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Czarny styczeń w Wałbrzychu
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Tak symbolicznie możemy 
nazwać to, co stało się w Wałbrzy-
chu. Istniejąca Fabryka Porcelany 
„Krzysztof” poinformowała Urząd 
Pracy o planowanych zwolnie-
niach, a w konsekwencji o likwi-
dacji firmy. Dla wielu rodzin i ich 
bliskich wiadomość ta oznacza 
jedno: dramat.

Sprawa stała się o tyle głośna, że 
piszą o niej nie tylko lokalne media, ale 
również ogólnopolskie. Wstępnie mowa 
o zamiarze przeprowadzenia zwolnień 
grupowych, gdyż zatrudnienie w fabry-
ce straci około siedemdziesiąt osób. We-
dług informacji część z nich skorzysta z 
trzymiesięcznego okresu wypowiedze-
nia, a niektórym pracownikom zostanie 
on skrócony do miesiąca. – Porcelana 
„Krzysztof” w związku z ekonomiczny-
mi skutkami kryzysu energetycznego 
podjęła decyzję o wstrzymaniu produk-
cji porcelany stołowej i zwolnieniach 
grupowych. Konieczność ograniczenia 
działalności spowodowana jest bezpo-
średnio sytuacją na rynku gazu – dra-
stycznym (900%) wzrostem cen w 2022 
roku – czytamy w oświadczeniu spółki. 
Przypominamy, że Fabryka Porcelany 
„Krzysztof” została założona w 1831 

roku i mogłaby świętować 200 lat dzia-
łalności. Po wojnie w 1945 roku znacjo-
nalizowane przedsiębiorstwo przyjęło 
nazwę „Porcelana Stołowa Krzysztof”. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych 
została sprywatyzowana. W 2010 roku 
zmieniła właściciela, a w 2020 roku 
borykała się z trudnościami, redukując 
kolejne etaty. Dziś już wiadomo, że 
firma nie ma szans na kontynuowanie 
produkcji. Czarny styczeń nie kończy się 
tylko na problemach Fabryki Porcelany 
„Krzysztof”, gdyż na horyzoncie poja-

wia się widmo wygaszania produkcji w 
fabryce Cersanit położonej w Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Cersanit planuje zwolnić ponad 200 
osób. Swoją działalność w Galerii Victo-
ria zlikwidował również sklep meblarski 
sieci „Agata”. Cała sytuacja, która ma 
miejsce nie napawa optymizmem. Czy 
to początek recesji w regionie Wałbrzy-
skim?

PAS
Fot. PAS 
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z Grzegorzem Macko,
Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego.
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kalendarium

STYCZEŃ

13
PIĄTEK

Imieniny:
Antoni, Rozalinda

Światowy Dzień Pizzy

STYCZEŃ

17
WTOREK

Imieniny:
Bogumiła, Leoncjusz,
Weronika

Dzień Wzajemnej Adoracji

 Imieniny:
Feliks, Hilary, Nina

Dzień Ukrytej Miłości

STYCZEŃ

18
ŚRODA

STYCZEŃ

19
CZWARTEK

„Człowiek ma w życiu albo wymówki,
albo wyniki.” - Canfield Jack

STYCZEŃ

14
SOBOTA

Imieniny:
Beatrycze, Małgorzata 

Dzień Kubusia Puchatka

Imieniny:
Henryk, Mariusz  

Dzień Popcornu

17:00 – 18:00 - Wernisaż wystawy fotografii Krzyszto-
fa Chwalińskiego - Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Piora 
Wysockiego - STARA KOPALNIA
18:00 - Chopin & Małucha - koncert wielkich wyzwań 
– Filharmonia Sudecka 
19:00 – DAISY – musical – Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu 
20:00 – Bal Karnawałowy – Joker Noght w A PROPOS

8:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZYNA-
RODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERAMICZ-
NEGO 2022 - Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, 
przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzy-
chu
10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) 
– MALARSTWO – wystawa BWA ulica Słowackiego w 
Wałbrzychu 
19:00 – DAISY – musical – Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu 
19:00 - Kuba - wyspa, jak wulkan gorąca – koncert – 
Filharmonia Sudecka 
19:00 - Karnawałowy Festiwal Piosenki Kabaretowej 
– Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
20:00 - TANGO NIGHT w A’PROPOS 

10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) 
– MALARSTWO – wystawa BWA ulica Słowackiego w 
Wałbrzychu 
8:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZYNA-
RODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERAMICZ-
NEGO 2022 - Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, 
przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu

8:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZYNA-
RODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERAMICZ-
NEGO 2022 - Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, 
przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w Wałbrzychu
10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) 
– MALARSTWO – wystawa BWA ulica Słowackiego w 
Wałbrzychu 
19:00 - Tango Show! (Taneczne show z muzyką na 
żywo) – Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju
20:00 - Grzegorz Dolniak stand-up W programie „Life-
hack” – Stara Koapalnia 

8:00 – 18:00 - WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZY-
NARODOWEGO WAŁBRZYSKIEGO PLENERU CERA-
MICZNEGO 2022 - Galeria Centrum Ceramiki Uni-
katowej, przy ul. Wysockiego 29 w Starej Kopalni w 
Wałbrzychu
10:00 – 18:00 - EUGENIUSZ KISZCZAK (1933 – 2020) 
– MALARSTWO – wystawa BWA ulica Słowackiego w 
Wałbrzychu 

Prognoza pogody na weekend (w Wałbrzychu):

Piątek
7OC 5OC 7OC 3OC

Sobota Niedziela Poniedziałek

Imieniny:
Arnold, Paweł

Światowy Dzień Śniegu

STYCZEŃ

15
NIEDZIELA

12:30 - WŁADCA SKARPETEK – Teatr Lalki i Aktora w 
Wałbrzychu 
18:00 – DAISY – musical – Teatr Dramatyczny w Wał-
brzychu 
18:00 - Stare Dobre Małżeństwo zagra w Wałbrzychu 
- Filharmonia Sudecka

REKLAMA R0004/23

Imieniny:
Marceli, Włodzimierz  

Dzień Pikantnych Potraw

STYCZEŃ

16
PONIEDZIAŁEK

Dlaczego budżet Woje-
wództwa Dolnośląskiego na 
2023 rok jest nazywany rekor-
dowym? Co jest w nim szcze-
gólnego?

Budżet województwa dolno-
śląskiego jest rekordowy pod 
wieloma względami. Udało nam 
się osiągnąć dochody na pozio-
mie ponad 2,3 miliarda zł, co 
jest największą kwotą w historii. 
W porównaniu z rokiem 2022 
wzrosły one o około 500 milio-
nów zł. Pieniądze przeznaczamy 
przede wszystkim na zadania 
z zakresu transportu – utrzy-
manie Kolei Dolnośląskich oraz 
odbudowę linii kolejowych, ale 
także na modernizację dróg i 
budowę obwodnic, m.in. już 
wkrótce przystępujemy do bu-
dowy obwodnicy Boguszowa. 
Realizujemy także szereg zadań 
związanych ze służbą zdrowia, 
edukacją czy utrzymaniem 
uzdrowisk – to kolejny rok z rzę-
du kiedy przeznaczamy ponad 
6 milionów zł na odbudowę 
Zakładu Przyrodoleczniczego w 
Szczawnie-Zdroju. Części prac 
nie widać z ulicy, bo odbywają 
się one w środku obiektu, jed-
nak trwają one nieustannie. 
Równolegle przeznaczyliśmy 
środki na prace w Domu Zdro-
jowym, które doprowadzą m.in. 
do wymiany stolarki okiennej – 
jest to dla nas ważne ze względu 
na obecne koszty ogrzewania, 
które w ten sposób znacznie 
ograniczymy. Każdą złotówkę 
oglądamy dwa razy i staramy się 
gospodarować budżetem woje-
wództwa w sposób maksymal-
nie racjonalny.

Pomimo dużej skali inwe-
stycji w naszym regionie uda-
ło się Państwu wypracować 
nadwyżkę budżetową, jak to 
się stało?

Przede wszystkim staramy się 
pozyskiwać jak najwięcej środ-
ków na nasze zadania ze źró-
deł zewnętrznych. W ostatnim 
czasie udało nam się pozyskać 
środki z takich programów jak 

Kolej+ czy Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg. W sumie będzie-
my realizować zadania w tych 
działaniach za ponad 1,1 miliar-
da złotych, a z naszych środków 
dokładamy jedynie 0,2 miliarda 
zł wkładów własnych. Dzięki po-
zyskiwaniu środków zewnętrz-
nych w tym roku praktycznie nie 
będziemy korzystali z żadnych 
kredytów, a wręcz wypracujemy 
nadwyżkę. Będzie ona wynosi-
ła około 20 milionów złotych. 
Jesteśmy z tego wyniku dumni 
i choć czasy są niełatwe, to je-
żeli w samorządzie dobrze się 
gospodaruje powierzonym bu-
dżetem - można osiągać dobre 
wyniki finansowe.

W grudniu Komisja Euro-
pejska zatwierdziła program 
"Fundusze Europejskie dla 
Dolnego Śląska 2021-2027". 
Na co zostaną przeznaczone 
środki europejskie w naszym 
województwie?

Jako szef zespołu negocjacyj-
nego muszę powiedzieć, że były 
to rozmowy niezwykle trudne, 
przede wszystkim dlatego, że 
jako województwo statystycz-
nie znaleźliśmy się w gronie 
lepiej rozwiniętych regionów 
w porównaniu z innymi woje-
wództwami w Polsce. Pomimo 
to udało nam się wynegocjować 
kwotę ponad 11 miliardów zło-
tych do wykorzystania w ciągu 
najbliższych kilku lat – to wię-
cej niż w poprzednich latach. O 
szczegółach negocjacji można 
byłoby napisać pokaźną książkę, 
ale tutaj powiem tylko tyle, że 
były one niezwykle złożone i tak 
naprawdę od 2019 roku wspól-
nie ze współpracownikami zaj-
mowaliśmy się w dużej mierze 
właśnie tym tematem. Środki te 
popłyną do samorządów Dol-
nego Śląska, do organizacji po-
zarządowych, przedsiębiorców 
czy uczelni wyższych. Pierwsze 
konkusy planujemy rozpisać już 
w drugim kwartale tego roku.

Dziękujemy za rozmowę.

Pełen wywiad na 
www.30minut.pl 

Zeskanuj kod QR i czytaj 
pełen wywiad 



WSSE „INVEST-PARK” – lider rozwoju gospodarczego
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Zdjęcie tygodnia Palmiarnia Wałbrzych 

Odszedł „król” piłki nożnej 
Jego nazwisko jest samo w sobie symbolem, wybitny piłkarz, działacz sportowy, polityk, ho-

norowy prezydent New York Cosmos, w latach 1995–1998 minister sportu Brazylii. Wieloletni 
zawodnik brazylijskiego klubu Santos FC. W 1974 przeniósł się do New York Cosmos, gdzie w 
1977 zakończył karierę. Powszechnie uważany za jednego z najlepszych piłkarzy wszech cza-
sów. Odszedł Pele.

REKLAMA R0005/23

Początek 
Prawdziwe imię i nazwisko Pele 

to Edison Arantes do Nascimento. 
Pseudonim „Pele” nadano mu w 
czasach szkolnych na cześć jego 
ulubionego gracza — bramkarza 
drużyny Vasco da Gama o przy-
domku Bile. Urodził się 23 paź-
dziernika 1940 roku w brazylijskim 

mieście Tres Coracoes. Jest synem 
znanego piłkarza krajowej druży-
ny Fluminense — Joao Ramosa 
do Nascimento — znanego rów-
nież jako Dondinho. Pele dorastał 
w biedzie. Dorabiał jako pucybut 
oraz jako pracownik herbaciarni. 
Z podwórkowym kolegą zrobili 
piłkę ze skarpetek, aby mieć co 

kopać. Jego talent piłkarski zo-
stał zauważony przez Waldemara 
de Brito — byłego reprezentanta 
Brazylii — który zatrudnił Pele’go 
w drużynie Santos FC. Młody Pele 
wyróżniał się błyskotliwym dryb-
lingiem, nietypowymi podaniami 
oraz mocnym i dokładnym strza-
łem. Po roku gry w juniorach, zo-

stał włączony do drużyny senior-
skiej. W wieku 15 lat zadebiutował 
w profesjonalnej drużynie senior-
skiej, strzelając w meczu bramkę! 
W wieku 16 lat został królem strzel-
ców Paulisty. W wieku 17 lat strzelił 
pierwszą bramkę w reprezentacji 
Brazylii. W wieku 18 lat, jako Mistrz 
Świata, odbył służbę wojskową w 
swoim kraju.

Kariera w reprezentacji
Pierwszym międzynarodowym 

meczem Pelégo było zakończone 
porażką spotkanie z Argentyną w 
1957 r. W wieku szesnastu lat i dzie-
więciu miesięcy zdobył pierwszą 
bramkę w barwach narodowych, 
pozostając po dziś dzień najmłod-
szym strzelcem w kraju. Pierwszy 
mecz podczas Mistrzostw Świata 
FIFA 1958, Pelé rozegrał przeciwko 
ZSRR. Był wówczas najmłodszym 
zawodnikiem, który kiedykolwiek 
uczestniczył w mistrzostwach 
świata. Kolejny rekord padł pod-
czas półfinałowego meczu prze-
ciwko Francji. Strzelił wówczas hat 
tricka, stając się najmłodszym w 
historii mistrzostw świata zawod-
nikiem, który tego dokonał. W fina-
le Brazylia pokonała Szwecję 5:2, a 
Pelé, zdobył dwa gole. To właśnie 
na mistrzostwach świata w 1958 r. 
zaczął nosić koszulkę ze słynnym 
numerem 10. Dla najlepszego pił-
karza na świecie, mistrzostwa z lat 
1962 i 1966 zakończyły się niespo-
dziewanie szybko. W pierwszym 
przypadku doznał kontuzji w me-
czu przeciwko Czechosłowacji. Z 
kolei następne mistrzostwa, Brazy-

lia zakończyła po trzech meczach. 
Ostatnie mistrzostwa rozegrał w 
1970 r. Brazylia pokonała wówczas 
w finale Włochy 4:1. Pelé zdobył 
pierwszą bramkę i otrzymał Złotą 
Piłkę.

Zakończenie kariery
1 października 1977 r. Pelé osta-

tecznie zakończył karierę w meczu 
pokazowym pomiędzy New York 
Cosmos a Santos FC. Spotkanie 
transmitowano niemal na całym 
świecie. Pelé grał pierwszą poło-
wę z Cosmosem, a drugą z San-
tosem. W 1999 r. Międzynarodo-
wy Komitet Olimpijski wybrał go 
sportowcem stulecia, a magazyn 
Time uznał go za jednego ze 100 
najważniejszych ludzi XX wieku. W 
1994 r. Pelé został mianowany Am-
basadorem Dobrej Woli UNESCO. 
Rok później Prezydent Brazylii Fer-
nando Henrique Cardoso miano-
wał Pelégo na stanowisko nadzwy-
czajnego ministra sportu. Przez 
ostatnie lata życia toczył walkę z 
nowotworem jelita, którą przegrał. 
Zmarł 29 grudnia 2022 roku. Wła-
dze Brazylii po jego śmierci ogło-
siły trzydniową żałobę narodową. 
Pochowany został na cmentarzu 
Memorial Necrópole Ecumênica.

Zebrał i opracował
PAS

Źródło i cytaty
sportowy24.pl

dzieje.pl
histmag.org

pap.pl
biografia24.pl

legendyfutbolu.com
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Uzdrowiskowa
Gmina Miejska
Szczawno-Zdrój

BUDŻET 2023 

Będzie wynosiła około 20 milionów złotych

Nadwyżka w budżecie województwa
Budżet województwa w 

wysokości 2 miliardów 274 
milionów złotych oraz brak 
deficytu oznacza dla miesz-
kańców regionu wiele nowych 
inwestycji i dalszy dynamiczny 
rozwój gospodarczy całego 
regionu. Najwięcej pieniędzy 
samorząd województwa prze-
znaczy na transport, ochronę 
zdrowia i rozwój regionalny. To 
nie jedyne dobre informacje.

Województwo nie planuje za-
ciągania kredytów, nie będzie 
wpłacać do budżetu państwa 
tzw. „Janosikowego”, a progno-
zowana nadwyżka budżetowa 
przekroczy 20,5 miliona złotych. 
- Przede wszystkim staramy się 
pozyskiwać jak najwięcej środ-

ków na nasze zadania ze źródeł 
zewnętrznych. W ostatnim czasie 
udało nam się pozyskać środki z 
takich programów jak Kolej+ czy 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 
podkreśla Grzegorz Macko, wice-
marszałek Dolnego Śląska. Do tej 
pory województwo podejmowało 
intensywne działania zmniejszają-
ce zadłużenie, aby przygotować 
się do absorpcji środków euro-
pejskich w perspektywie finanso-
wej na lata 2021-2027. W efekcie 
poziom zadłużenia został zredu-
kowany z przeszło 776 mln zł w 
roku 2014 do jedynie 226 mln zł 
w roku ubiegłym. - W sumie bę-
dziemy realizować zadania w tych 
działaniach za ponad 1,1 miliarda 
złotych, a z naszych środków do-

kładamy jedynie 0,2 miliarda zł 
wkładów własnych. Dzięki pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych 
w tym roku praktycznie nie bę-
dziemy korzystali z żadnych kre-
dytów, a wręcz wypracujemy nad-
wyżkę. Będzie ona wynosiła około 
20 milionów złotych. Jesteśmy z 
tego wyniku dumni i choć czasy 
są niełatwe, to jeżeli w samorzą-
dzie dobrze się gospodaruje po-
wierzonym budżetem - można 
osiągać dobre wyniki finansowe 
- dodaje Macko.

PAS
Wszystko o budżecie Dolnego 

Śląska - czytaj na portalu nasze-
miasto.walbrzych.pl

zeskanuj kod QR

Na realizację zadań przeznaczono 700 tysięcy złotych

Czekają na turystyczne pomysły 
Do końca stycznia do 

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go można składać oferty na 
projekty związane z promo-
cją, rozwojem i wzrostem 
konkurencyjności dolnoślą-
skiej turystyki. Na realizację 
zadań przeznaczono 700 
tysięcy złotych.

W tegorocznym naborze po-
jawiły się zmiany merytoryczne i 
formalne, dzięki którym konkurs 
i efekty realizowanych w jego ra-
mach projektów będą bardziej 
dostępne dla Dolnoślązaków. 
Pierwszą nowością jest możliwość 
realizacji zadań: związanych z toż-
samością mieszkańców Dolnego 
Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE, po-
święconych aktywności na Odrze 

i innych rzekach regionu, interdy-
scyplinarnych promujących tury-
stykę w innowacyjny i nietypowy 
sposób, wspierających podno-
szenie kompetencji pracowników 
branży turystycznej oraz skoncen-
trowanych na współpracy i wspól-
nej promocji różnych podmiotów. 
Każda oferta musi zostać złożona 
poprzez generator zamieszczony 
na stronie https://dolnoslaskie.
engo.org.pl/konkursy-trwajace, 
a następnie podpisana w formie 
elektronicznej lub papierowej i 
dostarczona do Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Dolno-
śląskiego. Nabór ofert zakończy 
się 31 stycznia 2023 o godzinie 
23:55. Oferty mogą składać: orga-
nizacje pozarządowe, kościoły lub 
związki wyznaniowe, stowarzy-
szenia jednostek samorządu tery-
torialnego, spółdzielnie socjalne, 
spółki akcyjne spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością lub kluby 
sportowe działające na podstawie 
ustawy o sporcie, niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku. Warun-
kiem formalnym jest prowadzenie 
statutowej działalności związanej 

z turystyką i krajoznawstwem. 
Ogłoszenie o konkursie, szcze-
góły, terminy spotkań informa-
cyjnych, telefony kontaktowe do 
osób obsługujących konkurs, a 
także praktyczne porady dotyczą-
ce składania oferty znajdują się na 
stronie konkursu: https://umwd.
dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-
-konkursy-ofert/.

Red.
Źródło UMWD

fot. dolnyslask.travel

Wszyscy radni zagłosowali 
jednogłośnie i zgodnie za bu-
dżetem na rok 2023 zapropono-
wanym przez Burmistrza i jego 
pracowników.

"Cieszy fakt że radni doceniają 
inwestycje i gospodarkę finanso-
wą naszego miasta, mimo trud-
nych czasów nasza gmina planu-
je wiele ciekawych i potrzebnych 
inwestycji" Dodaje Burmistrz Ma-
rek Fedoruk.

Najważniejsze zadania In-
westycyjne na rok 2023 

• Kontynuacja moderni-
zacji ulic Słonecznej , Lipowej, 
Wczasowej, Kwiatowej i Placu 
Wolności oraz budowy ulicy Ks. J. 
Popiełuszki;

• Budowa drogi stanowią-
cej łącznik pomiędzy ulicą F. Cho-
pina a terenami na Osiedlu Zdro-
jowym, przeznaczonymi pod 
budownictwo mieszkaniowe;

• Przebudowa ulicy Wita 
Stwosza, Fryderyka Chopina  i Ju-
liusza Słowackiego;

• Budowa odcinka ulicy 
Górnej;

• Etap pierwszy budowy  
dróg na Osiedlu Zdrojowym wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą’

• Wytyczenie i oznakowa-
nie tras : rowerowych, narciar-
stwa śladowego, nordic walking 
oraz terenoterapii;

• Adaptacja budynku przy 
ul. Słowackiego 19 w Szczawnie- 
Zdroju na cele muzealno- wysta-
wiennicze;

• Kontynuacja budowy 
Zespołu Szkolno- Przedszkolne-
go  przy ul. Słonecznej oraz za-
kup niezbędnego wyposażenia;

• Zagospodarowanie te-
renu wokół stawów na Wzgórzu 
Gedymina;

• Kontynuacja budowy 
amfiteatru w Parku Szwedzkim;

• Montaż tablic informa-
cyjnych i tabliczek kierunkowych 

stanowiących element systemu 
Informacji Miejskiej;

• Z a g o s p o d a r o w a n i e 
terenu mauzoleum w Parku 
Szwedzkim;

• Wykonanie schodów 
zewnętrznych do hali sportowej 
przy ul. Słonecznej  oraz wykona-
nie nagłośnienia na hali;

• Przebudowa budynku 
kawiarni w Parku Szwedzkim;

• Modernizacja toalet w 
Parku Zdrojowym;

• Zdrojoteka otwarta dla 
każdego - przebudowa i moder-
nizacja Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej im. T. Boya – Żeleńskiego 
w Szczawnie Zdroju ;

Samorząd Promujący Zdrowie
W 19 grudnia ubiegłego roku w KRAKOWIE na Gali FINAŁOWEJ, 

Burmistrz Marek Fedoruk, Zastępca .Burmistrza Marek Ćmikiewicz 
oraz Janusz Kozłowicz - Radny Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju,  
odebrali wyróżnienie w którym, nasza gmina uznana została  za jed-
ną z najbardziej zaangażowanych Gmin w Polsce w sprawy Zdrowia 
Ekologii i Rekreacji.
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Do najważniejszych zadań należeć
będzie m.in. budowa żłobka gminnego

Ambitny budżet w Czarnym Borze

Koordynacją zajmie się Centrum dla Rodzin w Świdnicy

Świdnica przeciw przemocy
Właśnie tak można 

nazwać budżet w trudnych 
czasach, który będzie reali-
zowany w gminie Czarny Bór 
w 2023 roku. Przypomina-
my, że jest to jeden z pierw-
szych w regionie, ponieważ 
został uchwalony na sesji 20 
grudnia 2022 roku. Radni 
Gminy Czarny Bór jedno-
głośnie przyjęli budżet gmi-
ny na nadchodzący rok. Wójt 
gminy Czarny Bór – Adam 
Górecki przedstawił radnym 
plan finansowy zakładają-
cy rekordowo wysoki, bo 
sięgający blisko 40 milionów 
złotych poziom inwestycji.
Szacowane dochody przy-

szłorocznego budżetu to ponad 
37 milionów złotych. Planowana 
suma wydatków to ponad 58 mi-
lionów złotych, z czego blisko 40 
milionów to wspomniane wydat-
ki inwestycyjne. Do najważniej-

szych z nich należeć będą: budo-
wa żłobka gminnego w Czarnym 
Borze, budowa strefy aktywności 
gospodarczej, przebudowa dróg 
gminnych czy budowa świetli-
cy miejskiej w Borównie. Wśród 
wydatków bieżących największą 
wartość stanowią wydatki zwią-
zane z oświatą i wychowaniem, 
pomocą społeczną i rodziną oraz 
gospodarką komunalną i ochro-
ną środowiska. Projekt budżetu 
otrzymał pozytywne opinie Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz Komisji Rady Gminy. Według 
opinii lokalnego samorządu am-
bitny budżet pozwala na konty-
nuację rozwoju gminy Czarny Bór 
w zrównoważony sposób, przy-
czyniając się do wzrostu jej atrak-
cyjności jako miejsca do życia, in-
westowania i zamieszkania.

Red.
Źródło i fot. czarny-bor.pl

Gmina Miasto Świdnica w 
2023 roku otrzyma środki na 
realizację projektu „Świdni-
ca przeciw przemocy”. Kwota 
282 200 zł zostanie wyko-
rzystana na udział miasta 
w „Pilotażowym wdrożeniu 
zintegrowanych programów 
zapobiegania przemocy 
domowej”. Pieniądze pozy-
skano w ramach konkursu 
organizowanego przez 
Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści i współfinansowanego 
ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 
na lata 2014-2021.

Poprzez Centrum dla Rodzin, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Świdnicy będzie rozwijał 
współpracę z podmiotami pra-
cującymi na rzecz mieszkańców 
Świdnicy w obszarze wczesnej 
profilaktyki przemocy. Instytucje 
te, czyli m.in. Zespół Interdyscy-
plinarny ds. Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, policja, prokura-
tura, ośrodek pomocy społecznej, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna, Centrum Wspiera-
nia Organizacji Pozarządowych, 
Poradnia Leczenia Uzależnień, 
parafie czy placówki oświatowe 
wezmą aktywny udział w progra-
mie. Jego koordynacją zajmie się 

Centrum dla Rodzin w Świdnicy, 
które będzie wdrażać model pro-
filaktyki przemocy domowej na 
poziomie gminy. Działania jakich 
mogą spodziewać się mieszkań-
cy to: konsultacje indywidualne z 
terapeutą/psychologiem, grupy 
wsparcia dla osób z doświadcze-
niem przemocy w rodzinie oraz 
dla młodzieży, szkolenia specja-
listów z profilaktyki przemocy, 
uzależnień, komunikacji interper-
sonalnej, warsztaty dla młodzieży 
z podejmowania ról i prawidłowej 
komunikacji w relacjach, Szkoła 
dla Rodziców i Wychowawców 
podnosząca kompetencje opie-
kuńczo-wychowawcze, WenDo z 
samoobrony i asertywności dla 
kobiet.

Przeprowadzona zostanie rów-
nież kampania społeczna skie-
rowana na wykrycie wczesnych 
symptomów przemocy domowej, 
zwalczanie stereotypów, promo-
wanie równego traktowania ko-
biet i mężczyzn, wpływ dobrych 
relacji w rodzinie na przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie.

Celem działań Centrum dla Ro-
dzin jest poprawa systemu prze-
ciwdziałania przemocy domowej i 
zmniejszenie ryzyka jej wystąpie-
nia poprzez wyposażenie uczest-
ników w wiedzę i umiejętności 
służące poprawie, a także wzmoc-
nieniu dobrej jakości relacji w ro-
dzinie.

Red.
Źródło i fot. um.swidnica.pl

Już jest dostępna legityma-
cja emeryta w wersji elektro-
nicznej. mLegitymację moż-
na ściągnąć po wcześniejszym 
zalogowaniu się do bezpłatnej 
aplikacji mObywatel. Jeżeli 
legitymacja emeryta i rencisty 
nie jest widoczna w dokumen-
tach, które można dodać – 

należy zaktualizować aplikację 
mObywatel.

ZUS rozstaje się z plastikową 
wersją legitymacji wydawanych 
po przyznaniu emerytury. Każdej 
osobie, która ma już przyznaną 
emeryturę lub rentę i wcześniej 
posługiwała się legitymacją w 
formie plastikowej karty iden-
tyfikacyjnej wydawanej przed 

1 stycznia 2023 roku zostanie 
automatycznie udostępniona 
także legitymacja w wersji elek-
tronicznej. - Te osoby mogą ko-
rzystać z obu wersji dokumentu 
– i tradycyjnej, i elektronicznej 
– mówi Iwona Kowalska-Matis, 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Nowi eme-
ryci dostaną legitymację tylko w 
wersji elektronicznej – dodaje. Z 
legitymacji emeryta-rencisty wy-
danej przez ZUS w formie elek-
tronicznej można korzystać na 
własnym urządzeniu mobilnym, 
np. na telefonie, po zalogowaniu 
się do mObywatel. W aplikacji 
wystarczy wybrać opcję „Dodaj 
dokument” i na wyświetlonej li-
ście dokumentów wskazać „Legi-
tymacja emeryta-rencisty”. - Od 
razu uprzedzam osoby, które z 
mObywatela korzystają już od 
dawna, że legitymacja emeryta 
może nie być widoczna w doku-
mentach, które można dodać. To 
oznacza, że należy zaktualizować 
aplikację mObywatel – wyjaśnia. 
Według rzeczniczki, mLegityma-
cja działa tak, jak tradycyjny do-
kument. Pokazując ją na ekranie 
smartfonu, osoba uprawniona 
potwierdzi, że jest emerytem lub 
rencistą i skorzysta z ulg i upraw-

nień jej przysługujących, np. zni-
żek na bilety. - Jeżeli ktoś bardzo 
będzie chciał dostać od nas le-
gitymację w formie plastikowej 
karty – może ją uzyskać po złoże-
niu do nas wniosku na formularzu 
ERL - zapewnia Kowalska-Matis. 
Co ważne, legitymacje emerytów 
i rencistów, które zostały wydane 
przed 2023 rokiem, są aktualne, 

zgodnie z nadanym terminem 
ważności. mLegitymacja to po 
udostępnieniu bezpłatnej aplika-
cji mZUS kolejny krok na drodze 
elektronizacji kontaktów ZUS z 
klientami.

Red.
Źródło i fot. ZUS Dolny Śląśk

ZUS rozstaje się z plastikową wersją legitymacji wydawanych po przyznaniu emerytury

Czy to koniec plastikowych legitymacji dla seniorów?
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Wartość inwestycji wynosi 555 375,75 złotych

Kosynierów „od nowa”
Już niedługo zmieni się 

miejsce rekreacyjne przy 
ulicy Kosynierów w Bo-
guszowie- Gorcach. To z 
pewnością ucieszy najmłod-
szych mieszkańców gminy. 
Przypominamy, że w dniu 
29.11.2022 roku została 
zawarta umowa z Wykonaw-
cą – Grupą Magic Garden Sp. 
z o.o. z Inowrocławia.
Wszystko to w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozwój i po-
prawa funkcji turystycznych na 
terenie Gminy Boguszów-Gorce” 
– zagospodarowanie terenu przy 

ulicy Kosynierów w Boguszowie-
-Gorcach. Zakres robót obejmu-
je przede wszystkim wykonanie 
nowych nawierzchni, montaż: 
urządzeń placu zabaw, urządzeń 
siłowni zewnętrznej, elementów 
małej architektury, oświetlenia so-
larnego, ogrodzenia terenu oraz 
wykonanie nasadzeń zieleni. War-
tość inwestycji wynosi 555 375,75 
złotych. Zadanie jest finansowane 
ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Red.
Źródło i fot. boguszow-gorce.pl

Warunki pogodowe sprzyjają powstawaniu inwestycji

Trwa budowa świetlic
Przypominamy, że Gmina 

Stare Bogaczowice otrzy-
mała 3 miliony 400 tysięcy 
złotych z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład na budowę 
świetlic wiejskich w Gostko-
wie oraz Nowych Bogaczo-
wicach. W maju 2022 ruszył 
przetarg. Budynki będą bliź-
niaczo podobne do siebie (z 
małymi różnicami).
We wrześniu wójt gminy Sta-

re Bogaczowice, Mirosław Lech 
podpisał umowę na realizację za-
dania „Budowa dwóch świetlic w 

miejscowościach Gostków i Nowe 
Bogaczowice” przez firmę Solid-
ne Budowanie Sp. z o.o. z Brzegu 
Dolnego. Tego typu inwestycje 
pozwalają rozwijać życie społecz-
ne w kolejnych miejscowościach 
Gminy Stare Bogaczowice. Warun-
ki pogodowe są na tyle sprzyjają-
ce, że możliwa jest praca, w Gost-
kowie widać już fundamenty a w 
Nowych Bogaczowicach wylewa-
ne są ławy fundamentowe.

Red.
Źródło i fot. starebogaczowice.

ug.gov.pl

Mieszkańcy regionu poznają właściciela drogi

Nowe oznaczenia dróg
Na co dzień żaden miesz-

kaniec czy turysta przeby-
wający na terenie powiatu 
wałbrzyskiego nie zasta-
nawia się kto jest zarządcą 
drogi, dopóki droga jest 
przejezdna, ma dobrą na-
wierzchnię i jest utrzymywa-
na w okresie zimowym.
Żeby nie było wątpliwości do 

kogo należy droga, Zarząd Powia-
tu Wałbrzyskiego zalecił zazna-
czyć wszystkie drogi powiatowe. 
Zamontowane zostały tabliczki z 
logotypem Ziemi Wałbrzyskiej i 
herbem powiatu (jak na zdjęciu). 
Teraz dokładnie mieszkańcy będą 
wiedzieć, która droga jest powia-

towa i kto odpowiada za jej utrzy-
manie. Dotychczas było tak, że 
sprawcy niedopełnienia obowiąz-
ków zaczynało się poszukiwać 
kiedy zajdzie taka konieczność. 
Władze Powiatu Wałbrzyskiego 
z doświadczenia wiedzą, że wy-
remontowane drogi nie mają 
właściciela natomiast te, które są 
remontowane albo utrzymane we 
właściwym stanie w okresie zimo-
wym mają nawet kilku właścicieli. 
Aby wszystko było czytelne po-
wstało nowe oznakowanie.

Red.
Źródło i fot. powiatwalbrzyski.pl
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Zatrzymano siedem osób, jedna odpowie za handel

Nieustannie walczą z narkotykami
W ciągu poprzedniego 

tygodnia policjanci z Wał-
brzycha i powiatu wałbrzy-
skiego zatrzymali kolejnych 
siedem osób, które posia-
dały różnego rodzaju środki 
psychotropowe lub odurza-
jące. Łącznie mundurowi 
zabezpieczyli ponad 1200 
porcji handlowych narkoty-
ków. Jeden z podejrzanych 
dodatkowo odpowie za 
handel marihuaną.
Funkcjonariusze zespołu ope-

racyjno-rozpoznawczego drugie-
go komisariatu odwiedzili jedno 
z mieszkań na Sobięcinie. To właś-
nie tam zatrzymali 26-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha, który w 
jednym z pomieszczeń ukrywał 
spore ilości narkotyków w postaci 
marihuany. Łącznie z zabezpie-
czonych środków odurzających 
można było wykonać ponad 380 
porcji handlowych tych narko-

tyków. W poprzednie środowe 
popołudnie funkcjonariusze kry-
minalni wałbrzyskiej komendy 
udali się do jednego z mieszkań 
na Nowym Mieście, gdzie w ich 
ręce wpadł 38-letni mieszkaniec 
naszego miasta. Okazało się, że 
wałbrzyszanin był w posiadaniu 
narkotyków w postaci marihua-
ny oraz amfetaminy. Łącznie było 
to ponad 200 porcji handlowych 
tych środków psychotropowych i 
odurzających. Grozi mu kara po-
zbawienia wolności do lat 3. Tego 
samego dnia wieczorem policjan-
ci prewencji pierwszego komi-
sariatu patrolowali rejon Białego 
Kamienia. To właśnie na jednej z 
ulic tej dzielnicy zauważyli męż-
czyznę, którego podejrzewali o 
posiadanie substancji zabronio-
nych prawem. Podczas wykony-
wanych czynności potwierdziło 
się, że 28-letni wałbrzyszanin 
również miał przy sobie mniejsze 

ilości marihuany oraz metamfe-
taminy. Z kolei w piątkową noc 
– około godziny trzeciej – poli-
cjanci Komisariatu Policji w Bogu-
szowie-Gorcach na terenie Czar-
nego Boru zatrzymali 34-letniego 
mieszkańca Wałbrzycha, który od 
dłuższego czasu był poszukiwany 
za posiadanie narkotyków. Wcześ-
niej środki psychotropowe w po-
staci amfetaminy oraz efedryny, 
z których można było wykonać 
sporo, bo ponad 360 porcji han-
dlowych, funkcjonariusze znaleź-
li w piwnicy użytkowanej przez 
mężczyznę przy ul. Senatorskiej 
w Wałbrzychu. Również w piątek 
około godziny 15:30 policjanci 
ogniwa wywiadowczego wałbrzy-
skiej komendy udali się na inter-
wencję do Nowych Bogaczowic, 
gdzie według ich informacji jeden 
z mieszkańców tej miejscowości 
miał posiadać narkotyki. W trakcie 
przeszukania mundurowi znaleźli 

w pomieszczeniach zajmowanych 
przez 20-latka spore ilości mari-
huany. Po przeliczeniu było to po-
nad 150 porcji handlowych tych 
środków odurzających. Mężczy-
zna przyznał się do popełnionego 
przestępstwa. Natomiast w sobot-
ni wieczór policjanci ruchu drogo-
wego przeprowadzili na ul. 1 Maja 
w Wałbrzychu kontrolę drogową. 
Podczas wykonywanych czynno-
ści zauważyli, że jeden z pasaże-

rów zachowuje się niespokojnie. 
Okazało się, że miał przy sobie 
zawiniątko z biały proszkiem. Po 
przebadaniu u technika krymina-
listyki potwierdziło się, że była to 
amfetamina. Teraz i on może spę-
dzić za kratami więzienia 3 lata.

Red.
Źródło i fot. Komenda Miejska 

Policji w Wałbrzychu

Rekordzista minionego weekendu wydmuchał 1,84 promila alkoholu

PIĘCIU „TRAFIONYCH” PODCZAS DŁUGIEGO WEEKENDU
Funkcjonariusze z 

Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego w miniony 
długi weekend zatrzymali 
na ulicach Wałbrzycha oraz 
regionu czterech kierują-
cych znajdujących się pod 
wpływem alkoholu oraz 
dodatkowo kobietę, któ-
ra wsiadła za kierownicę 
samochodu pod wpływem 
narkotyków. Niechlubny re-
kordzista wydmuchał blisko 
2 promile alkoholu.

W poprzedni czwartek przed 
godziną 17:00 policjanci Poste-
runku Policji w Mieroszowie po-
stanowili sprawdzić stan trzeź-
wości kierującego samochodem 
osobowym na ul. Reymonta w 
Boguszowie-Gorcach. Mężczy-
zna znajdował się pod wpływem 
alkoholu. Wykonane badanie wy-
kazało, że 34-letni mieszkaniec 
powiatu wałbrzyskiego miał 0,71 
promila tej substancji w orga-
nizmie. Dzień później około go-
dziny 21:30 policjanci z Głuszycy 
postanowili sprawdzić stan trzeź-
wości kierującej, poruszającej 
się samochodem osobowym ul. 
Chałubińskiego w Jedlinie-Zdro-
ju. Podczas kontroli nie potwier-
dziło się, aby kobieta znajdowała 
się pod wpływem alkoholu, ale 
funkcjonariusze ustalili, że pro-
wadziła pojazd pod wpływem 
środków odurzających w posta-
ci marihuany. Godzinę później 
policjanci prewencji pierwszego 
komisariatu na ul. Topolowej w 
Wałbrzychu skontrolowali ko-
lejny samochód osobowy. Tym 
razem kierował nim 43-letni 

wałbrzyszanin. Mężczyzna był 
kompletnie pijany. Niechlubny 
rekordzista minionego weeken-
du wydmuchał 1,84 promila al-
koholu. Natomiast w sobotni po-
ranek – przed godziną 7:00 – inni 
policjanci tej samej jednostki pa-
trolowali miejscowość Stare Bo-
gaczowice. To właśnie na jednej 
z ulic w tej miejscowości spraw-
dzili stan trzeźwości kolejnego 
mężczyzny prowadzącego samo-
chód osobowy. W tym przypad-
ku wynik badania 59-letniego 
mieszkańca powiatu wołowskie-
go to 0,57 promila alkoholu w 
organizmie. Ostatni z mężczyzn 
znajdujących się pod wpływem 

alkoholu wpadł w ręce funkcjo-
nariuszy Komisariatu Policji w 
Boguszowie-Gorcach wczoraj po 
godzinie 12:00 na ul. Kościusz-
ki w tej miejscowości. 55-letni 
mieszkaniec powiatu wałbrzy-
skiego podczas jazdy rowerem 
miał w wydychanym powietrzu 
blisko 0,5 promila tej substancji 
w organizmie. Ostatecznie otrzy-
mał grzywnę w kwocie tysiąca 
złotych.

Red.
Źródło i fot.

Komenda Miejska Policji w 
Wałbrzychu
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Dobrosław 
Kowalski

futbol po mojemu...

Pele, Mihajlović, Vialii...
Tragiczne są ostatnie tygodnie 
w światowym futbolu co po-
woduje, przynajmniej u mnie, 
że jakoś zapomina się o, mimo 
wszystko, o świetnym piłkar-
sko mundialu. W ciągu mie-
siąca odeszły trzy piłkarskie 
legendy, w tym ta największa 
w historii. Edson Arantes do 
Nascimento czyli Pele, Sini-
sa Mihajlović, Gianluca Vialli. 
Brazylijczyk był znacznie star-
szy od dwóch pozostałych ale 
trudno sobie wyobrazić, że już 
Go nie ma. Wstrząsająca była 
też śmierć Mihajlovicia i Vial-
lego choć oboje od dłuższego 
czasu ciężko chorowali ale 
mieli także wygrane boje na 
pewnym etapie walki i mogło 
się wydawać, że będzie do-
brze. Pelego oczywiście nie 
widziałem w akcji ale do Serba 
i Włocha miałem szczególny 
stosunek, dlatego ich śmierć 
mocno mnie przybiła. Dlacze-
go darzyłem ich aż taką sym-
patią? Bo kojarzą mi się z ab-
solutnymi początkami mojej 
piłkarskiej pasji. Pierwszy był 
Vialli ale zacznę od Mihajlovi-
cia. Wpisuje się też on przecież 
w moją fascynację futbolem 
jugosłowiańskim. Pamiętam 
triumf Crvenej Zvezdy w Pu-
charze Europy w 1991 roku. A 
Zvezdę do finału wprowadził 
właśnie Mihajlović - po jego 
„centrostrzale” w 90 minucie 
samobójczą bramkę strze-
lił Augenthaler. Natomiast z 
Viallim jest jeszcze ciekaw-
sza historia. Moim pierwszym 
piłkarskim plakatem była 
reprezentacja Włoch z tygo-
dnika Panorama, w którym 
przed mistrzostwami Italia 
‚90 publikowano wszystkich 
uczestników. Pierwszym był 
oczywiście gospodarz. Skład 
z tego plakatu pamiętam do 
dziś a ostatnim na zdjęciu był 
właśnie Vialli. Miałem niecałe 
dziewięć lat, dopiero pozna-
wałem piłkarzy a taki plakat w 
czasach przedinternetowych 
był bezcennym źródłem wie-
dzy. Źle przeczytałem imię 
Viallego - nie „Dżanluka” tylko 
...”Dżanulka”. Chcąc pochwalić 
się znajomością włoskich pił-
karzy, wymawiając to właśnie 
w ten sposób, doprowadziłem 
ojca i wujka do mocnego śmie-
chu ...a „Dżanulka” przylgnęło 
do mnie tak bardzo, że przez 
długi czas tak mnie czasami 
nazywali.
RIP
dobroslawkowalski.pl
futbolpomojemu.net  

Cudowny come back!

Po ponad 2- godzinnej wal-
ce na parkiecie świdnickiej 
hali podopieczne trenera 
Kacpra Jesiołowskiego od-
wróciły losy spotkania, które 

przegrywały już 0:2, by osta-
tecznie pokonać wicelider-
ki tabeli Dolnośląskiej Ligi.  
Była walka! Były emocje! 
Była drużyna przez duże D! 

Był wspaniały doping kibi-
ców! I jest wygrana! Brawo, 
brawo! Oby tak dalej!
 

MKS Volley Świdnica - Cheł-
miec Wodociągi Wałbrzych 
2:3 (25:23, 25:19, 23:25, 
20:25, 7:15)

***

Młodziczki Grzegorza Bę-
dzińskiego wywalczyły w 
Głogowie awans do 1 Dol-
nośląskiej Ligi.

-Zakończył się kolejny etap 
rozgrywek o Mistrzostwo 
Dolnego Śląska Młodzi-
czek i nasz pierwszy zespół 
prowadzony przez trene-
ra Grzegorza Będzińskiego 
przypieczętował awans do 
najwyższej ligi. Po ostatnim 
turnieju mimo bilansu 1:1, 
nasz zespół awansował do 
Dolnośląskiej 1. Ligi Młodzi-
czek z pierwszego miejsca! 
Wyniki:
Chełmiec -  UKS Gminy Mię-
kinia 2:0 (25:20, 25:15)
Chełmiec - UMKS Volley 
Głogów 1:2 (25:12, 21:25, 
13:15)

JZ

Juniorki rozpoczynają rok 2023 od emocjonującej wygranej, która dodatkowo wywalczona 
została w wyjątkowy sposób.

Dobra postawa koszykarzy Basketu

-W niedzielę w lidze młodzi-
ków U13 wygrywamy po do-
brej zespołowej grze w Je-
leniej Górze z miejscowymi 
Sudetami. Wygrana cieszy 
tym bardziej, że w składzie 
młodzików zagrali głównie 
chłopcy młodsi o rok.
Sudety Jelenia Góra - Bas-
ket Szczawno Zdrój 33:84
Najlepiej punktowali
• Aleks Bochenek 17 pkt.
• Adam Jennings 17 pkt.
• Bartosz Chęciński 16 pkt.
• Tymon Piątkowski 10 pkt.
***

Młodzi koszykarze Basketu 
Szczawno Zdrój rozpoczęli 
zmagania ligowe w nowym 
roku. Pierwszym przeciwni-
kiem drużyny z Uzdrowiska 
był Zastal Zielona Gra.
-W weekend rozpoczęliśmy 
zmagania na koszykarskim 
parkiecie w roku 2023. W 
sobotę w lidze kadetów U15 
przegrywamy we własnej 
hali z Zespołem Zastalu Zie-
lona Góra. Mimo porażki za-
graliśmy naprawdę dobrze, 
stawiając trudne warunki 
liderowi tabeli.

Basket Szczawno Zdrój - Za-
stal Zielona Góra 92:72
 Najlepiej punktowali:
• Kamil Paduch 20 pkt.
• Jakub Jurkowski 17 pkt.

• Franciszek Włochal 10 pkt.

JZ

Niedzielny mecz młodzików, drużyny prowadzonej przez trenera Michała Borzemskiego, był bardzo udanym występem. Za-
wodnicy pokazali, że przy dużym zaangażowaniu są w stanie pokonywać kolejne bariery.

Były piłkarz biało-niebieskich poprowadzi Włókniarza
Kolejny zespół Wałbrzyskiej Serie A wzbogacił się o bardzo doświadczonego szkoleniowca. Popularnych Gladiatorów z Głu-

szycy poprowadzi Tomasz Idziak!

-Trenerem naszego senior-
skiego zespołu został Tomasz 
Idziak. To bardzo dobrze zna-
na kibicom futbolu na Dolnym 

Śląsku postać. Tomasz Idziak 
posiada licencję trenerską 
UEFA A. Trener, oprócz prowa-
dzenia seniorskiego zespołu, 

będzie pełnił rolę koordynato-
ra szkoleniowego drużyn mło-
dzieżowych - czytamy na pro-
filu społecznościowym klubu.

Tomasz Idziak występo-
wał między innymi w Górniku 
Wałbrzych (1995-2000 w 2 i 
3 lidzie) oraz Polonii Świdnica 
(2000-2007).

 
Pracę w roli trenera prakty-

kował w:
 • Polonia Świd-

nica drużyna Juniorów Młod-
szych

 • Gryf Świdni-
ca Dolnośląska Liga Juniora 

Młodszego (dyrektor Akade-
mii)

 • Karolina Jawo-
rzyna Śląska, wprowadził dru-
żynę seniorów do 4 ligi

 • Akademia Pił-
karska Dzierżoniów-Szkółka 
certyfikowana PZPN

 • Piławianka Pi-
ława Górna, wprowadził dru-
żynę seniorów do klasy ,,O”.

Teraz będzie odpowiadał 
za wyniki Włókniarza Głuszy-
ca, który po rundzie jesiennej 
zajmuje wysokie 3 miejsce w 
tabeli Wałbrzyskiej Serie A.

JZ
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Burza o selekcjonera
Lubimy się porównywać do 
zachodnich nacji. To ja też za-
cznę od porównania. W całej 
historii piłkarskiej Niemiec, 
nasz zachodni sąsiad miał 
11 selekcjonerów. Ironicznie 
powiem, że nie jesteśmy w 
tym temacie gorsi! Nasza pił-
karska kadra też miała 11 se-
lekcjonerów… w XXI wieku!!!
Śmiech na sali. Nikt w naszej 
centrali nie potrafi myśleć 
długofalowo. Nikt nawet nie 
umie zaplanować strategii, 
która przyniosłaby dobry wy-
nik i pociągnęłaby za sobą 
system gwarantujący kolejne 
osiągnięcia. Ktoś jednak już w 
PL to zrobił.

Cofam się w czasie do 1993 
roku. Cofam się do relacji 
telewizyjnej z międzynaro-
dowego meczu siatkówki, w 
którym Polska została wręcz 
upokorzona. Wtedy też ktoś 
mądry zwrócił wtedy uwagę 
na pewien szczegół. Jeden z 
zagranicznych oficjeli powie-
dział coś, co później usłysze-
liśmy też w odniesieniu do 
piłki nożnej.

Powiedział: Polska to kraj o 
dużych tradycjach siatkar-
skich i ogromnym potencjale. 
Jeżeli jednak chcemy osiąg-
nąć sukces, musimy zapo-
mnieć o dawnych sukcesach, 
bo świat poszedł do przodu. 
Musimy zacząć wzorować 
się na zachodnich modelach, 
bo te dają dzisiaj gwarancję 
sukcesu i stabilizacji na przy-
szłość. Żeby to zrobić musimy 
być jednak odważni i pożeg-
nać ludzi związanych z tamty-
mi sukcesami.

Jak usłyszeli, tak zrobili. Upo-
rządkowano własne podwór-
ko. Organizacją ligi, zawodów 
zajęli się ludzie młodzi. Zaist-
nieliśmy w Lidze Światowej. 
Kadra dostała Lozano i czas. 
Przyszły pierwsze sukcesy. Z 
każdym kolejnym rokiem by-
liśmy tylko lepsi. Dziś jeste-
śmy POTĘGĄ. 

Czas odwzorować ten model i 
usunąć z władz PZPN piłkarski 
beton pokroju Kuleszy, Kręci-
ny czy innych spaślaków.

JZ

Jakub
Zima

sport na zimno

Młodzież KPS w dobrej formie

-Żegnamy się - ale tylko na 
chwilę - z Cutline 1. dolno-
śląską ligą młodziczek. W 
ostatnim turnieju tego cyklu 
przegrywamy oba spotka-
nia: zarówno z Wataha Lubin 
jak i MKS Polonia Świdnica. 
Nie zwieszamy natomiast 
głów, w dzisiejszych me-

czach dziewczyny na par-
kiecie zostawiły sporo serca 
i walki. Ostatnia runda bę-
dzie decydować o tym czy 
awansujemy do najlepszej 
„ósemki” na Dolnym Śląsku. 
Cel jak najbardziej do zrea-
lizowania razem z naszymi 
niezawodnymi kibicami

Wyniki:
 • Chełmiec - 
Wataha Lubin 0:2 (25:27, 
17:25)
 • Chełmiec - 
Polonia Świdnica 0:2 (23:25, 
7:25)
Podopieczni trenera Toma-
sza Korościka zwyciężyli 

kolejne dwa spotkania w 
ramach 1. Dolnośląskiej 
Ligi Młodzików i z bilansem 
5 na 6 wygranych spotkań 
zajmują 1 miejsce w ligo-
wej tabeli.
-Pierwszy zespół młodzików 
zdobywa Centrum Sportu i 
Rekreacji Jelcz-Laskowice. 
Podopieczni trenera Toma-
sza Korościka wygrali z UKS 
Koral Wrocław oraz gospo-
darzami IM Faurecia Volley 
Jelcz-Laskowice
Wyniki turnieju w Jelczu 
Laskowicach:
 • Chełmiec - 
Koral Wrocław 2:0 (25:22, 
25:13)
 • Chełmiec - 
Volley Jelcz Laskowice 2:0 
(25:20, 25:18).

JZ

Młodziczki KPS Chełmca w ostatnim turnieju 1 Dolnośląskiej Ligi Młodziczek po bardzo emocjonujących meczach, dwukrotnie 
musiały uznać wyższość swoich rywalek. Zanotowane wyniki sprawiły, że w kolejnej rundzie będą rywalizowały w 2 lidze.

Olimpijczyk ponownie na czele
Za nami 4 kolejka Uzdrowiskowej Ligi Halowej. Zobaczyliśmy komplet spotkań, w których padło łącznie 41 bramek. Po efektow-

nej wygranej na fotel lidera wskoczył, broniący tytułu Olimpijczyk Wałbrzych.

[irp]
Na początek do rywalizacji 

przystąpiły T-Best i ForFun Wał-
brzych. Obie drużyny zagrały 
bardzo ambitnie. Obie strzeliły 
tylko jednego gola i obie zain-
kasowały po punkcie. Dla obu 
były to pierwsze, bardzo cenne 
punkty w sezonie.

T-Best vs. ForFun Wałbrzych 
1:1

Później naprzeciw siebie sta-
nął ówczesny lider i wicelider 
rozgrywek. Obie drużyny dzie-
liła jedynie różnica bramek. 
Obie dzierżyły także miano ze-
społów niepokonanych. Samo 
spotkanie okazało się najlep-
szym 4 kolejki. Czterokrotnie w 

meczu na prowadzenie wycho-
dziło Ale Jazz i czterokrotnie 
w dość prosty sposób bramki 
traciło. Ostatecznie zespoły 
podzieliły się punktami, choć 
gdyby Ale Jazz wykorzysta-
ło szansę z ostatniej sekundy 
spotkania, byłoby to spektaku-
larne zakończenie rywalizacji.

Ale Jazz vs. Forever Football 
Team 4:4

W trzecim meczu oglądali-
śmy pojedynek Zrzeszonych z 
Transway GK Auto Luks. Pod-
opieczni trenera Piotra Borka 
wygrali wysoko, ale tak ko-
rzystny wynik w dużej mierze 
zawdzięczają swojemu bram-
karzowi, który popisał się kilko-

ma świetnymi interwencjami. 
Kto wie jak potoczyłoby się 
spotkanie, gdyby swoje szanse 
wykorzystali Szymkowiak czy 
Kuliński.

Zrzeszeni Wałbrzych vs. 
Transway GK Auto Luks 1:6

Dużo działo się też w starciu 
Invenio ze Śmigielski Ogrodze-
nia. Obie drużyny starały się 
stworzyć przewagę optyczną i 
przez długie minuty oglądali-
śmy zacięte widowisko, w któ-
rym bramki strzelali jednak tyl-
ko piłkarze Invenio.

Invenio vs. Śmiegielski 
Ogrodzenia 6:0

Na koniec do walki z aktual-
nym mistrzem przystąpił be-
niaminek - Joysonquinn. Seba-
stian Ajchel i spółka bronili się 
dzielnie. Stwarzali sobie nawet 
sytuacje bramkowe, ale Olim-
pijczyk wystąpił tym razem z 
etatowym bramkarzem. Obroń-
cy tytułu mogli dzięki temu bar-
dziej skupić się na rozegraniu. 
Często oglądaliśmy zamkniętą 
w hokejowym zamku drużynę 
przeciwną, która, mimo straco-
nych bramek, swoją ambitną 
postawą i grą do końca, zasłu-
żyła na duże brawa.

Josonquinn vs. Olimpijczyk 
Wałbrzych 0:18

Tabela:
 1. O l i m p i j c z y k 

Wałbrzych – 9 pkt.
 2. Ale Jazz – 7 

pkt.
 3. Forever Foot-

ball Team – 7 pkt.
 4. Transway GK 

Auto Luks – 6 pkt.
 5. Invenio QD – 6 

pkt.
 6. Ś m i g i e l s k i 

Ogrodzenia – 3 pkt.
 7. T-Best – 1 pkt.
 8. ForFun Wał-

brzych – 1 pkt.
 9. Zrzeszeni Wał-

brzych – 0 pkt.
 10. Joysonquinn – 

0 pkt.
JZ
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Pozyskano 26 zestawów komputerowych

Cyfrowa Głuszyca
Kolejna atrakcja w Parku Aktywności „Czarodziejska Góra”

Grawitacyjny tor saneczkowy już w 2023 roku!

Gmina Świebodzice pozyskała dofinansowanie 

Powstaje mała obwodnica

Gmina Głuszyca zreali-
zowała program "Cyfrowa 
Gmina" współfinansowany 
przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Rozwo-
ju Regionalnego, Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020.

W ramach programu do Urzę-
du Miejskiego w Głuszycy trafiło 
26 zestawów komputerowych. 
Zakupione zostało również wy-
posażenie sali konferencyjnej, 
przy wejściu do Urzędu ustawio-
no Elektroniczne Biuro Obsługi 
Klienta oraz wpłatomat – dzięki 
któremu możliwe jest dokonywa-
nie opłat na rzecz gminy (podatki, 
dzierżawy, opłaty za śmieci) bez 
konieczności ponoszenia prowizji 
w banku czy na poczcie. Projekt 
Cyfrowa Gmina finansowany jest z 

Funduszy Europejskich w ramach 
programu React-EU i skierowany 
jest do wszystkich gmin w Polsce. 
Całkowity budżet programu to 
miliard złotych. Minimalna wyso-
kość grantu to 100 tys. zł, maksy-
malna zaś to 2 mln zł. Środki te 
gminy mogą wykorzystać m.in. 
na: zakup sprzętu, oprogramo-
wania i licencji, edukację cyfrową 
dla pracowników JST i jednostek 
podległych oraz zapewnienie cy-
berbezpieczeństwa samorządo-
wych systemów informatycznych. 
Z projektu można sfinansować 
poniesione już wydatki (od lute-
go ubiegłego roku). Okres kwali-
fikowalności wydatków dla tego 
projektu to luty 2020 r. – koniec 
września 2023 r.

red.
Źródło i fot. gluszyca.pl

W połowie grudnia 2022 
roku Burmistrz Jedliny-Zdro-
ju Leszek Orpel podpisał 
umowę na budowę grawita-
cyjnego toru saneczkowego, 
przy którym powstanie 
także ścieżka zdrowia. Wy-
konawcą inwestycji opartej 
na wykorzystaniu najno-
wocześniejszej technologii 
stosowanej przy budowie 
tego typu torów w Europie 
będzie firma Pana Jarosła-
wa Bociana MJM SERVICE z 
Malinowic.
Już rozpoczęły się prace zwią-

zane z opracowywaniem doku-

mentacji i uzyskaniem wszelkich 
pozwoleń, a budowa toru rozpo-
cznie się wiosną 2023 roku. Zakoń-
czenie budowy planowane jest 
pod koniec tegorocznych wakacji. 
Będzie to kolejna atrakcja w Parku 
Aktywności „Czarodziejska Góra” 
w Jedlinie-Zdroju. Przypominamy, 
że tor saneczkowy to wspaniała 
atrakcja dla dzieci. Wbrew swojej 
nazwie jest to letni tor, na którym 
zarówno dorośli, jak i dzieci mogą 
jeździć na specjalnych sankach. 
Na torze saneczkowym najważ-
niejsze jest bezpieczeństwo, dla-
tego każda przejażdżka musi od-
być się z użyciem kasku. Red.

Źródło i fot. jedlinazdroj.eu

Od początku robót bu-
dowlanych bardzo ważnej 
inwestycji drogowej w 
Świebodzicach, czyli małej 
obwodnicy Osiedla Pia-
stowskiego, minął miesiąc. 
Obecnie wykonywana jest 
kanalizacja deszczowa. 
Prace rozwijają się intensyw-
nie, zgodnie z planem - jak 
informuje nas kierownik 
budowy.
Wartość tej jednej z najwięk-

szych inwestycji ostatnich cza-

sów wynosi 11 110 603 złotych, z 
czego wkład Gminy Świebodzice 
to ponad 6 960 603 złotych. Jak 
podkreśla Burmistrz Miasta Paweł 
Ozga, jest to inwestycja wycze-
kiwana przez mieszkańców, po-
łączenie ulicy Królowej Elżbiety z 
ulicą Dąbrówki pozwoli na omi-
nięcie centrum osiedla. Jest to 
inwestycja kilkuletnia, która ma 
zakończyć się w roku 2024 roku. 
Na realizację zadania pn. „Budowa 
małej obwodnicy wraz z niezbęd-
ną infrastrukturą w rejonie Osiedla 

Piastowskiego w Świebodzicach” 
Gmina Świebodzice pozyskała 
dofinansowanie w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg na 
rok 2022 rok w wysokości 4 150 
000,00 złotych. Przypominamy, że 
umowa z wykonawcą - firmą „Ko-
bylarnia” S.A. została podpisana 7 
września 2022 roku.

Red.
Źródło i fot. swiebodzice.pl
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REKLAMA R0012/23

REKLAMA R0014/23

REKLAMA R0013/23

REKLAMA R0015/23

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 125 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Wańkowicza, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 245 w obrębie nr 14 Biały Kamień z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne..  Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 187,50 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania przestrzennego. Czas trwania umowy 
– czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, 
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
187,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 245 obręb nr 14 Biały Kamień oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 50 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Obrońców Pokoju, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 179/4 w obrębie nr 14 Biały 
Kamień z przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne..  Wysokość wywoławczej rocznej kwoty 
czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 75,00 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:20.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w 
wysokości 75,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych 
Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część 
działki nr 179/4 obręb nr 14 Biały Kamień oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie 
wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone 
wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 35 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Bocznej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 159/4 w obrębie nr 15 Konradów z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 52,50 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. 
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:10.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
52,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 159/4 obręb nr 15 Konradów oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 58 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 171/29 w obrębie nr 2 Szczawienko z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 87,00 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości, obowiązuje plan miejscowy, działka położona na terenie oznaczonym 
symbolami 20 MW (KDWD), obowiązuje plan rewitalizacji miasta dla ulic : Wrocławskiej, alei de 
Gaulle’a, Wilczej, Pogodnej. Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 
09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 
9:30. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w 
przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w 
wysokości 87,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych 
Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część 
działki nr 171/29 obręb nr 2 Szczawienko oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie 
wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone 
wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 75 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 171/29 w obrębie nr 2 Szczawienko z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne..  Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 112,50 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości, obowiązuje plan miejscowy, działka położona na terenie oznaczonym 
symbolami 20 MW (KDWD), obowiązuje plan rewitalizacji miasta dla ulic : Wrocławskiej, alei de 
Gaulle’a, Wilczej, Pogodnej. Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 
sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:40. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument 
tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru 
dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony 
przez tłumacza przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 
2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez 
pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i 
sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie 
powinny mieć formę pisemną (papierową). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 112,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 
Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z 
dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki nr 171/29 obręb nr 2 Szczawienko oraz oznaczenie 
uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia 
się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez 
pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego 
przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 72 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Nowej, stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 44/21 w obrębie nr 2 Szczawienko z przeznaczeniem 
na ogródek – cele rekreacyjne..  Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego 
nieruchomości została ustalona na kwotę 108,00 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości obowiązuje plan miejscowy: działka połozona na terenie oznaczonym 
symbolami 8 MN, MW, oraz 31 KDL1/2
Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
108,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 44/21 obręb nr 2 Szczawienko oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 48 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Marii Dąbrowskiej, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 7/14 w obrębie nr 2 Szczawienko 
z przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne..  Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 72,00 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 9:50.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
72,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 7/14 obręb nr 2 Szczawienko oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 46 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Marii Dąbrowskiej, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 7/14 w obrębie nr 2 Szczawienko 
z przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 69,00 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony. 
Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala 
nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:10.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
69,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 7/14 obręb nr 2 Szczawienko oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359
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Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 129 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Madalińskiego, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 254 w obrębie nr 26 Nowe 
Miasto z przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 193,50 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. 
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:20.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
193,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 254 obręb nr 26 Nowe Miasto oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 88 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Legnickiej, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 130 w obrębie nr 13 Piaskowa Góra z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 132,00 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony.  Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. 
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:40.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
132,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część 
działki nr 130 obręb nr 13 Piaskowa Góra oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie 
wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone 
wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega 
zwrotowi. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu 
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 169 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 507 w obrębie nr 26 Nowe Miasto z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 253,50 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. 
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
253,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 507 obręb nr 26 Nowe Miasto oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 454 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Przeskok, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 693/5 w obrębie nr 33 Podgórze z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 908,97 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 10:50.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
908,97 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 693/5 obręb nr 33 Podgórze oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359
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Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę części 
nieruchomości o powierzchni 180 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy 11 Listopada, stanowiącej 
własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 329/3 w obrębie nr 20 Stary Zdrój z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.12.2022 r. Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 270,00 zł +23% VAT. Dla wskazanej 
nieruchomości, brak planu zagospodarowania przestrzennego. Czas trwania umowy – czas 
nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:00.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
270,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 329/3 obręb nr 20 Stary Zdrój oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 123 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 40/1 w obrębie nr 25 Rusinowa 
z przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.12.2022 r. Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 184,50 zł +23% VAT. Dla wskazanej 
nieruchomości, brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Czas trwania umowy – czas 
nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:20.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
184,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 40/1 obręb nr 25 Rusinowa oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 153 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 40/1 w obrębie nr 25 Rusinowa 
z przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12.12.2022 r.  Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu 
dzierżawnego nieruchomości została ustalona na kwotę 250,00 zł +23% VAT.
Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas trwania umowy – czas nieokreślony. Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie 
Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:10.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
250,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg –część działki 
nr 40/1 obręb nr 25 Rusinowa oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznego czynszu za dzierżawę 
części nieruchomości o powierzchni 2973 m² położonej w Wałbrzychu przy ulicy Wilczej, 
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 71 w obrębie nr 52 Lubiechów z 
przeznaczeniem na ogródek – cele rekreacyjne.. 
Wysokość wywoławczej rocznej kwoty czynszu dzierżawnego nieruchomości została ustalona 
na kwotę 4459,50 zł +23% VAT. Dla wskazanej nieruchomości, brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. Czas trwania umowy – czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.02.2023r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 11:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, 
numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego w przypadku 
cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo 
w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, ewentualnie inne 
dokumenty potwierdzające formę prowadzenia działalności i sposób reprezentacji uczestnika 
przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną 
(papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 06.02.2023 r. wadium w wysokości 
4459,50 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, Biuro Dochodów Niepodatkowych Bank 
Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 (z dopiskiem „Wadium na przetarg – działka 
nr 71 obręb nr 52 Lubiechów oraz oznaczenie uczestnika przetargu). Za dokonanie wpłaty uważa 
się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Wpłacone wadium ulega 
przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy 
dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wadium 
wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych 
przyczyn. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104, tel.74 66 55 227, 
gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Informacja o przetwarzaniu danych
 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób bioracych udział w przetargu jest Prezydent Miasta Wałbrzycha , PL. 
Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 6655100, um@um.walbrzych.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie 
oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (art.6 ust.1 RODO).
3. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie http://bip.um.walbrzych.pl 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl pod nr telefonu 74 66 55 359
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REKLAMA R0028/23

TABELA NR 1
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĄDŹ ICH CZĘŚCI OBJĘTYCH WNIOSKIEM

TABELA NR 2
INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA DZIAŁKACH – ZAJĘCIA STAŁE

TABELA NR 3
INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA DZIAŁKACH – ZAJĘCIA CZASOWE

TABELA NR 4
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ULEGAJĄCYCH PODZIAŁOWI  

TŁUSTYM DRUKIEM OZNACZONO DZIAŁKI W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

TABELA NR 5
DZIAŁKI PRZECHODZĄCE Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH  Z 

DNIEM W KTÓRYM DECYZJA STANIE SIĘ OSTATECZNA

W związku  z  powyższym  informuję, zgodnie  z  art. 49  Kodeksu  postępowania  
administracyjnego, że  zawiadomienie  niniejsze  uważa  się  za  dokonane po 

upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia,  tj. od daty  ukazania  
się  obwieszczenia na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Wałbrzychu, na  

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, oraz  w  prasie  lokalnej.
 Strony  postępowania mają  prawo  do czynnego w nim udziału, 

przeglądania  akt  sprawy  oraz  składania  wniosków  i  uwag  w siedzibie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, Biuro 

Administracji Architektoniczno-Budowlanej (II piętro, p. nr 209).

                                                               Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha

                                                               ARCHITEKT MIEJSKI
                                                                 Lech Walusiak

                                                                 Kierownik Biura Administracji
                                                                 Architektoniczno-Budowlanej

OBWIESZCZENIE  PREZYDENTA  MIASTA  WAŁBRZYCHA

BAB. 6740.1.481.2022  Wałbrzych, dnia 28.12.2022 r.

Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst 
. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

Zawiadamiam:
że na wniosek z dnia 12 grudnia 2022 r. Pana Wojciecha Sobolewskiego ul. M. Gorkiego 3/5, 70-390 Szczecin, Pełnomocnika Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania 
Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, wykonującego zadania Prezydenta Miasta Wałbrzycha  jako jednostka organizacyjna będąca zarządem drogi, 
zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod  nazwą:

zadanie 1 „Przebudowa drogi gminnej nr 1166534D ul. Marii Konopnickiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji w Wałbrzychu
zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej nr 1166536D ul. Juliusza Słowackiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji w Wałbrzychu

 
Inwestycja obejmuje:
przebudowaną drogi gminnej
ul. Marii Konopnickiej – droga gminna nr 1166534D - długość odcinka – 176 m
przebudowaną drogi gminnej
ul. Juliusza Słowackiego   – droga powiatowa nr 1166536D - długość odcinka – 410 m
• rozbiórki istniejących nawierzchni, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych w tym zasilających oświetlenie uliczne,
• przebudowę kanalizacji deszczowej,
• wykonanie przyłączy wodociągowych dla systemu nawadniającego tereny zielone,
• budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu miejskiego,
• przebudowę linii zasilającej oświetlenie uliczne,
• wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych,
• wykonanie nowych nasadzeń zieleni.
Wnioskowana  inwestycja  realizowana  będzie  na  działkach  o  niżej  wymienionych  numerach  ewidencyjnych :
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REKLAMA R0029/23

REKLAMA R0033/23

REKLAMA R0035/23

REKLAMA R0031/23

REKLAMA R0030/23

REKLAMA R0034/23

REKLAMA R0036/23

REKLAMA R0032/23

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony 
do publicznej wiadomości „Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 
lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych na rzecz ich najemców”, zgodnie z 
załącznikiem do Zarządzenia nr  776/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 13.12.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 21.12.2022 
r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa oznaczony jako 
działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w najem: 
1/ nieruchomość zabudowana boksem garażowym o powierzchni użytkowej 15,50 m2, działka nr 
283 obręb Biały Kamień nr 17 o powierzchni 21 m2, na okres najmu do lat 5.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono do 
publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 
21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 786/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy  Kopernika 2,  w dniu 
21.12.2022 r. została wywieszona na wykaz nieruchomość stanowiąca  własność Gminy Wałbrzych  
przeznaczona do oddania w dzierżawę:
1) część nieruchomość oznaczonej jako działka nr 148/9 w obrębie nr 32 Gaj o powierzchni 9,00 
m²  przeznaczona do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na użytkowanie istniejącego 
pomieszczenia gospodarczego, na okres 3 lat.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Wałbrzychu  przy ul. Kopernika 2 został wywieszony 
wykaz dot. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Wałbrzych, położonej 
w Wałbrzychu, przeznaczonych do sprzedaży    w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie 
z załącznikiem do Zarządzenia   nr  775/2022 Prezydenta Miasta  Wałbrzycha z dnia 13.12.2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono do 
publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 
21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 650/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13 października 2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2 wywieszono do 
publicznej wiadomości „Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność 
Gminy Wałbrzych na rzecz właścicieli lokali, w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 
21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami”, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 801/2022 
Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2022 r.

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Kopernika 2, w dniu 05.01.2023 
r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiący własność Skarbu Państwa oznaczony jako 
działka niezabudowana, przeznaczona do oddania w dzierżawę: 
1/ część działki nr 453 obręb Śródmieście nr 27, o pow. 467 m² z przeznaczeniem na ogródki 
działkowe, na okres dzierżawy do 3 lat.
2/ część działki nr 475/6 obręb Śródmieście nr 27, o pow. 2561 m2 z przeznaczeniem na ogródki 
działkowe, na okres dzierżawy do 3 lat. 
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Co ćwierka w sieci...

Papież Franciszek

Sejm RP

Zamek Książ @Pontifex_pl

@KancelariaSejmu

@Zamek_Ksiaz

1:30 PM · 10 sty 2023

4:01 PM · 11 sty 2023

1:07 PM · 9 sty 2023

Wspólne podpisanie Wyzwania rzymskiego dla etyki sztucznej inteligencji przez 
katolików, żydów i muzułmanów jest znakiem nadziei. Religie towarzyszą ludzko-
ści w rozwoju technologii dotyczącej człowieka, dzięki refleksji etycznej odnoszą-
cej się do użycia algorytmów. #algoretyka

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Technologii Kosmicznych, Astronomii i 
Obchodów 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja #Kopernik. Gościem specjalnym środo-
wego spotkania w #Sejm jest astronauta @astro_slawosz.

28 stycznia 2023 r., po dwuletniej przerwie, do Zamku Książ powraca jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu Wałbrzycha - Gala Ambasadora.

dolnośląska Policja
@DPolicja

2:45 PM · 9 sty 2023

W miniony weekend policyjne patrole narciarskie dbały o bezpieczeństwo na 
stoku w Karpaczu.
Policjanci prowadzili działania edukacyjne dla dzieci, a także zwracali uwagę czy 
narciarze i snowboardziści przestrzegają bezpieczeństwa.

WałbrzychMojeMiasto
@WalbrzychMM

2:00 PM · 3 sty 2023

Modernizacje wałbrzyskich budynków, to często koronkowa robota. Przykładem 
może być trwający remont kapitalny dawnej willa dra Issmera. Podczas prac eki-
pa budowlana natrafiła na sporo niespodzianek, które wymagają skrupulatnych 
prac konserwatorskich.

PZPN
@pzpn_pl

5:28 PM · 10 sty 2023

Szymon Marciniak najlepszym sędzią! Międzynarodowa Federacja Historyków 
i Statystyków Futbolu (IFFHS) uznała Szymona Marciniaka najlepszym arbitrem 
świata w 2022 roku. Gratulacje! 

Dolny Śląsk
@Dolny_Slask

11:02 AM · 2 sty 2023

Sejmik Województwa @Dolny_Slask
 ustanowił rok 2023 - Rokiem Przewodników Sudeckich.

Politechnika Wrocławska
@PWr_Wroclaw

10:10 AM · 31 gru 2022

Badaczka z Wydziału Inżynierii Środowiska będzie odzyskiwać metale ze zużytych 
baterii litowo-jonowych pochodzących z laptopów, wykorzystując do tego mikro-
organizmy.
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MONIKA DYLĄG
kosmetolog, specjalizuje się
w terapiach leczniczych oraz
terapiach anti aging twarzy i ciała, 
Salon Queens Szczawno-Zdrój

QueensEkspert

NOWOROCZNE
POSTANOWIENIA
PIELĘGNACYJNE.
Nowy Rok to moment, w któ-
rym zazwyczaj robimy posta-
nowienia jak np. „ przestaję pa-
lić”, „schudnę”, „będę ćwiczyć”, 
„pozbędę się zmarszczek. Wie-
le osób postanawia bardziej 
dbać o siebie, swój wygląd, 
zdrową skórę i zadbaną sylwet-
kę. Jak to zrobić by wszystko 
szło łatwo, prosto i przyjem-
nie? 
POZYTYWNE NASTAWIENIE 
– nie należy traktować no-
worocznych postanowień jak 
presję do osiągnięcia celu, lecz 
jako coś wspaniałego, mogą-
cego nam dać pozytywne ko-
rzyści, nie tylko dla naszej cery 
lecz zdrowia całego organi-
zmu- wszystko jest ze sobą po-
łączone. Czy jest coś przyjem-
niejszego niż troska o siebie?
ZADBAJ O NAWODNIENIE 
– ciało to przede wszystkim 
woda, należy wypijać mini-
mum 2l dziennie, więc dobrze 
jest wybrać dobrą jakościowo 
wodę.
ZADBAJ O JELITA I DIETĘ – je-
steś tym co jesz. To powiedze-
nie ma w sobie wiele mądrości. 
Warto wybierać do posiłków 
jak najmniej przetworzone 
produkty, włączyć warzywa 
i owoce oraz kwasy omega 
3,6,9, ograniczyć nabiał i  cu-
kier, który ma destrukcyjny 
wpływ na nasz organizm. Jest 
wiele zdrowych zamienników 
słodkich przekąsek.
COŚ DLA CIAŁA I DUCHA – na-
gradzaj się i rozpieszczaj swoje 
ciało i zmysły przynajmniej raz 
na jakiś czas. Gabinety kosme-
tologiczne posiadają w ofercie 
aromatyczne rytuały na ciało z 
relaksującym masażem. 
WYBIERZ SIĘ DO KOSMETO-
LOGA – w dzisiejszym świecie 
nowinek kosmetycznych łatwo 
się pogubić. Warto zarezerwo-
wać wizytę u doświadczonego 
kosmetologa, który rozpisze 
indywidualną pielęgnację, 
zaproponuje odpowiednie 
zabiegi oraz poprowadzi swo-
jego klienta w sposób holi-
styczny.
Choć noworoczne postano-
wienia zazwyczaj najbardziej 
nas motywują, wychodzę z za-
łożenia, że tak naprawdę każ-
dy dzień i każdy moment jest 
odpowiedni aby zmienić coś w 
sobie na lepsze.

Wiosna na bogato

Pięknie i zdrowo - dieta SIRT

Loki, loki & loki

Pod powierzchnią

MAŁGORZATA 
SZPARA

Nad Andrzejówką stycznio-
we cirrusy w galopie. Tańcują 
po grafitowej tafli nieba bez 
trwogi, niestrudzone. Ich wy-
strzępione ciałka przypominają 
kępki spieszących się gdzieś za-
pomnianych dawno dusz. Jak-
by chciały jeszcze  czmychnąć, 
nawiać z tej kolejki do czyśćca. 
Na granicy lasu czeka na nas 
ona - Jej Wilgotność Mgła. Po 
chwili znikamy w jej ciasnych 
objęciach, gubimy się w labi-
ryntach jej grubych kożuchów 
tkanych tak gęsto, że po chwili 
traci się oddech. Każda, nawet 
najmniejsza szczelina lasu ugi-
na się od jej ciężaru. Chmur-
ki Dusze, duszne chmurki nie 
mają z nią żadnych szans. Poły-
ka je zachłannie z nagich szczy-
tów drzew jak cukrową watę. 
Wchodzimy głębiej w las. Ten 
jego obezwładniający majestat. 
Wyłącza myślenie. Wszystko, 
co zbędne wycisza się, znika. 
Jak to jest, że czasem człowiek 
szuka czegoś przez cały tydzień 
i nie może znaleźć, a tylko wej-
dzie do lasu i od razu to znajdu-
je. Im głębiej w las, tym lepiej. 
W końcu jest czym oddychać. 
Nic nie wysyca tak zmęczonych 
ludzkich płuc, jak styczniowy 
wilgotny las. 

Mogłabym tak tkwić w tej 
nieskończenie szarej mgle do 
wiosny. Styczeń to wyścigo-
wy koń, który parska cały ze 
zdenerwowania w zbyt cias-
nym startowym boksie, zanim 
bomba pójdzie w górę. Mamy 
do siebie stosunek raczej non-
szalancki. Staramy się sobie 
nie wchodzić w paradę. Nowe 
zlecenia, zadania, dedlajny - 
jeszcze stare nie przestały obo-
wiązywać, a nowe już spieszą 
się, jakby miały jakiekolwiek 
znaczenie. Wszyscy od nowa 
jesteśmy ważni i bardzo zajęci.

Wielki Nowy Szu rozkłada 
karty ostrożnie, patrzy spod 
byka. Nie lubię w szulernię, ale 
jak trzeba to trzeba. Karty przyj-
muję jak idą. Nie grymaszę. 
Udaję zdziwienie, kiedy chce, 
żebym była zdziwiona. Więc je-
stem radosna, wątpiąca, pełna 
nadziei, nostalgicznie zasmu-
cona (niepotrzebne skreślić). Bo 
gra się już trochę, z niejednego 
kasyna wyskakiwało się oknem. 
Bądź łaskaw Szu, ty piękny ban-
dziorze, nie daj się prosić.

Moda w nowy, 2023 rok, wkra-
cza z odwagą i impetem. Po-
pandemiczne przewidywania o 
minimalizmie w branży fashion i 
beauty, okazały się jedynie chwi-
lowym "kaprysem" albo "poboż-
nym życzeniem". Prezentowane 

na wybiegach kolekcje zachwy-
cają przepychem i bogactwem, 
projektanci szczególnie upodo-
bali sobie dwie epoki: renesans i 
barok. Stąd w sezonie wiosennym 
spodziewajmy się spektakularne-
go powrotu: gorsetów, perełek, 

koronek, żabotów, kryz, bufia-
stych rękawów, rozkloszowanych 
spódnic.

Inspiracje warto też czerpać z 
popkultury.  Fanki Madonny za-
pewne pamiętają jej niebanalne 
stylizacje z lat 80-tych, a kon-
kretnie charakterystyczny image 
promujący płytę i teledysk "Like 
A Virgin", nawiązujący właśnie do 
tego, co dziś zachwyca największe 
domy mody.

Wyjątek stanowią propozycje 
Aleksandra McQueena, będące 
hołdem złożonym sztuce bizan-
tyjskiej oraz malarstwu (Sandro 
Boticceli, Hieronim Bosch). Ale i 
tu odnajdziemy cekiny, koronki, 
pióra.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Wśród noworocznych po-
stanowień zapewne u wielu 
z was - jak zawsze - znalazło 
się hasło: szczupła sylwetka, 
zdrowe odżywianie, nowa 
"ja". Twórcy diety SIRT - Ai-
dan Goggins i Glen Matten 
zapewniają, że tym wszyst-
kim można się cieszyć, pod 
warunkiem przestrzegania 
pewnych zasad.

SIRT - czyli co?
Posiłki przygotowywane wg za-

leceń SIRT (skrót od słowa sirtuiny 
- grupa białek pełniących szereg 
istotnych funkcji w organizmie, 
m.in. wspomaganie metabolizmu, 
niwelowanie stanów zapalnych 
i skutków stresu oksydacyjnego) 
powinny obfitować w zielone 
koktajle i produkty bogate w po-
lifenole, aktywujące interesujące 
nas białka Sir (truskawki, jagody, 
maliny, borówki, daktyle,  zielone 
warzywa liściaste, orzechy, kurku-
ma, oliwa z oliwek, kawa, gorzka 
czekolada, kakao, czerwone wino, 
zielona herbata).

Liczy się każdy etap
Dieta SIRT podzielona jest 

na kilka etapów. W pierwszym, 
3-dniowym, nie możemy przekro-
czyć 1000 kalorii. Zjadamy wów-
czas trzy zupy (lub wypijamy 3 
kokajle) oraz jeden stały posiłek. 
Faza druga, obejmująca okres od 
4 do 7 dni, daje nam możliwość 
uzupełnienia menu o 500 kalo-
rii, co w praktyce oznacza spoży-
cie dwóch dań i dwóch koktajli. 
Następnie, przez kolejne 4-7 dni 
wprowadzamy trzy posiłki plus 

jeden koktajl (ta część jest po to, 
by uniknąć efektu jojo, kalorie nie 
mają znaczenia).

Na koniec pozostaje nam już je-
dynie "trzymać się" obranego kie-
runku i konsumować ze smakiem 
to, co zdrowe i wartościowe.

Zebrała: osa
Źródło informacji: supermenu.

com.pl
Źródło zdjęcia: pl.freepik.com

Chcesz mieć piękne, falowane 
włosy? Wybierz odpowiednią lo-
kówkę. Kupując wybrany model, 
warto zwrócić uwagę na powłokę. 
Tych metalowych radzimy unikać, 
ponieważ nie uchronią naszych 
kosmyków przed wysoką tempe-
raturą. Najlepiej rozprowadzają 
ciepło ceramiczne płytki. Szukaj-
my też urządzeń z dodatkową 
warstwą tytanu (to zapewni lep-

szą ochronę przed zarysowaniem) 
oraz z turmalinem (półszalechet-
ny minerał), odpowiedzialnym za 
domknięcie łuski włosa i ochronę 
przed zniszczeniem. Dla miłośni-
czek technologii polecamy jesz-
cze egzemplarz z wyświetlaczem 
LCD.

Zebrała: osa
Źródło zdjęcia: pl.freepik.com
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Dramatyczny zaprasza na musical

Kubański początek roku w wałbrzyskiej filharmonii

Wystawa w BWA

Pierwszy wałbrzyski mu-
sical – jak to dumnie brzmi. 
Pierwszy wałbrzyski? Można 
spekulować, czy w krótkiej, 
acz burzliwej historii nasze-
go Teatru znajdują się tytuły, 
które mogłyby powalczyć o 
to miano. Na pewno nasza 
scena widziała niejeden 
spektakl muzyczny, ale mu-
sical? Do tego dzieło w pełni 
o Wałbrzychu, o lokalnej 
bohaterce? 

Wystarczy zapytać przechod-
niów na placu Teatralnym, czy 
wiedzą kim była Księżna Daisy, 
żeby usłyszeć tyle samo faktów, 
co plotek. A czy nie to świadczy 
o prawdziwej sławie? Prawdziwej 
potrzebie wielkiej opowieści, któ-
ra w nas drzemie? Doczekaliśmy 
się więc: mamy w Wałbrzychu 
swój musical, o nas i dla nas, ale 
także dla całego kraju, dla którego 
Wałbrzych i Teatr Dramatyczny są 
ciągle do odkrycia na nowo. Mu-
sical wałbrzyski, bo realizowany 
lokalnymi siłami. Ale też musical 
światowy, bo angażujący do pra-
cy artystów z prawie całego kraju.

Musical o Daisy jest o wielkiej 
osobie oraz o wielkiej historii, na 
której tle toczyło się jej nieba-
nalne życie. Jest też o cierpieniu 
i nadziei, ale przede wszystkim 
o świecie, do którego już nie ma 
powrotu. Arystokracja, bale i po-
dróże salonką są przebrzmiałym 
echem dawnego świata – patrzy-
my na nie z zazdrością, często 
też z ludową wyższością. Ale to 
w tamtym świecie pielęgnowano 
humanistyczne wartości – litość, 
wdzięczność, współczucie, któ-
rych dziś brakuje. Księżna Daisy 
ponad wszystkimi perypetiami 
reprezentuje właśnie dobro – to 
była jej supermoc i takiej bohater-
ki dzisiaj nam potrzeba.

Red.
źródło i fot. Teatr Dramatyczny

14.01 DAISY godzina 19:00
15.01 DAISY godzina 18:00

UWAGA! W spektaklu używane 
są światła stroboskopowe oraz 
dym papierosowy.

Spektakl powstaje w kopro-
dukcji z Miastem Wałbrzych i Za-
mkiem Książ.

Tekst i reżyseria: Konrad Imiela
Muzyka: Grzegorz Rdzak
Scenografia: Anna Haudek
Kostiumy: Agata Bartos
Choreografia: Jacek Gębura
Światło: Jakub Frączek
Przygotowanie wokalne: Mag-

dalena Śniadecka
Inspicjentka: Iwona Skiba
Plakat: Jakub Woynarowski
Zdjęcia: Tobiasz Papuczys

Obsada: Angelika Cegielska, 
Dorota Furmaniuk, Agnieszka 
Kwietniewska / Zina Kerste [g] 
, Małgorzata Walenda [g], Irena 
Wójcik, Kinga Zygmunt [g], Ma-
teusz Flis, Michał Kosela, Rafał 
Kosowski, Wojciech Marek Kozak, 
Radosław Lis [g], Piotr Mokrzycki, 
Krzysztof Piechniczek [g]

Muzyka na żywo: Dominika 
Czausz – flet, Malwina Maławy – 
wiolonczela, Łukasz Piotrowicz / 
Dagna Wilk – fagot

Do 19 stycznia 2023 roku 
w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki 
BWA można oglądać wysta-
wę malarstwa Eugeniusza 
Kiszczaka. Ponad sześćdzie-
sięcioletni dorobek twórczy 
autora obejmuje przede 
wszystkim malarstwo olejne. 
Jego dominantami są kosmo-
logia, filozofia oraz wyraziste 
nasycenie barw. - Czy artysta 
chce czy nie, koloryzm jest 
zawsze istotny, odzwierciedla 
stany psychiczne i duchowe. 
Może być zarówno smutek 
jak i radość kolorystyczna – 
mówił.
W kosmosie szczególnie pocią-

gał go bezmiar nieogarniony rozu-
mem i pozbawiony punktu odnie-

sienia. Skłaniał go on do głębszych 
przemyśleń zmierzających ku me-
tafizyce i transcendencji. Ostatecz-
nie dla artysty kosmos stał się sam 
w sobie pewnym rodzajem filozo-
fii. Autor poszukiwał odpowiedzi 
na pytania dotyczące Boga, jak 
również mitu o stworzeniu świata. 
Kiszczak pojmował kosmos w spo-
sób harmonijny. W jego pracach 
można dostrzec akceptację nauko-
wej hipotezy stworzenia wszech-
świata poprzez Wielki Wybuch, co 
mogło wpłynąć na nurt katastro-
ficzny przejawiający się w jego 
twórczości. Był także tematem nie-
możliwym do wyczerpania, czego 
najlepszym dowodem jest konse-
kwentne poświęcenie mu całości 
swojej kariery malarskiej. Sam za-

interesowany określał swoje obra-
zy mianem "osobistej interpretacji 
spraw kosmicznych". Unikał w swo-
ich obrazach tematu człowieka, 
twierdząc, że jest on tylko pyłkiem, 
obserwatorem. Oglądając dzieła 
Kiszczaka możemy przypuszczać, 
że nie są one wyłącznie jego wizją 
wszechświata, ale także ekscytują-
cą podróżą w wyobraźni odbiorcy.

Eugeniusz Kiszczak (ur. 18 listo-
pada 1933 roku w Woli Radzięckiej, 
zm. 28 listopada 2020 roku w Wał-
brzychu) – polski malarz artysta, 
projektant tkanin, inicjator i czło-
nek kilku ugrupowań artystycz-
nych, jeden z czołowych przed-
stawicieli powojennego kręgu 
malarzy wałbrzyskich.

Ważniejsze nagrody i wyróżnie-
nia: 1966 – Nagroda Ministra Kul-
tury i Sztuki i Ministra Przemysłu 
Lekkiego za osiągnięcia w rozwoju 

wzornictwa przemysłowego; 1969 
– Nagroda Ministra Przemysłu Lek-
kiego za osiągnięcia wzornicze na 
wystawie z okazji 25-lecia polskiej 
sztuki użytkowej, Łódź; 1977 – I 
Nagroda w Konkursie na Obraz 
Sztalugowy w Wałbrzychu (ex ae-
quo z Pawłem Trybalskim); 1991 
– II Nagroda (pierwszej nie przy-
znano) w Ogólnopolskim Turnieju 
o Złotą Lampkę Górniczą w Wał-
brzychu; 1997 – Nagroda Jubileu-
szowa Prezydenta Wałbrzycha (40 
lat pracy twórczej); 1998 – Wyróż-
nienie za szczególne osiągnięcia w 
upowszechnianiu kultury w woje-
wództwie wałbrzyskim w latach 
1975-1998; 2010 – honorowy tytuł 
„Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”.

Red.
Źródło informacji:
bwa.walbrzych.pl

Nowy rok rozpoczyna 
się w Filharmonii Sudeckiej 
symfonicznie, ale w latyno-
skim klimacie. Już w najbliż-
szy piątek, 13 stycznia, na 
wałbrzyskiej estradzie wy-
stąpi Jose Torres & Havana 
Dreams ze swoim autorskim 
projektem i z towarzysze-
niem Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Sudeckiej pod 
batutą Miłosza Kuli. Jest 
to trzeci z rzędu koncert 
wałbrzyskiej filharmonii, na 
który tydzień przed wyda-
rzeniem nie można już kupić 
biletów ze względu na brak 
wolnych miejsc.
Projekt Jose Torres & Havana 

Dreams Symfonicznie składa się 

z najbardziej znanych kompozycji 
wybitnych artystów z największej 
wyspy na morzu karaibskim - 
Kuby. Program powstał z tęsknoty 
Jose Torresa do swojego ojczyste-
go kraju, do muzyki i mieszkańców 
Kuby oraz własnej rodziny kubań-
skiej, z którą przyszło się żegnać 
autorowi emigrując do Europy. 
Utwory pochodzą z czasów, kiedy 
muzyka tradycjonalna odgrywała 
ważną rolę zarówno artystycz-
ną jak i społeczną. W programie 
przeważają utwory traktujące o 
miłości, takie jak „Como fue" (Beny 
More), „Quiereme Mucho" (Gon-
zalo Roig), „Aquellos ojos verdes" 
(Adolfo Utrera y Nilo Menendez) 
czy współczesna kompozycja „Mi 
primer amor" (Mayito Rivera), ale 

także utwory obyczajowe jak „Me 
voy pal Pueblo" (Marcelino Guer-
ra), „El Manisero" (Moises Simons) 
czy „Guantanamera" (Joseito Fer-
nandez). W programie pojawia 
się również charakterystyczna dla 
kultury kubańskiej odsłona folklo-
ru afro w utworze „Drume negrita" 
(Eliseo Grenet), który przenosi od-
biorcę do czasów niewolnictwa. 
Opowiada o obiecanej nagrodzie 
dla małej dziewczynki, jeśli bę-
dzie grzeczna i zaśnie. Właśnie w 
tym utworze pojawiają się bębny 
obrzędowe nazywane Bata, bę-
dące pochodzenia afrykańskiego 
i dodające utworowi bardziej re-
alistycznej ekspresji. W finale kon-
certu znajduje się kompozycja, 
która nie zostawia cienia wątpli-

wości o swojej popularności czyli 
„Guanatanamera". Guantanamera 
oznacza tęsknotę kompozytora 
do dziewczyny pochodzącej z 
miasta Guantanamo, leżącego na 
wschodzie wyspy Kuby.

Muzyka kubańska w oprawie 
symfonicznej to projekt, który 
Jose Torres & Havana Dreams 
realizuje we współpracy z pol-
skimi filharmoniami, dotychczas 
wszystkie koncerty odniosły 
wielki sukces. Zapowiada się, że 
w Wałbrzychu będzie podobnie 
biorąc pod uwagę duże zaintere-
sowanie wydarzeniem. 

Red.
Źródło. Filharmonia Sudecka 

13.01.2023, godz. 19:00

Słowo na piątek
PAWEŁ SZPUR

Recesja - według Słownika 
Języka Polskiego leksem ten 
posiada różne wyjaśnienia. Po 
pierwsze jest to okres spadku 
i zastoju w rozwoju gospo-
darczym, ale również cofanie 
się czegoś. Recesja może być 
gospodarcza, ale również 
związana z cofaniem się za-
sięgu lodowca wskutek jego 
topnienia. Oczywiście tekst 
ten nie jest odniesieniem do 
lekcji geografi więc skupiam 
się na recesji gospodarczej. 
Jak podaje portal money.pl - 
z punktu widzenia ekonomii 
recesja jest zjawiskiem makro-
ekonomicznym, które polega 
na znacznym zahamowaniu 
tempa wzrostu gospodarcze-
go. Można powiedzieć, że ma 
się przy tym do czynienia ze 
stagnacją, która trwa przez ja-
kiś czas. Recesja to jednocześ-
nie spadek aktywności gospo-
darczej, ale nie incydentalny, 
tylko trwający dłużej niż kilka 
miesięcy. Recesja prowadzi do 
spadku krajowej produkcji, za-
trudnienia, inwestycji i obniże-
nia realnych płac. Zamiast ros-
nąć, PKB kraju maleje. Brzmi 
to za bardzo ekonomicznie? 
Co jednak oznacza recesja 
dla przeciętnego obywatela? 
Możemy odczuć ją zwłaszcza 
wtedy, gdy jesteśmy przed-
siębiorcami. Możemy sięgnąć 
również do słownika Prezesa 
Glapińskiego i powiedzieć, że 
recesję odczujemy wtedy, gdy 
trudniej będzie o znalezienie 
pracy czy dostanie podwyżki 
lub firma, w której pracujemy, 
zaczyna chwiać się w posa-
dach z powodu mniejszych 
ilości zamówień i braku dostę-
pu do taniego finansowania. 
Recesja spowodowana jest 
drukowaniem i rozdawaniem 
pieniędzy czy też astrono-
micznymi podwyżkami su-
rowców do produkcji energii i 
paliw, wojny - ogólnie mówiąc 
niewłaściwej polityki. Coraz 
więcej firm w regionie reduku-
je etaty. Myślenie o przyszłości 
nie napawa optymizmem, ale 
nie można składać broni i się 
poddawać tylko trzeba szu-
kać rozwiązań na przetrwanie 
trudnego czasu.

Redaktor Naczelny
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Jeśli Twoje okna 
PCV mają 5 lat, 
wymień w nich 

uszczelki na nowe.
TANIO! 

Tel. 74 843 22 84,
 605 430 006

Laboratoria Medyczne 
Diagnostyka Sp. z o.o. 

pobrania w domu pacjenta, 
mgr analityki medycznej 

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

od 10:00 do 15:00 

DREWNO
OPAŁOWE,

KOMINKOWE,
DO WĘDZENIA
ORAZ ROZPAŁKA 

Tel. 502-686-045 
z dowozem do klienta

USŁUGI

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

Remonty mieszkań pod klucz, 
centralne ogrzewanie, elektryka, 

kafelki, gładzie na mokro, remonty 
łazienek, kładzenie papy na dachy. 
Tel. 513 022 801

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

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

WWW.MEBLE-IBG.WEEBLY. COM

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

Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 660 201 604

ANTENY SATELITARNE
Montaż, serwis, ustawianie anten  
w najlepszej cenie i w najkrót-
szym czasie!
Gwarancja doskonałego odbioru!
TEL 6 0 6 9 3 7 2 2 9

KUPIĘ

Kupię Starocie: odznaczenia, 
medale, zegarki, figurki i patery 
z lat 50 i 60, zabawki PRL, wazo-

ny ze szkła kolorowego i inne. Tel: 
500834769

NIERUCHOMOŚCI

Posiadam mieszkanie 30m2 do 
wynajmu w centrum miasta Wał-
brzych, 

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 kuch-
nią. Ul. Mieszka I 34/8. Bez pośredni-
ków. Tel. 600 851 189

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

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 R0037/23

Takie ogłoszenie 
W RAMCE

możesz mieć już 

za 399 zł *
ZA PÓŁ ROKU

tel. 531 250 173 
*plus vat 23%

REKLAMA
tel. 531 407 736  


