na promieniowanie UVA i 
UVB przez cały rok. 
Unikać w pielęgnacji należy pro-
duktów, które zawierają wazelinę, 
parafinę i oleje mineralne, ponie-
waż tworzą na skórze sztuczna 
okluzję, blokując przenikanie in-
nych składników aktywnych.

Na ratunek włosom!

REKLAMA R0792/22

Na puszące i elektry-
zujące się włosy mamy 
sposób. Chcąc ujarzmić 
niesforne kosmyki powin-
nyśmy zacząć najpierw 
od wyboru odpowiedniej 
szczotki, np. z włosia dzi-
ka, które zbudowane jest 
z keratyny, dzięki czemu 
doskonale wygładza pas-
ma. Jeśli wolisz grzebień, 
zaopatrz się w model 
drewniany lub bambuso-
wy, a nie ten zrobiony z 
plastiku.

Ratunku! Czapka!
Z racji minusowych tempe-

ratur - czy tego chcemy czy nie 
- okrycie na głowę staje się klu-
czowym elementem zimowej 
garderoby. O tej porze roku 
musimy więc zrezygnować z 
wymyślnych stylizacji na rzecz 
nieskomplikowanych, natural-
nych, gładkich fryzur. Podob-
nie powinni uczynić panowie, 
zapominając o uczesaniach 
typu pomp czy quiff.

- "Włosy pocierane przez 
czapkę puszą się i elektryzują. 
Pojawiające się wskutek tar-

cia naładowane ujemnie czą-
steczki odpychają się, co daje 
efekt w postaci sterczących w 
każdą stronę i nastroszonych 
kosmyków. By zminimalizować 
ten problem, warto nie tylko 
związywać włosy w kucyk lub 
warkocz, ale przede wszystkim 
wybierać czapki wykonane z 
wełny, bawełny lub kaszmiru, 
które znacznie mniej elektry-
zują kosmyki, w porównaniu 
do czapek z włókien sztucz-
nych. Wnętrze czapki można 
również spryskać płynem an-

tystatycznym" - czytamy na be-
abeleza.pl.

Ostatnie porady
W okresie grudniowo-luto-

wym unikajmy ponadto sto-
sowania pomad, myjmy włosy 
rano i suszmy je, używajmy od-
żywek w niewielkich ilościach, 
zadbajmy o to, by czapka le-
żała nam luźno, wówczas "nie 
wciśnie" nam uczesania.

Zebrała: osa
Źródło informacji: beabeleza.pl

Źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Zakupy  - inaczej kupo-
wanie - to według Słownika 
Języka Polskiego czynność 
kupowania lub to, co zostało 
lub co ma być kupione. Jed-
nak nie jest to takie proste 
na „pierwszy rzut oka” jak-
by nam się wydawało. Otóż, 
przeglądając internet, można 
natknąć się na informację iż, 
zakup to czynność, dzięki któ-
rej agent (kupujący) nabywa 
towar lub usługę od innego 
agenta (sprzedającego), w za-
mian za wynagrodzenie pie-
niężne lub rzeczowe. Zakup 
to operacja, w której następu-
je wymiana. Jest to ukazane 
na zasadzie kontrastu - jako 
przeciwieństwo innego dzia-
łania, zwanego sprzedażą. W 
ten sposób kupujący nabywa 
pożądany towar lub usługę 
w zamian za wynagrodze-
nie. Wspomniana transakcja 
może być pieniężna, jednak 
za zakup uznaje się także sy-
tuację tzw. zapłaty w naturze. 
Właśnie tak określa to cho-
ciażby portal pl.economy-
-pedia.com. Oczywiście to nie 
wszystko. Aby zakup mógł się 
odbyć muszą w nim uczestni-
czyć dwaj agenci: kupujący i 
sprzedający. Tylko w ten spo-
sób można spełnić funkcję. W 
czasach, w których przyszło 
nam żyć, sens dokonywania 
zakupu ma większe znacze-
nie. Przez inflację i ciągłe 
podwyżki cen, nieustannie 
zastanawiamy się czy kupu-
jąc podejmujemy właściwą 
decyzję. Czy towar, który na-
bywamy nie jest za drogi czy 
stać nas na kolejny wydatek, 
począwszy od kostki masła, a 
skończywszy na zakupie pły-
tek do remontowanej łazien-
ki. Czy towar, który kupuje-
my jest droższy o inflację czy 
ktoś dodatkowo na nas zara-
bia, twierdząc, że tak wzrosły 
koszty wytworzenia? A może 
będzie jeszcze drożej i warto 
kupić teraz? Czy właściwie 
stać nasz budżet domowy na 
dany zakup? Czy święta, które 
są niebawem, będą droższe? 
W dzisiejszych czasach słowo 
zakupy nie jest tak proste jak 
dotychczas.   

Redaktor Naczelny
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Od 20 lat razem z Wami... Ogłoszenia 19

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 R0799/22

OGŁOSZENIE
o zamieszczeniu wykazu nieruchomości

Starosta Wałbrzyski uprzejmie informuje,
iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. 

Wyzwolenia 24, został wywieszony wykaz części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa reprezento-
wanego przez Starostę Wałbrzyskiego wykonującego zadania z 
zakresu administracji rządowej, położonej w Walimiu, oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 544 o 
pow. 0,4500 ha, nr 545/3 o pow. 0,3000 ha, 545/4 o pow. 0,3000 
ha, 545/7 o pow. 0,0397 ha, 545/8 o pow. 0,0023 ha, nr 545/10 o 
pow. 0,2111 ha, nr 545/11 o pow. 0,1450 ha, przeznaczonej do 
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Dodatkowe informacje dot. przedmiotowej nieruchomości 
można uzyskać w Wydziale Administracji Architektoniczno – Bu-
dowlanej i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowe-
go w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22, pok. 340, III p. lub pod nr  tel. 
74 84 60 545.

REKLAMA R0793/22

REKLAMA R0796/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wy-
wieszony wykaz dot. nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, 
położonej w Wałbrzychu przy ul. Orkana, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego ograniczonego, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia  nr 739/2022 Prezydenta Miasta  
Wałbrzycha z dnia 29.11.2022 r.

REKLAMA R0795/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  
Kopernika 2,  w dniu 13.12.2022 r. został wywieszony wykaz nieruchomości 
stanowiących  własność Gminy Wałbrzych  przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę:

1) część nieruchomość oznaczonej jako działka nr 7/1 i działka nr 7/3 w 
obrębie nr 15 Konradów o łącznej powierzchni 25,00 m² zabudowanych 
garażem blaszanym będącym własnością osoby fizycznej, przeznaczone do 
oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 3 lat.

2) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 167 w obrębie nr 32 
Gaj o powierzchni 24,00 m², zabudowana garażem murowanym będącym 
własnością osoby fizycznej, przeznaczona do oddania w dzierżawę na 
rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, na okres 3 lat.

REKLAMA R0797/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywie-
szony w dniu 9.12.2022r. 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 769/2022 Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha z dnia 9.12.2022 r.

REKLAMA R0745/22

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Kopernika 2 został wywieszo-
ny w dniu 9.12.2022r. wykaz  nieruchomości  będącej współwłasnością  Gminy Wałbrzych, w 
związku z jej przeznaczeniem  do zbycia w trybie bezprzetargowym –zniesienie współwłasno-
ści nieruchomości -  załącznik do  Zarządzenia Nr  770/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z 
dnia 9.12.2022r.

REKLAMA R0794/22

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszo-
no do publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego”, będący załącznikiem do Za-
rządzenia nr 755/2022 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 grudnia 2022 r.

 Prezydent  Miasta Wałbrzycha

REKLAMA R0798/22
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REKLAMA R0800/22


