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• Ogłoszenia okolicznościowe 

• Podziękowania 

• Kondolencje • Nekrologi
w Tygodniku DB 2010, w portalu db2010.pl, na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!         Tel. 790 709 590

MotoCentrum
Mechanika pojazdowa:
 m.in. wymiana klocków hamulcowych, 
 rozrządu, sprzęgła
 remonty silników i zawieszenia
     Serwis klimatyzacji
     Wulkanizacja
     Dynamiczna wymian olejów 
     w automatycznych skrzyniach biegów
     Komputerowa diagnostyka silnika

Zapraszamy:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00

w soboty w godz. 8.00 – 14.00

ul. Lubelska 3 w Wałbrzychu (dawny Polmozbyt)

dojazd od ul. Mazowieckiej (wjazd w lewo za komendą policji)

tel. 609 899 811
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Przypomnijmy: 29 kwiet-
nia 2021 r., przy 3 głosach 
sprzeciwu, Rada Miejska Wał-
brzycha przyjęła uchwałę nr 
XXXV/385/21 w sprawie wpro-
wadzenia obowiązku szcze-
pień przeciwko COVID-19 
przez mieszkańców Miasta 

Odwołają prezydenta 
i radnych?

Przeciwnicy szczepień przeciwko koronawirusowi chcą zorganizować referendum w sprawie 
odwołania Prezydenta Wałbrzycha i Rady Miejskiej Wałbrzycha. Powodem jest przyjęta 

przez wałbrzyskich rajców – na wniosek prezydenta dr Romana Szełemeja – uchwała 
wprowadzająca obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19. I choć wojewoda tę uchwałę 

uchylił, jej przeciwnicy chcą, by samorządowcy ponieśli odpowiedzialność za jej przyjęcie.

Wałbrzycha oraz inne osoby 
wykonujące pracę na terenie 
Wałbrzycha. Już 18 maja 2021 r. 
rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewoda Dolnośląski stwier-
dził nieważność tej uchwały.

- W świetle dokonanej ana-
lizy prawnej przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, 
tj. ustaw i aktów wykonaw-
czych, organ nadzoru stwier-
dził, że uchwała została pod-
jęta z istotnym naruszeniem 
wskazanych przepisów prawa. 
Z uwagi na brak spełnienia 
ustawowych przesłanek, upo-
ważniających do wydania aktu 
normatywnego o charakterze 
przepisów porządkowych, ale 
także naruszenie innych prze-
pisów prawa obowiązującego, 
wykazanych w rozstrzygnięciu 
nadzorczym, organ nadzoru 
stwierdził nieważność uchwały 
w całości – napisał w podsu-
mowaniu uzasadnienia Wo-
jewoda Dolnośląski Jarosław 
Obremski.

Tymczasem przeciwnicy 
szczepień i tej uchwały nie 
poprzestają na protestach. Ko-
lejnym krokiem, po marszach 
oraz pikietach przed wałbrzy-
skim ratuszem i domem pre-
zydenta Romana Szełemeja 
(któremu z powodu pogróżek 

policja przydzieliła ochronę 
osobistą), jest inicjatywa refe-
rendalna.

- Informujemy mieszkań-
ców Wałbrzycha o zamiarze 
przeprowadzenia, z inicjatywy 
grupy mieszkańców, referen-
dum w sprawach: 1) odwołania 
Prezydenta Miasta Wałbrzy-
cha p. Romana Szełemeja, 2) 
odwołania Rady Miejskiej w 
Wałbrzychu. Uzasadnienie od-
wołania: jako mieszkańcy mia-
sta Wałbrzycha protestujemy 
przeciwko bezprawnej uchwa-
le Rady Miejskiej Wałbrzycha nr 
XXXV/385/21 z dnia 29 kwiet-
nia 2021r., w sprawie wprowa-
dzenia obowiązku szczepień 
przeciwko Covid-19 wobec 
wszystkich mieszkańców Wał-
brzycha oraz przeciwko podej-
mowaniu przez władze Miasta 
Wałbrzycha, w pierwszej kolej-
ności przez Prezydenta Miasta, 
wszelkich czynności nakła-
niających do udziału w szcze-
pieniach przeciwko Covid-19, 
które prowadzą do segregacji 
sanitarnej i podziałów spo-
łecznych. Nie godzimy się na 
takie praktyki i pomijanie istot-
nej okoliczności, że wszystkie 
obecnie dostępne szczepionki 
przeciwko Covid-19 są do-
puszczone warunkowo przez 

Europejską Agencję Leków 
oraz Urząd Rejestracji Produk-
tów Leczniczych, a badania 
kliniczne dotyczące ryzyka, 
bezpieczeństwa oraz skutecz-
ności tych szczepionek nie są 
zakończone. Mając powyż-
sze na uwadze, w tym fakt, że 
wyniki ostatecznych badań 
szczepionek mogą skutkować 
ich wyeliminowaniem z ob-
rotu powoduje, iż program 
szczepień tymi preparatami 
nosi cechy eksperymentu 
medycznego, do którego nie 
można nikogo ani zachęcać, 
ani – tym bardziej -  zmuszać. 
Są to działania przez prawo 
zakazane, gdyż zgodnie z art. 
39 Konstytucji RP udział w 
eksperymencie naukowym, 
w tym medycznym, wymaga 
wyrażenia świadomej, do-
browolnej zgody przez jego 
uczestników. Przeprowadze-
nie referendum wymaga ze-
brania przez jego inicjatorów 
wymaganej ustawowo liczby 
podpisów. Apelujemy zatem 
do Mieszkańców Wałbrzycha 
o aktywne poparcie wskaza-
nej wyżej inicjatywy – napi-
sali organizatorzy inicjatywy 
referendalnej w Wałbrzychu 
(pisownia oryginalna).

Robert Radczak
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Pasażerowie mogą już 
korzystać z wyremontowa-
nego dworca kolejowego 
Wałbrzych Główny. Moderni-
zacja dworca i jego otoczenia 
trwała nieco ponad półtora 
roku i była realizowana w  
ramach Programu Inwestycji 
Dworcowych na lata 2016-
2023 z do�nansowaniem ze 
środków unijnych z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko.

Oddany do użytku w 1867 
roku obiekt odzyskał historycz-
ne piękno. Renowacji poddano 
ceglaną elewację wraz z de-
talami architektonicznymi. Po 
oczyszczeniu cegły odkryto na 
niej geometryczne wzory wy-
konane z ciemnozielonej szkli-
wionej cegły. Uwagę zwracają 
również gra�towe kolumny 
zlokalizowane przy wejściach 
głównych oraz pomiędzy 
niektórymi oknami, a także 
odtworzona na wzór oryginal-
nej ciemnobrązowa stolarka 
okienna i drzwiowa. Całość 
uzyskanego efektu estetyczne-
go podkreśla nowa iluminacja 
dworca. 

Prawdziwą metamorfozę 
przeszło wnętrze budynku. 
Stało się ono funkcjonalne, no-
woczesne i przystosowane do 
współczesnych standardów 

Dworzec Wałbrzych Główny jak nowy

– Wałbrzych Główny to te-
raz komfortowy i funkcjonalny 
dworzec, przystosowany do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami, starszych oraz rodzin 
z dziećmi. Co równie ważne, 
obiekt został odnowiony z za-
chowaniem historycznych i ar-
chitektonicznych detali – mówi 
Waldemar Buda, wiceminister 
funduszy i polityki regionalnej.

– Rola dworców kolejowych 
w sprawnie funkcjonującym 
transporcie kolejowym jest 
trudna do przecenienia. Dzięki 
wsparciu środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko mamy kolejny 
odnowiony, bezpieczny i eko-
logiczny obiekt infrastruktury 
kolejowej. Cieszę się, że fun-
dusze unijne, poprzez znaczne 
do�nansowanie projektów, w 
sposób istotny przyczyniają 
się do rozbudowy i odnowy 
polskich obiektów kolejowych, 
pozytywnie wpływając m.in. na 
wskaźnik wzrostu gospodar-
czego Polski – mówi Joanna 
Lech, p.o. dyrektora Centrum 
Unijnych Projektów Transpor-
towych.

Podczas przebudowy wpro-
wadzono wiele usprawnień dla 
osób o ograniczonej spraw-
ności ruchowej. Zlikwidowa-
no bariery architektoniczne, 
zamontowano oznaczenia w 
alfabecie Braille’a, tablice doty-
kowe z planami dworców oraz 
ścieżki prowadzące wewnątrz 
obiektu oraz jego otoczeniu. 
Ułatwią one przemieszczanie 
się osobom niewidomym i nie-
dowidzącym.

Dzięki przebudowie dwo-
rzec stał się bardziej ekologicz-
ny i bezpieczny. Zamontowano 
w nim nowe energooszczędne 
oświetlenie w technologii LED 
wraz z automatyką sterującą. 
Natomiast w celu ograniczenia 
strat ciepła wykonano ocie-
plenie budynku od wewnątrz 

oraz montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej o niskim współ-
czynniku przenikalności ciepła. 
W celu optymalizacji zużycia 
energii elektrycznej, cieplnej i 
wody zamontowane w budyn-
ku urządzenia i systemy będą 
nadzorowane przy pomocy 
systemu BMS (Building Mana-
gement System). Z kolei po-
przez montaż nowoczesnych 
systemów bezpieczeństwa – 
monitoringu, kontroli dostępu, 
sygnalizacji włamania i napadu 
oraz przeciwpożarowych – po-
prawie uległo bezpieczeństwo 
osób i mienia. 

Znaczną metamorfozę 
przeszło bezpośrednie oto-
czenie dworca. Całkowicie na 
nowo zaprojektowano orga-
nizację ruchu w jego sąsiedz-
twie. Na placu, wokół central-
nie zlokalizowanej wyspy z 
zielenią i ławkami, umiejsco-
wiono zatoczkę dla autobu-
sów wraz z wiatą, miejsca po-
stojowe dla samochodów, w 
tym elektrycznych oraz typu 
kiss&ride, a nieco bliżej wej-
ścia do dworca, miejsca dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, rodzin z dziećmi, motocy-
kli oraz wiatę rowerową, pod 
którą znalazły się 24 stojaki dla 
jednośladów. W ramach inwe-
stycji wybudowano również 
nowe chodniki oraz zamon-
towano elementy małej ar-
chitektury (oświetlenie, kosze, 
ławki). Z boku dworca powstał 
także nowy parking dla samo-
chodów służbowych. 

Przebudowa dworca Wał-
brzych Główny rozpoczęła 
się jesienią 2019 roku. Łączny 
koszt zakończonej inwesty-
cji to 33,5 mln złotych brutto. 
Projekt przebudowy dworca 
opracowała pracownia projek-
towa An Archi Group Sp. z o.o., 
a wykonawcą prac była �rma 
Berger Bau Polska sp. z o.o.

(BS, fot. PKP)

dem jazdy pociągów oraz elek-
troniczne tablice przyjazdów 
i odjazdów pociągów. Na par-
terze budynku zlokalizowano 
również toalety (w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami), 
pomieszczenie dla opiekuna z 
dzieckiem, posterunek Straży 
Ochrony Kolei oraz lokale pod 
wynajem. Natomiast na piętrze 
będą mieścić się biura PKP CAR-
GO S.A.

– Kolej w województwie 
dolnośląskim przyciąga coraz 
większą liczbę podróżnych, 
którzy z pewnością docenią 
oddanie do użytku nowocze-
snego budynku dworca w Wał-
brzychu. Historyczny budynek 
przebudowany zgodnie z dzi-
siejszymi standardami będzie 
stanowił przyjazną przestrzeń 
dla wszystkich pasażerów. 
Właśnie taka powinna być in-
frastruktura kolejowa, również 
ta dworcowa. Program Inwe-
stycji Dworcowych, w ramach 
którego został przebudowany 
dworzec w Wałbrzychu, to naj-
większy program modernizacji 
dworców kolejowych w naszej 
historii. Dzięki niemu polski 
rząd przeznaczy do 2023 r. 
prawie 2 mld zł na blisko 200 
dworców – mówi Andrzej Bit-
tel, sekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury.

obsługi podróżnych przy jed-
noczesnym poszanowaniu dla 
jego walorów architektoniczno-
-historycznych. Przestrzeń ob-
sługi podróżnych jest utrzyma-
na w jasnej kolorystyce. Ściany 
holu posiadają geometryczny 
kasetonowy deseń, a w dolnej 
ich części wykonano okładzinę 
z ciemnozielonej płytki szkliwio-
nej. Taka kolorystyka doskonale 
pasuje do odtworzonych na 
wzór oryginalnych geometrycz-
nych ceramicznych posadzek. Z 

równie dużą pieczołowitością 
odtworzono wystrój poczekal-
ni. Na ścianach przywrócono 
drewniane boazerie i wzorzyste 
tapety, a na podłodze orygi-
nalną posadzkę. Poddano tam 
również renowacji gra�towe 
żeliwne kolumny, które jeszcze 
niedawno były całkowicie nie-
widoczne, bo zamurowane w 
ścianie. Poza estetyką zadbano 
również o komfort obsługi po-
dróżnych. Umieszczono w niej 
nowe ławki, gabloty z rozkła-
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Jego nazwisko i moc uzdrawiania znane są w całej Europie i Polsce. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u setek ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel jest 
zdolny poprzez intensywna koncentracje wytworzyć ogromną energię eteryczną wokół swoich 
rąk, którą przekazuje choremu. Jego moc uzdrawiania pomaga w leczeniu: chorób nowotworo-
wych, wadach serca, chorobach oczu, nerwicach, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, paraliżach, 
kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, wrzodach żołądka i dwunastnicy, gu-
zach i cystach, chorobach kobiecych oraz innych schorzeniach. Jego moc oddziaływuje na cały 
schorowany organizm, udrażniając kanały energetyczne.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Józef z Wrocławia – któremu po dwóch wizytach u uzdrowiciela ustąpiły bóle kręgosłupa 
i zakończył sie problem z przerostem gruczołu prostaty. Pani Maria z Krakowa – zapewnia, że 
dzięki wizytom u uzdrowiciela pozbyła sie mięśniaków na narządach rodnych co potwierdziły ba-
dania USG. Pan Andrzej z Gdańska - po trzech wizytach u uzdrowiciela zdjęcie USG potwierdziło 
pozbycie sie kamieni w woreczku i nerkach. Pani Janina z Katowic - po wizycie u pana REYNALDO 
wchłonął się guz piersi, który był przeznaczony do operacji.

Te przykłady to tylko znikomy procent ludzi, którym udało sie pomóc w cofnięciu lub całkowitym 
wyleczeniu. Cieszą sie oni dobrym zdrowiem i nie ukrywają, że zawdzięczają to skromnej osobie 
Pana REYNALDO.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponad ludzkich i jest otwarty na działanie uzdrowicieli, zawsze może 
osiągnąć pomoc. Wielu z nas boryka się z problemami zdrowotnymi, wobec których jesteśmy bezradni. 
Zmęczeni chorobą, szukamy ukojenia, sposobu na uleczenie nie tylko ciała, ale również umęczonej duszy.
Z pomocą poszukującym przychodzą znane od lat metody � lipińskiego uzdrowiciela. Uzdrawia-
nie przez bólu, operacje bez użycia skalpela stosowane są przez Filipińczyków, zwanych także 
wybrańcami dobrych duchów, od czasów starożytnych, jednak do tej pory fenomen i tajemnica 
wykonywania tych zabiegów pozostaje nieodkryta. Haelerzy, bo tak również nazywani są uzdro-
wiciele, podczas swoich praktyk nie używają żadnych środków znieczulających.
Zabiegi polegają na energetycznym wzmocnieniu chorych organów i tkanek, wzmocnieniu 
systemu odpornościowego, oczyszczeniu organizmu z toksyn. Jednym z najpopularniejszych i 
najskuteczniejszych haelerów, znanym w całej Europie jest Filipińczyk Reynaldo Litawen, który 
posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę przezywaną w rodzinie z pokolenia na po-
kolenie. Filipińczyk podróżuje po całej Polsce, by pomagać ludziom szukającym pomocy w lecze-
niu najróżniejszych dolegliwości. Jego metody opierają się głównie na intensywnej koncentracji, 
poprzez to wytwarza się ogromna energia eteryczna wokół jego rąk.

 - Chociaż medycyna akademicka poczyniła wielkie postępy, to ciągle pewne obszary ludzkiego 
wnętrza są niezbadane. Nie wszystko można zbadać empirycznie. Moje ręce podczas zabiegów 
zachowują się jak bieguny elektryczne. Powodują kontrolowany przepływ energii przez organizm 
pacjenta – podkreśla uzdrowiciel.
Ogromna charyzma, modlitwa oraz medytacja sprawiają, że terapeuta wprowadza się w stan 
religijnej żarliwości. Emanuje z niego potężna, uzdrawiająca siła. Głęboka, duchowa postawa pa-
cjenta jest bardzo pomocna w uzdrawianiu. Filipiński uzdrowiciel działa na cały organizm. Znaj-
duje zaburzenia energetyczne różnych organów i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne 
siły obronne pacjenta, udrażnia kanały energetyczne i je oczyszcza. Niespotykane umiejętności, 
intuicja i skuteczność uzdrawiania, a także dar przekazywania cudownej i pozytywnej energii 
zatrzymały u tysięcy ludzi rozwój najcięższych chorób. Efektywność jego działania jest ogromna 
i pomocna przy rozmaitych chorobach w szerokim i nieograniczonym zakresie. Uzdrowiciel im-
munologicznie oddziaływują na schorowane i wycieńczone chorobą ciało. Każdy, kto poszukuje 
ulgi w cierpieniu może się do niego zgłosić. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę. Każdy 
pacjent przyjmowany jest indywidualnie, a uzdrawianie jest dostosowane do potrzeb danej oso-
by, w zależności od tego jak wiele czasu trzeba jej poświęcić.
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich i jest otwarty na działania uzdrowiciela – 
zawsze może osiągnąć pożądany efekt i pomoc. 

UZDROWICIEL z FILIPIN 
REYNALDO LITAWEN 

i jego niezwykły dar uzdrawiania poprzez dłonie
REYNALDO LITAWEN jest jednym z najlepszych � lipińskich uzdrowicieli z wieloletnim doświadczeniem i praktyka uzdrawiania 
oraz dużymi osiągnięciami. Wieloletni członek Christian Spiritual Regeneration Movement i Stowarzyszenia Filipińskich Uzdrowicieli. 
Wywodzi sie ze znanej rodziny uzdrowicieli na Filipinach.

Przyjmujemy: 5 czerwca - BOLESLAWIEC, 6 czerwca - WROCŁAW ,
 7 czerwca - LUBIN i GŁOGÓW, 8 czerwca - WAŁBRZYCH

Zapisy i informacje: 

784 609 208, 693 788 894 
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Wolny piątek
Przypominamy, że w tym roku 
piątek po Bożym Ciele jest dla 
pracowników wielu instytucji i 
urzędów dniem wolnym od pra-
cy. Nieczynny będzie między 
innymi Urząd Miejski w Wał-
brzychu oraz wszystkie oddziały 
ZUS i infolinia zakładu. Za święto 
przypadające w sobotę - a w tym 
roku tak było 1 maja - zgodnie z 
kodeksem pracy pracodawca ma 
obowiązek wyznaczyć pracow-
nikowi inny jeden dzień wolny. 
Najczęściej pracodawca odgórnie 
ustala termin dodatkowego dnia 
wolnego dla wszystkich pracow-
ników w �rmie, często najbliżej tej 
daty. I tak właśnie jest w przypadku 
wałbrzyskiego magistratu i ZUS-
-u. - W pierwszy piątek czerwca w 
całym kraju nieczynne będą sale 
obsługi klientów ZUS, jak i również 
nie będzie działało Centrum Obsłu-
gi Telefonicznej. W tym dniu wszel-
kie formalności można będzie za-
łatwić on-line poprzez Platformę 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Natomiast w sprawie Bonu tury-
stycznego informacje będą udzie-
lane pod specjalnie utworzonym 
numerem tel. 22 11 22 111 – mówi 
Iwona Kowalska-Matis, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku.

(IKM)

- Od czterech lat w harcerskiej ba-
zie obozowej naszego hufca w Wilczu 
trwa ogromna inwestycja. Budujemy 
nowoczesną kuchnię i stołówkę speł-
niające obecne wymogi sanitarne. Na-
sza budowa trwa w bazie, która znaj-
duje się na pograniczu województwa 
wielkopolskiego i lubuskiego, 30 km 
od Wolsztyna. Położona jest w lesie, 
kilka kilometrów od najbliższej trasy 
samochodowej i linii kolejowej. Pełna 
ciszy i spokoju gwarantuje zdrowy, 
radosny i aktywny wypoczynek. Budy-
nek docelowo przeznaczony będzie 
przede wszystkim do użytkowania 
przez zuchy, harcerzy i instruktorów 
podczas Harcerskich Akcji Letnich, 
jednak po wykończeniu całości ko-
rzystać z niego będziemy mogli także 
podczas biwaków, zimowisk, kursów i 
szkoleń, czy zielonych szkół. Z wielką 
chęcią przyjmiemy tu zainteresowa-
nych z całej Polski! Harcerska Akcja 
Letnia 2021 zbliża się wielkimi kro-
kami, a nam wciąż brakuje środków 
i ludzi do wykończenia budynku. By 
uzyskać zgodę na użytkowanie od 

Harcerze zbierają na remont
Instruktorzy z Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. Alojzego Ciasnochy 

zorganizowali internetową zbiórkę pieniędzy na dokończenie budowy nowoczesnej 
kuchni i stołówki w Bazie Obozowej Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej w Wilczu. Wpłat 

można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej https://zrzutka.pl/6j9pra.

właściwych instytucji, musimy wykoń-
czyć kuchnię, stołówkę i magazyny. 
Niestety, pomimo wielu sukcesów w 
pozyskiwaniu wsparcia od instytucji 

i �rm z całej Polski, wciąż nie dyspo-
nujemy wystarczającymi środkami, 
by dotrzeć do celu na czas. Na ostat-
nich zakrętach potrzebujemy wolon-

tariackiego wsparcia osób mających 
doświadczenie w zakresie tzw. wy-
kończeniówki i białego montażu, ale 
także ostatnich tysięcy złotych, nie-
zbędnych do zakupienia sprzętów, 
narzędzi i brakujących materiałów. 
Działalność w Harcerskiej Bazie Obo-
zowej Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej 
w Wilczu harcerze i wałbrzyszanie pro-
wadzą już od prawie 50 lat i nie wy-
obrażają sobie, by mogło być inaczej. 
Twoje wsparcie jest dla nas ważne, a 
każda Twoja złotówka ma znaczenie 
i zostanie właściwie wykorzystana – 
podkreślają wałbrzyscy instruktorzy 
Związku Harcerstwa Polskiego.

- Przyjaciele ruchu harcerskiego, 
przyjaciele Hu�ec ZHP Ziemi Wałbrzy-
skiej im. hm. Alojzego Ciasnochy, obo-
zowicze Bazy Obozowej Hufca ZHP 
Ziemi Wałbrzyskiej w Wilczu! Wszyscy, 
którzy mieli styczność z wałbrzyskim 
harcerstwem wiedzą, że w Wilczu pro-
wadzona jest dość spora (bardzo spo-
ra) inwestycja budowlana. Sami tego 
nie damy rady zrobić, pomimo wiel-
kiego wsparcia miasta i innych �rm. 
Stąd pomysł na powstanie akcji zbie-
gania funduszy za pośrednictwem 
zbiórki internetowej. Serdecznie pro-
szę, zachęcam i wspieram tę akcję 
– dodaje Artur Marlinga, komendant 
Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej im. hm. 
Alojzego Ciasnochy.

(RED)
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
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Willa Alfa zaprasza
Długi weekend 
czerwcowy

BOŻE CIAŁO 2021
2.06 – 6.06.2021 r.

ze śniadaniem I 439 zł  zamiast 699 zł

ze śniadaniem
i obiadokolacją I 529 zł  zamiast 799 zł

WAKACJE 2021
26.07 – 5.08.2021 r.

ze śniadaniem I 999 zł  zamiast 1299 zł

ze śniadaniem i obiadokolacją 
I 1299 zł  zamiast 1699 zł 

2 – 09.09.2021 r. I 22 – 29.09.2021 r.

ze śniadaniem I 699 zł  zamiast 899 zł 

ze śniadaniem i obiadokolacją
I 769 zł zamiast 999 zł

R E K L AMA

- Z przepisów ogólnych wy-
nika, że kierujący pojazdem, 
zbliżając się do przejścia musi 
zachować szczególną ostroż-
ność i ustąpić pierwszeństwa 
pieszemu znajdującemu się na 
przejściu. Kierowca powinien 
także zmniejszyć prędkość 
tak, aby nie narazić pieszego 
na niebezpieczeństwo. Nowe 
przepisy nakładają na kierow-
ców obowiązek ustąpienia 
pierwszeństwa pieszemu, któ-
ry dopiero będzie wchodził 
na przejście. Następuje więc 
rozszerzenie obowiązku udzie-
lenia pierwszeństwa i obejmie 
ono pieszego wchodzące-
go dopiero na przejście dla 
pieszych. Pierwszeństwo dla 
pieszego nie dotyczy jednak 
tramwajów – wyjaśnia Marcin 
Czwakiel.

- Słuszną wydaje się decy-
zja, aby pieszy w Polsce miał 
większe przywileje, tak jak jest 
to w większości krajów Unii 
Europejskiej. Problemem może 
okazać się interpretacja ze stro-
ny kierowców, który to pieszy 
wchodzący na przejście. Może 
prościej by było zapisać, że kie-
rujący musi ustąpić pieszemu 
zbliżającemu się do przejścia 
dla pieszych? Sprawdza się to 
w wielu krajach – komentu-
je nowelizację Krzysztof Ma-
chowski, instruktor nauki jazdy.

Ale zmian dotyczących pie-
szych jest więcej.

- Również dotychczasowy 
obowiązek zachowania przez 
pieszego szczególnej ostroż-
ności podczas przechodzenia 
przez jezdnię lub torowisko 
został rozszerzony na pieszego 
dopiero wchodzącego na jezd-
nię lub torowisko. Szczególna 
ostrożność polega na zobowią-
zaniu pieszego do zwiększenia 
uwagi i dostosowaniu zacho-
wania do sytuacji i zmieniają-
cych się na drodze warunków, 
w sposób umożliwiający od-
powiednią do sytuacji reakcję. 
Aby dodatkowo „zmotywo-
wać” pieszych do zachowania 
szczególnej ostrożności, wpro-
wadzony został zakaz korzysta-
nia przez pieszych z telefonu 
lub innego urządzenia elektro-
nicznego podczas wchodze-
nia lub przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko, w tym 
również podczas wchodzenia 
lub przechodzenia przez przej-
ście dla pieszych. Innymi słowy: 
zabronione jest korzystanie ze 
wskazanych wyżej urządzeń 
w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości ob-
serwacji sytuacji na jezdni, to-
rowisku lub przejściu dla pie-
szych – przypomina adwokat.

Kolejna zmiana dotyczy 
ujednolicenia prędkości do-
puszczalnej w terenie zabudo-
wanym. Do tej pory w godzi-
nach 23.00 - 5.00 dopuszczalny 
w terenie zabudowanym limit 
prędkości wynosił 60 km/h. Od 

1 czerwca 2021 r. przez całą 
dobę dopuszczalna prędkość 
w terenie zabudowanym wy-
nosi 50 km/h.

- Jestem za taką zmianą, 
bowiem w Europie chyba by-
liśmy jedyni z podwyższonym 
limitem prędkości w obsza-
rze zabudowanym – zauważa 
Krzysztof Machowski.

Kolejną nowością są kary za 
tak zwaną „jazdę na zderzaku” 
na drogach szybkiego ruchu.

- Nowelizacja wprowadza 
dodatkowo obowiązek zacho-
wania odpowiedniej odległo-
ści od pojazdu poprzedzające-
go na autostradach i drogach 
ekspresowych. Kierujący, jadąc 
tymi drogami, będzie obo-
wiązany zachować minimalny 
odstęp od pojazdu poprzedza-
jącego, liczony w metrach, nie 
mniejszy niż połowa prędkości 
pojazdu, z jaką się porusza, licz-
na w km/h. Przykładowo, przy 
prędkości 100 km/h odstęp bę-
dzie musiał wynosić nie mniej 
niż 50 m, a przy 140 km/h nie 
mniej niż 70 m. Obowiązku 
zachowania minimalnego od-
stępu nie będzie się stosować 
jedynie podczas manewru wy-
przedzania – tłumaczy prawnik 
z Kancelarii Adwokatów Czwa-
kiel i Wspólnicy.

- Ta regulacja wydaje się 
bardzo potrzebna, a przepis 
ma na celu wyeliminowanie 
jazdy tuż za poprzedzającym 
pojazdem. Nasuwa się jednak 

Co zmieniło się w kodeksie drogowym?
1 czerwca 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów 

ustawy Prawo o ruchu drogowym. - Najważniejszą zmianą, chyba 
najbardziej krytykowaną przez kierowców, jest zmiana pierwszeństwa 

przy przejściach dla pieszych – mówi adwokat Marcin Czwakiel.

pytanie: jak policja ma zamiar 
ten przepis egzekwować? – 
pyta Krzysztof Machowski.

Z kolei w pakiecie zmian, 
które zaczęły obowiązywać 
już 20 maja 2021 roku, została 
prawnie uregulowana kwestia 
między innymi popularnych 
obecnie hulajnóg elektrycz-
nych oraz urządzeń transpor-
tu osobistego. Przepisy jasno 
określają zasady korzystania 
z tego typu urządzeń, a tak-
że wyszczególniają prawa i 
obowiązki, do których mu-
szą się stosować zarówno ich 
użytkownicy, jak również inni 
uczestnicy ruchu drogowego.

Urządzenie wspomagające 
ruch – urządzenie lub sprzęt 
sportowo-rekreacyjny, prze-
znaczone do poruszania się 
osoby w pozycji stojącej, na-
pędzane siłą mięśni. Osoba 
poruszająca się przy użyciu 
takiego urządzenia jest zo-
bowiązana do korzystania z 
chodnika, drogi dla pieszych 
lub drogi dla rowerów. Na dro-
dze dla rowerów obowiązuje 
ją ruch prawostronny. Jeśli 
będzie korzystać ona z chod-
nika albo drogi dla pieszych, 
będzie obowiązana poruszać 
się z prędkością zbliżoną do 
prędkości pieszego, zachować 
szczególną ostrożność, ustępo-
wać pierwszeństwa pieszemu 
oraz nie utrudniać jego ruchu. 
Przekraczając jezdnię osoba 
ta będzie obowiązana zacho-
wać szczególną ostrożność 
oraz korzystać odpowiednio 
z przejazdu dla rowerzystów 
albo przejścia dla pieszych. 
Osoba poruszająca się przy 
użyciu urządzenia wspomaga-
jącego ruch będzie obowiąza-
na: poruszać się z prędkością 

zapewniającą panowanie nad 
tym urządzeniem, z uwzględ-
nieniem warunków, w jakich 
ruch się odbywa; przy wymi-
janiu zachować bezpieczny 
odstęp od wymijanego pojaz-
du lub uczestnika ruchu; przy 
omijaniu zachować bezpieczny 
odstęp od omijanego pojaz-
du, uczestnika ruchu lub prze-
szkody; przed wyprzedzaniem 
upewnić się, czy ma dostatecz-
ne miejsce do wyprzedzania 
bez utrudnienia komukolwiek 
ruchu; zbliżając się do przej-
ścia dla pieszych, zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znaj-
dującemu się na przejściu. Oso-
bie poruszającej się przy użyciu 
urządzenia wspomagającego 
ruch zabrania się: poruszania 
się w stanie nietrzeźwości, w 
stanie po użyciu alkoholu lub 
środka działającego podobnie 
do alkoholu; przewożenia innej 
osoby, zwierzęcia lub ładunku; 
ciągnięcia pojazdu lub ładun-
ku; czepiania się pojazdów; po-
ruszania się tyłem.

Hulajnoga elektryczna to 
pojazd napędzany elektrycz-
nie, dwuosiowy, z kierownicą, 
bez siedzenia i pedałów, kon-
strukcyjnie przeznaczony do 
poruszania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego się 
na tym pojeździe. Kierujący 
nią jest zobowiązany do ko-
rzystania z drogi dla rowerów 
lub pasa ruchu dla rowerów, 
jeżeli będą one wyznaczone 
dla kierunku, w którym będzie 
się poruszać lub będzie zamie-
rzał skręcić. Korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, będzie 
obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować 
pierwszeństwa pieszemu. Kie-

rujący hulajnogą elektryczną 
będzie obowiązany korzystać 
z jezdni, po której ruch pojaz-
dów będzie dozwolony z pręd-
kością nie większą niż 30 km/h, 
w przypadku gdy brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów. 
Korzystanie z chodnika lub 
drogi dla pieszych przez kieru-
jącego hulajnogą elektryczną 
będzie dozwolone wyjątkowo, 
gdy chodnik będzie usytuowa-
ny wzdłuż jezdni, po której 
ruch pojazdów będzie dozwo-
lony z prędkością większą niż 
30 km/h i będzie brakować 
wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów. 
Kierującemu hulajnogą elek-
tryczną zabrania się: ciągnięcia 
lub holowania innego pojaz-
du; przewożenia innej osoby, 
zwierzęcia lub ładunku. Kieru-
jący hulajnogą elektryczną lub 
urządzeniem transportu osobi-
stego, korzystając z chodnika 
albo drogi dla pieszych, będzie 
obowiązany jechać z prędko-
ścią zbliżoną do prędkości pie-
szego, zachować szczególną 
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W Centrum Wałbrzycha, w obiektach dawnego 
Polmozbytu przy ul. Lubelskiej 3, rozpoczęło dzia-
łalność MotoCentrum. – Zapraszamy właścicieli sa-
mochodów, którym oferujemy kompleksowe usługi 
serwisowe – mówi właściciel MotoCentrum.

MotoCentrum zagospodarowało obiekty dawnego 
Polmozbytu. Dlaczego wybór padł na to miejsce?
- Szanujemy tradycję oraz przyzwyczajenia klientów. Poza 
tym to doskonała lokalizacja w centrum miasta. Mamy 
tu świetne warunki do sprawnej i kompleksowej obsługi 
pojazdów naszych klientów.

Jakie usługi oferuje MotoCentrum?
- Przede wszystkim kompleksowa mechanika pojazdowa. 
U nas można m.in. dokonać wymiany klocków hamulco-
wych, rozrządu, sprzęgła. Oferujemy także dużo poważ-
niejsze naprawy, jak na przykład remonty silników, czy 
zawieszenia.

Ale obsługa samochodu to także szereg innych czyn-
ności serwisowych…
- Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stawiają przed nami 
nasi klienci, bo mamy wieloletnie doświadczenie. Dokła-
damy wszelkich starań, by nasze usługi były komplekso-
we i na najwyższym poziomie. Dlatego nasi klienci mogą 

skorzystać, poza wyżej wymienionymi usługami także z 
wulkanizacji, z serwisu klimatyzacji, komputerowej dia-
gnostyki silnika, czy z dynamicznej wymiany olejów w 
automatycznych skrzyniach biegów.

W dawnym Polmozbycie można było także wykonać 
obowiązkowe, okresowe badanie stanu techniczne-
go pojazdu. Czy MotoCentrum będzie oferowało tak-
że tę usługę?
- Jak wspomniałem wcześniej: chcemy zapewnić naszym 
klientom komfort obsługi w jednym miejscu, dlatego 
przygotowujemy się do uzyskania uprawnień podstawo-
wej stacji kontroli pojazdów. Jest to proces czasochłonny, 
ale jesteśmy w trakcie przygotowań do uruchomienia tej 
usługi.

Budowa obwodnicy Wałbrzycha nie sprawia kłopo-
tów z dotarciem na ul. Lubelską, gdzie ma siedzibę 
MotoCetrum?
- Bez problemów można do nas dojechać. Wystarczy wje-
chać w ulicę Mazowiecką przy Komendzie Miejskiej Policji 
w Wałbrzychu, a potem  - za centrum handlowym – skrę-
cić lewo, by dojachać do naszej siedziby. Zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, a w soboty w 
godz. 8.00 – 14.00. Zapraszamy także do kontaktu telefo-
nicznego pod numerem telefonu 609 899 811.

MotoCentrum na ul. Lubelskiej 3, 
czyli nowe życie w Polmozbycie

R E K L AMA

ostrożność, ustępować pierw-
szeństwa pieszemu oraz nie 
utrudniać jego ruchu.

Uwaga! Dopuszczalna pręd-
kość z jaką można się poruszać 
hulajnogą elektryczną i urzą-
dzeniami transportu osobiste-
go to 20 km/h. Dokumentem 
stwierdzającym posiadanie 
uprawnienia do kierowania 
hulajnogą elektryczną lub 
urządzeniem transportu oso-
bistego jest karta rowerowa 
lub prawo jazdy kategorii AM, 
A1, B1 lub T – w przypadku 
osób, które nie ukończyły 18 
lat. Dzieciom w wieku do 10 lat 
zabrania się kierowania hulaj-
nogą elektryczną lub urządze-
niem transportu osobistego na 
drodze. Dopuszcza się kierowa-
nie hulajnogą elektryczną lub 
urządzeniem transportu oso-
bistego przez dziecko w wie-
ku do 10 lat, ale tylko w stre�e 
zamieszkania i wyłącznie pod 
opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu oso-
bistego to pojazd napędzany 
elektrycznie, z wyłączeniem 
hulajnogi elektrycznej, bez 
siedzenia i pedałów, konstruk-
cyjnie przeznaczony do po-
ruszania się wyłącznie przez 
kierującego znajdującego się 
na tym pojeździe. Kierujący 
nim jest zobowiązany do ko-
rzystania z drogi dla rowerów, 
jeżeli będzie ona wyznaczona 
dla kierunku, w którym będzie 
się poruszać lub będzie zamie-

rzał skręcić. Korzystając z drogi 
dla rowerów i pieszych, będzie 
obowiązany zachować szcze-
gólną ostrożność i ustępować 
pierwszeństwa pieszemu. Ko-
rzystanie z chodnika lub drogi 
dla pieszych przez kierującego 
urządzeniem transportu oso-
bistego będzie dozwolone wy-
jątkowo, gdy będzie brakować 
wydzielonej drogi dla rowe-
rów. Kierującemu urządzeniem 
transportu osobistego zabrania 
się: ciągnięcia lub holowania 
innego pojazdu; przewożenia 
innej osoby, zwierzęcia lub ła-
dunku; czepiania się pojazdów.

Od 20 maja br. kierujący 
pojazdem, który nadal przy wy-
przedzaniu jest zobowiązany 
zachować szczególną ostroż-
ność oraz bezpieczny odstęp 
od wyprzedzanego pojazdu 
lub uczestnika ruchu, teraz 
również - w razie wyprzedzania 
hulajnogi elektrycznej, urzą-
dzenia transportu osobistego, 
czy osoby poruszającej się przy 
użyciu urządzenia wspomaga-
jącego ruch - musi zachować 
odstęp nie mniejszy niż 1 metr. 
Natomiast pieszy, z wyjątkiem 
osoby niepełnosprawnej, ko-
rzystając z drogi dla rowerów, 
jest zobowiązany ustąpić miej-
sca również osobie poruszają-
cej się przy użyciu urządzenia 
wspomagającego ruch, hulaj-
nogą elektryczną lub urządze-
niem transportu osobistego.

(RED)

Początek czerwca to jedna 
z najpiękniejszych pór w par-
ku otaczającym zamek Książ 
w Wałbrzychu. Paletą barw 
zakwitają ponad stuletnie 
rododendrony i azalie. Ostat-
nie deszczowe dni sprawiły, 
że krzewy pamiętające jesz-
cze księżną Daisy rozwinęły 
pąki i jak co roku zachwyciły 
swoją urodą.

Znany z zamiłowania do 
ogrodów i ogrodnictwa, książę 
Hermann von Pückler-Muskau 
z Mużakowa (Bad Muskau) tak 
opisał Książ i jego otoczenie:

„Zaiste, Książ należy do 
najpiękniejszych i najbardziej 
zadziwiających rzeczy jakie 
widziałem w Europie… jakby 
był wyczarowany przez duchy, 
unosił się znad szczytów skał 
ten królewski zamek, piętrząc 
się w powietrznych błękitach”.

- Przez kilka tygodni w roku 
do zniewalających książąńskich 
kolorów zieleni i nieba dołą-
czają niemal wszystkie kolory 
tęczy kwitnących rododendro-
nów. Fragmentem książańskie-
go parku, który szczególnie po-
lecamy na czerwcowe spacery 
jest dekoracyjny ogród Idy, na-
zwany tak na część pierwszej 
księżnej von Pless (1811-1843) 
z rodu Hochbergów. Żona 
księcia Jana Henryka X (1806-

Rododendronowy raj w Książu

1855) zmarła przedwcześnie 
podczas wakacji w rodzinnych 
w Szwajcarii, ale zrozpaczony 
książę nigdy o niej nie zapo-
mniał, stąd nazwa ogrodu. To 
właśnie w nim, na polecenie 
syna Idy i dziedzica książęcego 
tytułu, księcia Jana Henryka XI 
(1833-1907) posadzono pierw-
sze krzewy rododendronów 
sprowadzone do Książa. Do 
połowy XIX wieku sadzonki do 
zamkowych ogrodów i parku 
zamawiano w ogrodnictwie 
O. Olberga z Drezna. W 1866 
roku powstały pierwsze przy-
zamkowe szklarnie, w których 
hodowano rośliny, którymi ob-
sadzano następnie zamkowe 
tarasy i park. Sporządzony w 
1865 roku wykaz roślin ozdob-
nych uprawianych w zamko-
wych ogrodach zawiera ponad 
200 pozycji, w tym 114 odmian 

różaneczników i azalii. Moda 
na rododendrony nastała w Eu-
ropie w latach 60-tych XIX stu-
lecia i trwa nieprzerwanie do 
dziś. Najwięcej sadzonek tych 
ozdobnych krzewów sprowa-
dziła do Książa z rodzinnej An-
glii, jego najsłynniejsza miesz-
kanka, księżna Daisy von Pless 
(1873-1943). Żona księcia Jana 
Henryka XV (1861-1938) szcze-
gólnie upodobała sobie rzadką 
angielską odmianę różaneczni-
ków o intensywnym purpuro-
wym kolorze. Ich piękne kwia-
ty można właśnie podziwiać 
m.in. w okolicach Mauzoleum 
Hochbergów na Topolowej 
Górce, czy w słynnej Dolinie 
Różaneczników, położonej nie-
opodal książańskiej stadniny – 
wyjaśnia Mateusz Mykytyszyn 
z Zamek Książ sp. z o.o.

(MM)

Mogą zarobić 
więcej
1 czerwca zmieniły się li-
mity dorabiania do zusow-
skiej emerytury dla osób, 
które nie osiągnęły jeszcze 
powszechnego wieku eme-
rytalnego (kobiety 60, męż-
czyźni 65 lat). Będą wyższe, 
więc seniorzy i renciści będą 
mogli więcej dorobić do pie-
niędzy, które co miesiąc do-
stają z ZUS.
- Trzeba jednak pamiętać, że 
istnieją limity przychodów, 
które obowiązują osoby 
przed osiągnięciem ustawo-
wego wieku emerytalnego 
– przestrzega Iwona Kowal-
ska-Matis, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS na Dolnym 
Śląsku. – Panie po 60-tce i 
panowie, którzy skończyli 65 
lat mają prawo dorabiać do 
wypłacanych przez ZUS pie-
niędzy, bez żadnych ograni-
czeń – dodaje.
Pilnowanie obowiązujących 
limitów dorabiania jest waż-
ne gdyż ich przekroczenie 
może spowodować, że ZUS 
zmniejszy lub zawiesi wypłatę 
świadczenia. 
- Aby tego uniknąć nie moż-
na zarobić więcej niż 70 proc. 
przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, czyli od 1 
czerwca jest to kwota 3977,10 
zł brutto – dodaje rzecznik ZUS.

(IKM)
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Rada Ministrów przyjęła 
uchwałę o utworzeniu rządo-
wego programu budowy lub 
modernizacji przystanków 
kolejowych na lata 2021-
2025. Program obejmuje 355 
zadań za miliard złotych. Na 
liście podstawowej znalazł 
się przystanek kolejowy Bo-
guszów-Gorce Dzikowiec.

 Ministerstwo Infrastruktury 
podało lokalizację wszystkich 
inwestycji do realizacji w ra-
mach tzw. programu przystan-
kowego, którego celem jest 
zwiększenie dostępu lokalnych 
społeczności do transportu 
kolejowego. Na liście podsta-
wowej są 173 lokalizacje, a na 
liście rezerwowej 182. Wśród 

planowanych działań znalazła 
się budowa przystanku Bogu-
szów-Gorce Dzikowiec.

- Ten przystanek jest istot-
ny ze względu na możliwość 
rozszerzenia dojazdu do 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyj-
nego Dzikowiec. Zależy nam 
na zwiększeniu atrakcyjności 
oraz dostępności Dzikowca dla 

mieszkańców oraz turystów – 
mówi pełniący funkcję burmi-
strza Boguszowa-Gorc Krzysztof 
Kumorek. - W dalszych planach 
dotyczących Dzikowca jest wy-
korzystanie środków pozyska-
nych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na przebu-
dowę drogi dojazdowej, rozbu-
dowę infrastruktury parkingo-

Pociągiem na Dzikowiec?

wej na terenie OSR Dzikowiec i 
modernizację tras downhill. 26 
maja 2021 r. dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Boguszo-
wie-Gorcach Rafał Wiernicki 
podpisał umowę na moder-
nizację układu systemu stero-
wania kolei linowej. Zdaniem 
OSiR, inwestycja o wartości 236 

898 zł pozwoli na długie lata 
bezpiecznej eksploatacji kolei 
i zbliża do realizacji celu, jakim 
jest stworzenie pod Dzikow-
cem miejsca przyjaznego całym 
rodzinom, miejsca do którego 
chętnie się wraca i które potra� 
pozytywnie zaskoczyć.

(JCF)

Star 266, który po służbie 
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej Boguszów i Ochotniczej 
Straży Pożarnej Karpniki 
przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę, uda się w podróż do 
Stanów Zjednoczonych.

Mieszkańcy Boguszowa-
-Gorc pewnie dobrze pamięta-
ją strażackiego Stara 266, który 
przysłużył się OSP Boguszów w 
niejednej akcji. Samochód ten 
służył w boguszowskiej jedno-
stce do 2017 r., później tra�ł do 

OSP Karpniki. Następnie miło-
śnicy motoryzacji zdecydowali 
o odkupieniu go od straży i 
sprowadzeniu z Polski do USA. 
Teraz rozpocznie się jego wiel-
ka podróż – nowi właściciele 
mają w planach przemierzyć 
nim trasę z Florydy na Alaskę i 
z powrotem. Ruszają w czerw-
cu przyszłego roku. Dalsze losy 
strażackiego Stara można śle-
dzić na pro�lu FB Starem 266 
po Ameryce.

(JCF, fot. OSP Boguszów)

W podróż do USA
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- 30 maja w Parku Jor-
danowskim w Walimiu za-
dbaliśmy o to, aby z okazji 
zbliżającego się Dnia Dziec-
ka wszystkie dzieci miały 
uśmiechnięte buzie – mówią 
organizatorzy rodzinnej za-
bawy.

- Były gry i zabawy z nagro-
dami. Nasi milusińscy wspa-
niale bawili się w kalambury, 
rysując postaci z bajek, zwie-
rzątka, a nawet samochody 
różnych marek. Były zawody 
sportowe, a także mnóstwo 
zabawy na dmuchańcach. 
Animatorki z Karolandii rów-

nież nie pozwoliły się nudzić 
naszym maluchom. Trzeba 
było wykazać się re�eksem, 
znać kolory i pokazać swoją 
sprawność �zyczną. A na ko-
niec zabawy, już tradycyjnie, 
dzieci otrzymały lody ufundo-
wane przez Adama Hausma-
na – Wójta Gminy Walim. W 
tak ważnym dniu nie mogło 
również zabraknąć naszych 
gminnych maskotek. Sówki 
wspaniale bawiły się razem 
z dziećmi  - relacjonują orga-
nizatorzy z Centrum Kultury i 
Turystyki w Walimu.

(AM)

Wójt fundował lody
W każdą sobotę, od 5 

czerwca do końca tego-
rocznych wakacji, Centrum 
Kultury i Turystyki w Wali-
miu organizuje wycieczki z 
przewodnikiem. - Zbiórka 
na placu przed Centrum Ob-
sługi Ruchu Turystycznego 
„Akwarium” w Zagórzu Ślą-
skim, godz. 11.00. Czekają na 
Was niezapomniane chwile! 
Zapraszamy – mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kul-
tury i Turystyki w Walimiu.

- Jeżeli macie ochotę na ak-
tywnie spędzoną sobotę, po-
znanie nowych miejsc, świetny 
spacer a przy tym zdobycie 
mnóstwa wiedzy – to serdecz-
nie zapraszamy na rodzinne wy-
cieczki z przewodnikiem, który 
oprowadzi wszystkich chętnych 
po atrakcjach turystycznych w 
Zagórzu Śląskim. Nie zabrak-
nie historii o powstaniu jeziora 
Bystrzyckiego, nowoczesnych 
rozwiązaniach multimedialnych 
zastosowanych na najdłuższej 
w Polsce kładce wstęgowej oraz 
średniowiecznym zamku Grod-
no, legend z Gór Sowich, a tak-
że ciekawostek przyrodniczych 
i nie tylko – zachęca Wioletta 
Sowa.

Gmina Walim, położona 
w Górach Sowich, swoimi 
widokami potra� zachwycić 

Zwiedzanie z przewodnikiem
każdego. To wspaniałe miej-
sce na odpoczynek w gronie 
rodzinnym. I doskonała pro-
pozycja na aktywne spędzenie 
długiego weekendu. Na ob-
szarze Gminy Walim utworzo-
no około 70 km górskich tras 
rowerowych, wchodzących w 
skład Strefy MTB Sudety. Są to 
doskonale przygotowane tra-
sy, różnorodne pod względem 
długości i skali trudności, na 
terenach których znajduje się 
mnóstwo atrakcji turystycz-
nych oraz miejsc do aktywnego 
wypoczynku, a także nietuzin-
kowych, często tajemniczych 
zabytków.

– Przepiękne krajobrazy, 
malownicze góry, bogato 
zdobione barwami przyrody 
jezioro Bystrzyckie, Park Kra-
jobrazowy Gór Sowich, Rezer-
wat Przyrody Góra Choina oraz 
mnóstwo szlaków turystycz-
nych zachęcają do spacerów. 
Bardziej aktywnym polecamy 
trasy rowerowe, rozpościera-
jące się wśród gór. U nas jest 
pięknie! Zapraszam do Kra-
iny Sowiogórskich Tajemnic. 
Warto wykorzystać ten czas 
na wspólne rodzinne spacery i 
poznawanie nowych miejsc – 
zachęca Adam Hausman, wójt 
Gminy Walim.

(RED)
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Mieszkańcy Gminy Mie-
roszów oraz turyści z całego 
regionu czekają na przewró-
cenie połączeń kolejowych 
z Czechami. Być może szy-
nobusy powrócą na trasę 
Wrocław – Wałbrzych – Mie-
roszów – Mezimesti - Ad-
rspach na początku czerwca.

- Ze względu na sytuację 
epidemiczną w Czechach i 
obowiązujące obostrzenia, Ko-
leje Dolnośląskie zdecydowały 
o przedłużeniu wstrzymania 
startu sezonowych połączeń 
kolejowych. Jeśli sytuacja epi-
demiczna ulegnie poprawie, 
pociągi wrócą na trasy od 3 

czerwca 2021 roku – mówi Bar-
tłomiej Rodak, rzecznik praso-
wy Kolei Dolnośląśkich.

Cieszące się ogromną popu-
larnością sezonowe połączenia 
do Czech pierwotnie miały 
wrócić na trasę od 24 kwietnia. 
W związku z obowiązującymi 
obostrzeniami epidemicznymi 

nie są możliwe wyjazdy w ce-
lach turystycznych.

– Stale monitorujemy roz-
wój sytuacji epidemicznej i 
mamy nadzieję, że pociągi do 
Czech będą mogły wrócić na 
trasy z początkiem czerwca. 
To popularne kierunki, które 
pasażerowie chętnie wybiera-

Kiedy wrócą pociągi?

ją. Jednak w tej chwili atrakcje 
turystyczne, czyli cel podróży 
naszych pasażerów, pozostają 
do odwołania zamknięte. Do-
datkowo Czeski system klasy-
�kacji państw pod kątem bez-
pieczeństwa podróżowania 
tzw. „Semafor” określa Polskę 
jako kraj o wysokim poziomie 
ryzyka zachorowania na Co-
vid-19. Z tego względu Koleje 
Dolnośląskie w porozumieniu 
w Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskie-
go – organizatorem przewo-
zów kolejowych w regionie, 
zdecydowały o przesunięciu 
terminu uruchomienia połą-
czeń do Czech co najmniej 
do 3 czerwca 2021 r. – mówi 
rzecznik prasowy Kolei Dolno-
śląśkich. Do czasu wznowienia 

przewozów wstrzymana zo-
stała sprzedaż i przedsprzedaż 
biletów do/od stacji Unisław 
Śląski, Mieroszów, Meziměstí, 
Teplice nad Metují, Teplice 
nad Metují město, Teplice nad 
Metují skály, Adršpach oraz 
do/od punktu granicznego 
Mieroszów Gr.

 - Podróżni nabywający bile-
ty bezrelacyjne w komunikacji 
przygranicznej, czyli Euro-Ny-
sa-Ticket oraz „KD+Czechy” są 
informowani o obowiązują-
cych ograniczeniach. Osoby, 
które nabyły bilet na planowa-
ne przejazdy mogą dokonać 
ich zwrotu, odzyskując pełną 
zapłaconą kwotę, bez potrące-
nia w postaci odstępnego – do-
daje Bartłomiej Rodak.

(RED)

Na Górze Parkowej w Mie-
roszowie można już zasiąść 
na… tronie. Dwa „książęce” 
krzesła stoją obok wieży wi-
dokowej.

- Tron dla Mieszka i tron 
dla Dobrawy – inspiracją do 
ich posadowienia jest historia 
małżeństwa czeskiej księżnej 
i polskiego księcia oraz odby-

wający się na naszym terenie 
Polsko-Czeski Bieg Mieszka i 
Dobrawy na trasie Mězimesti - 
Mieroszów. Mam nadzieję, że 
uatrakcyjnimy Państwu podzi-
wianie widoków na Górze Par-
kowej w Mieroszowie – pod-
kreśla burmistrz Mieroszowa 
Andrzej Lipiński.

(RED)

Góra tronowa
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Znów można korzystać z krytej 
pływalni Del�nek przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Głuszycy. Część 
mieszkańców Gminy Jedlina  - Zdrój 
może z niej korzystać bezpłatnie.

- Dzieci i młodzież ucząca się w 
Zespole Szkolno -Przedszkolnym im. 
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, a 
także osoby niepełnosprawne i senio-
rzy powyżej 65 roku życia – emeryci i 
renciści, mają możliwość bezpłatnego 

korzystania z krytej pływalni Del�nek 
w Głuszycy przy ul. Kolejowej 8. Dzie-
ci do lat 10 mogą korzystać z basenu 
tylko pod opieką osoby dorosłej – 
wówczas opiekunowi także przysłu-
guje bilet bezpłatny. Bezpłatne bilety 
wydawane są przez pracowników 
Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
w Jedlinie-Zdroju po uprzednim kon-
takcie telefonicznym. Bilet uprawnia 
do bezpłatnego korzystania z basenu 

przez godzinę; pobrany bilet należy 
wykorzystać w ciągu 3 dni. Ze wzglę-
du na ochronę przed COVID-19 zaleca 
się kontakt telefoniczny przed skorzy-
staniem z pływalni pod numerem 690 
164 739 z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc – mówi Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny-Zdroju.

Aktualne wyniki badania wody do-
stępne są do wglądu na recepcji.

(RED)

Del�nek znów działa Godziny otwarcia 
krytej pływalni w Głuszycy:

• środa, 2.06 - od godz. 15:00 do godz. 16:30, 

 od godz. 17.45 do godz. 19.30 ograniczona 

dostępność ze względu na wynajęcia;

• czwartek, 3.06 – nieczynne;

• piątek, 4.06 - od godz. 15:00 do godz. 21:00, 

 ale od godz. 16.30 do godz. 19.30 ograniczona 

dostępność ze względu na wynajęcia;

• sobota, 05.06 - od godz. 12:00 do godz. 20:00.

28 maja została zorga-
nizowana akcja sprzątania 
Cesarskich Skałek, jednego z 
najbardziej charakterystycz-
nych miejsc w Gminie Głu-
szyca.

Akcję wspólnie zapropo-
nowali Burmistrz Głuszycy Ro-
man Głód oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Głuszycy 
Grzegorz Milczarek.

- Okazało się, że akcja była po-
trzebna. Zebraliśmy kilkanaście 
worków śmieci, wśród których 

nie brakowało między innymi: 
butelek plastikowych i szkla-
nych, papierów oraz resztek po 
papierosach, tra�ła się również 
stara, skórzana torba. Ale praca 
przebiegała sprawnie i z uśmie-
chem na ustach. Na koniec każ-
dy dostał szansę spróbowania 
swoich sił we wspinaczce skałko-
wej pod okiem profesjonalistów. 
I szczerze można powiedzieć - 
kto nie był, niech żałuje – mówi 
burmistrz Roman Głód.

(MC)

Wysprzątali 
Cesarskie Skałki

W ramach rozbudowy 
wybudowanego w ubiegłym 
roku rowerowego toru typu 
single track powstał kolejny 
jego odcinek o długości 905 
metrów.

- Kolejne odcinki tras rowe-
rowych typu single track są już 
gotowe. Od promenady nad 
torami można już dojechać do 
kamieniołomu przy serpen-
tynach na ul. Wałbrzyskiej. Jest 
to przedłużenie toru oznaczo-
nego kolorem czerwonym. 
W najbliższych planach jest 

dalsza rozbudowa o kolejne 
kilometry toru (trasa zielona), 
zarówno w okolicach serpen-
tyn (ul. Wałbrzyska) oraz w 
okolicach kompleksu pała-
cowego w Jedlince. W tym 
roku planujemy, że Jedlina 
– Zdrój stanie się singletrac-
kowym centrum Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, a do dyspozycji 
amatorów kolarskich wyzwań 
będzie aż 11,5 km tras – wy-
jaśnia Leszek Orpel, burmistrz 
Jedliny - Zdroju.

(KS)

Nowe single tracki
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INFORMACJE i REZERWACJE 606 786 569

WYPOŻYCZALNIA
ROWERÓW

JEDLINA-ZDRÓJ  I  ul. POZNAŃSKA  I  tel: 606 786 569  I  ckjedlina.pl

WYPOŻYCZALNIA 
ROWERÓW 4h

cały dzień 
(w godzinach 

funkcjonowania parku)

ROWER GÓRSKI (TREK) 40 zł 60 zł

ROWER ELEKTRYCZNY (ECOBIKE) 70 zł 100 zł

KASK ROWEROWY 15 zł

TOR SANECZKOWY
1 ZJAZD 7 zł

5 ZJAZDÓW 30 zł

10 ZJAZDÓW 50 zł

PARK LINOWY

TRASA MALUCH (wiek od 3 do 8 lat)
1 PRZEJŚCIE 6 zł

5 PRZEJŚĆ 25 zł

TRASA JUNIOR (wiek od 6 lat, min. 120 cm wzrostu) 30 zł

TRASA STANDARD (wiek od 12 lat, min. 160 cm wzrostu) 35 zł

TRASA EXTREMUM (wiek od 12 lat, min. 160 cm wzrostu) 50 zł

TRASA TYROLKA (wiek od 14 lat, min. 160 cm wzrostu) 100 zł

WIEŻA WSPINACZKOWA - 1 WEJŚCIE (do 30 minut) 25 zł

TRASY LUB WIEŻA Z ASEKURACJĄ INSTRUKTORA + 50 zł

DZIECI DO LAT 8 BEZPŁATNIE, WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ 
OSOBY DOROSŁEJ, 1 OSOBA = 1 ZJAZD

Karnet uprawniający do jednorazowego skorzystania ze wszystkich atrakcji 
parku linowego oraz zjazdu torem saneczkowym - 170 zł dla jednej osoby. 
W przypadku grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) - cena do negocjacji.

ul. WAŁBRZYSKA  I  ul. KŁODZKA  I

Zapraszamy od poniedziałku  do niedzieli  w godz. 10-18

To był wyjątkowo radosny 
weekend dla mieszkańców 
Gminy Stare Bogaczowice. 
Gminne Centrum Bibliotecz-
no-Kulturalne we współ-
pracy z sołtysami i radami 
sołeckimi zorganizowało 
obchody Dnia Dziecka w każ-
dym z ośmiu sołectw.

Dzieci z sołectw: Gostków, 
Nowe Bogaczowice, Stare Bo-
gaczowice, Cieszów, Struga, 
Lubomin i Jabłów bawiły się 
świetnie podczas animacji pro-
wadzonych przez Kamayu Art i 
ochoczo korzystały z dmuchań-
ców. Były też słodkości i upo-

minki. A 3 czerwca zabaw ciąg 
dalszy - tym razem będą świę-
tować dzieci z sołectwa Chwa-
liszów. Od godz.16:00 liczne 
atrakcje - animacje, gry i zabawy 
z nagrodami oraz dmuchaniec.

- Każdego roku dbamy o 
to, aby dzieci z naszej gminy 
mogły wspólnie cieszyć się ze 
swojego święta. Integracja i 
radośnie spędzony czas jest 
niezwykle ważny dla młodych 
ludzi, szczególnie teraz po tak 
długiej izolacji - mówi Mirosław 
Lech, Wójt Gminy Stare Boga-
czowice.

(IL)

Zabawa w sołectwach Do�nansują 
zabytki
Wnętrze kościoła para�alne-
go p. w. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Czarnym 
Borze zostanie wyremonto-
wane. Adam Górecki – Wójt 
Gminy Czarny Bór podpisał 
umowę o udzielenie dotacji z 
ks. Ryszardem Pita – probosz-
czem Para�a NSPJ w Czarnym 
Borze. Czarnoborski samorząd 
wesprze prace remontowe 
kwotą 50 000 zł. Będzie także 
kontynuowany remont ołtarza 
w Kaplicy św. Anny w Witko-
wie. Wójt Gminy Czarny Bór 
podpisał umowę o udzielenie 
dotacji z ks. Piotrem Sałagą 
– proboszczem Para�a pw. 
Zwiastowania NMP w Witko-
wie. Czarnoborski samorząd 
w ramach gminnej ochrony 
zabytków wesprze kwotą 20 
000 zł prace konserwatorsko-
-remontowe ołtarza w kaplicy 
Św. Anny. - Kaplica św. Anny 
to nie tylko obiekt do zwiedza-
nia, ale także miejsce wybiera-
ne przez mieszkańców naszej 
gminy do zaślubin i chrztów. 
Zachęcam do jej odwiedzenia. 
To przepiękna lokalizacja u 
podnóża Trójgarbu z cudow-
nym krajobrazem na okolicę – 
dodaje Adam Górecki.

(JJ)

Trzecia inwestycja w gminie

Przy wsparciu Wałbrzy-
skiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Invest-Park lokal-
ny mikro-przedsiębiorca z 
Czarnego Boru zdecydował 
się na rozbudowę zakładu 
świadczącego usługi leśne i 
budowlane.

Zbigniew Filip prowadzi 
działalność w zakresie prze-
twórstwa drewna. W ofercie 
�rmy znajdują się m.in. takie 
produkty jak: więźba dacho-
wa, łaty, deski heblowane, 
boazeria, czy drewno na opał. 
Przedsiębiorca planuje rozbu-
dowę hali produkcyjnej oraz 
zakup maszyn na co przezna-
czy ponad pół miliona złotych. 
Przy tej wielkości inwestycji 
ulga podatkowa udzielana 
przez wałbrzyską strefę może 

przekroczyć nawet 100 000 
złotych.

- Bardzo zabiegamy o to, 
aby lokalni przedsiębiorcy do-
wiedzieli się o preferencjach ja-
kie oferuje Wałbrzyska Specjal-
na Strefa Ekonomiczna – mówi 
Artur Siennicki, prezes WSSE. 
- Obecne zasady działania stref 
umożliwiają inwestycje na ca-
łym terytorium kraju. To przed-
siębiorcy decydują gdzie inwe-
stycja ma być realizowana, nie 
muszą już przenosić działal-
ności do wyznaczonych wcze-
śniej obszarów – tłumaczy.

Inwestycja powstaje w czę-
ści przemysłowej Czarnego 
Boru, gdzie wcześniej na dzia-
łalność zdecydowały się �rmy 
WOLAV oraz Mon-Tech. To za-
tem trzeci projekt realizowany 

przy wsparciu Wałbrzyskiej 
Strefy w tej miejscowości.

- Czarny Bór to przykład gmi-
ny, która aktywnie włączyła się 
w poszukiwanie inwestorów 
wspólnie z naszą strefą. Taką 
współpracę chcemy nawiązać 
z każdym samorządem działają-
cym na naszym terenie. Projekt 
„Strefa w każdej gminie – inwe-
stor w każdej gminie” opłaci się 
zarówno mieszkańcom regionu 
jak i lokalnym przedsiębiorcom 
– tłumaczy Paweł Kurtasz, wice-
prezes Wałbrzyskiej Strefy.

Od stycznia na inwestycje w 
powiecie wałbrzyskim i samym 
Wałbrzychu zdecydowały się 
już cztery �rmy. W sumie wał-
brzyska strefa wydała w tym 
roku 11 decyzji o wsparciu.

(JS)
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Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 666 201 604

(4) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY 
i inne stolarskie. TANIO! 692-
123-981. 

(4) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(4) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO! www. 
meble-ibg. weebly. com Tel. 607-
218-533

MOTORYZACJA

(4) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i 
maszyn parowych, a także syreny 
strażackie. Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(3) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegar-
ki, militaria, �gurki i patery z 
okresu PRL-u, szkło kolorowe, 
komiksy i inne przedmioty. Tel. 
604-574-501.

Panorama Nieruchomości 
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl
http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE I Z 
KOMORNIKIEM, WYPŁATA GOTÓWKI 
OD RĘKI.  KONAKT: 535-416-014
NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYNKU 
PIERWOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU 
!!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu  
BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 792-549-
757

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród pod 
okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.pl 
PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle Krakow-
skie  super okolica 2 pokoje parter 
cena 85tys zł  tel do kontaktu 535-
416-014  oferta dostępna na  www.
panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.pl 
pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 535-
416-014 www.panorama.net.pl 

P.H.U. - „MAJA” Sp.J. 
na rynku od 1998 roku.

Oferuje 
ubezpieczenia:

- komunikacyjne
- majątkowe
- grupowe

Wałbrzych 
Pl. Magistracki 10  

(obok ratusza), 
ul. Zamkowa 4.

Tel. 74/ 666-55-44
 74/ 842-36-23
Kom. 603-79-62-54
 605-74-37-71

i inne...
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Redakcja i biuro ogłoszeń

ul. Wysockiego 27, 

58-300 Wałbrzych

tel. 790 709 590

e-mail: redakcja@db2010.pl

reklama@db2010.pl, 

www.db2010.pl
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Redaktor naczelny: Robert Radczak

Uwaga! Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 

za treść ogłoszeń i reklam. 

Tekstów niezamówionych nie zwracamy.

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12

R E K L AMA

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia miesz-
kanie 35m2  4piętro, ogrzewanie 
miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.pl 
pod nr PAN-MW-1201 

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 2,3ha  
7pok 200m2 ,ogrzewanie gazowe 
Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.pl 
pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8
tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl
www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu praw-
nego i kompletowaniu dokumentów. 

Zapraszamy do bliższej, bezpłatnej 
prezentacji! 

Sprzedam gospodarstwo rolne z 
zabudowaniami w gminie Bystrzyca 
Kłodzka- wieś Mielnik. Działka o pow. 
1,43 ha. Dostępne media- woda, 
prąd. Cena 200 tys. zł nie podlega 
negocjacji!

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski –
parter lub I piętro w cenie do 100 tys. 
zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 tys. zł. 

Informacje dotyczące nieruchomości 
zostały sporządzone na podstawie 
oświadczeń i nie są ofertą w rozumie-
niu przepisów prawa, mają charakter 
wyłącznie informacyjny i mogą 
podlegać aktualizacji, zalecamy ich 
osobistą wery�kację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego biura w Głu-
szycy i na stronę www.zolnieruk.pl.

Sprzedam halę 
800 m 

z pomieszczeniami 
socjalnymi i biurowymi 

przy ul. Wysockiego 
w Wałbrzychu (koło 

Starej Kopalni). 
Tel. 606 478 000 

W �nałowym turnieju o 
awans do II ligi, koszyka-
rze MKS Basket Szczawno-
-Zdrój przegrali w Piasecznie 
wszystkie trzy mecze i po-
zostają w III lidze na kolejny 
sezon.

W pierwszym meczu MKK 
Pyra Poznań pokonał MKS Ba-
sket Szczawno-Zdrój 106:82, 
a gdy w drugim dniu turnieju 
ekipa z uzdrowiska uległa 62:80 
drużynie MUKS Piaseczno sta-
ło się jasne, że w II lidze zagrają 
ekipy gospodarza turnieju i ze 
stolicy Wielkopolski. W ostatnim 
spotkaniu AZS UWM Olsztyn 
wygrał ze szczawianami 104:88. 
Kibicom koszykówki z uzdro-

wiska gorycz porażki seniorów 
osłodzili zawodnicy do lat 12. 
Podopieczni trenera Michała Bo-
rzemskiego zajęli drugie miejsce 
w wielkim �nale turnieju mini-
koszykówki chłopców. W de-
cydującym meczu MKS Basket 
Szczawno-Zdrój przegrał w hali 
Aqua – Zdrój w Wałbrzychu z 
WKK Wrocław 46:76.

- Dla nas to wielki sukces 
w tak krótkiej historii klubu, 
a wiele jeszcze przed nami. 
Gratulacje dla drużyny U12 za 
postawę przez cały sezon, któ-
ry kończy z bilansem 12 zwy-
cięstw i 2 porażek – podkreśla 
trener Borzemski.

(RED)

Czternastu kolarzy z klu-
bu GVT BMC Bornga 3SOFT 
Świebodzice 26 maja o 
godz.18:00 z Rynku w Świe-
bodzicach wyruszyło w wy-
jątkową trasę. Postanowili w 
ciągu 24 godzin dotrzeć na 
rowerach ze Świebodzic do 
Helu.

Śmiałkowie pokonali 620 
km, z czego ponad 300 km 
przejechali w ulewnym desz-
czu.

- Było ciężko, ale dotarli w 
wyznaczonym czasie. Teraz 
kolej na nasz ruch, wszyst-
kich chętnych zapraszamy 
do wsparcia fundacji Fizjotri-

terapii Follow Your Dreams. 
Wyjazd został zorganizowany, 
aby wspomóc fundację, któ-
ra zajmuje się m.in. organi-
zacją imprez sportowych dla 
osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów lub rodziców. By 
ułatwić logistykę fundacji-po-
trzebny jest jej pojemny bus do 
transportu m.in. wózków, przy-
czepek i pontonów na impre-
zy triathlonowe. Gratulujemy! 
Jesteście wielcy! – podkreśla 
Paweł Ozga, burmistrz Świe-
bodzic.

Link do zbiórki: 
https://zrzutka.pl/4az4vp

(WPK)

II liga nie dla Szczawna

Rowerami w 24 godziny 
ze Świebodzic na Hel
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