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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

Bezpartyjną kandydatkę 
na Burmistrza Boguszowa-Gorc

Materiał sfi nansowany przez KWW Sylwii Dąbrowskiej

Gwarantuje uczciwość, 
skuteczność i współpracę
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Bezpartyjna kandydatka na Burmistrza Boguszowa-Gorc

Gwarantuję uczciwość, skuteczność i współpracę

na Burmistrza Boguszowa-Gorc

Gwarantuję uczciwość, skuteczność i współpracę

Sylwia Dąbrowska

Szanowni Państwo, 
Widzę ogromny potencjał w moim rodzinnym mieście – Boguszowie-Gorcach. Pięknie położone w górach, blisko dużych aglomeracji miejskich, takich jak Wałbrzych 
czy Wrocław – jest równocześnie oazą spokoju i ciszy. To wymarzone miejsce do życia w czasach, gdy o czyste powietrze i spokój jest coraz trudniej. To  także miejsce dla osób 
coraz częściej pracujących zdalnie,  skoro nie muszą stawiać się codziennie w biurze we własnym mieście, to dlaczego by  nie….Boguszów-Gorce?
Moglibyśmy czuć się uprzywilejowani będąc Mieszkańcami Boguszowa-Gorc, gdyby nasze podstawowe potrzeby były zaspokojone. Niestety – na dziś – nie są. 
Gdy patrzę na nieudolność obecnych władz, marnotrawienie publicznych pieniędzy, na które wszyscy się składamy płacąc podatki – mówię zdecydowane NIE. 
Kandyduję na stanowisko Burmistrza Boguszowa Gorc, aby wprowadzić ład w podstawowych sprawach, które dotyczą nas wszystkich. Dobrze znam to Miasto. 
Wiem jak pozbyć się bałaganu, niekompetencji i nieuczciwości. Zróbmy porządki wspólnie.

ADMINISTRACJA 
- UCZCIWA I DOSTĘPNA DLA MIESZKAŃCÓW

Dotychczasowy system funkcjonowania urzędu miasta i administracji musi zostać 
zmieniony. Nie zgadzam się:
 aby Mieszkańcy mieli problemy z bieżącym załatwianiem swoich spraw,
 aby Mieszkańcy nie mogli spotkać się z burmistrzem,
 na to by burmistrz uchylał się od odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

oraz Mieszkańców,
 na to by na internetowej stronie miasta nie było publikowanych wymaganych 

przepisami prawa dokumentów,
 na brak dbałości o majątek miasta,
 na zatrudnianie pracowników z klucza politycznego.
Chcę i potrafi ę to zmienić. Jako burmistrz zlecę kompleksowy audyt w urzędzie 
miasta i w podległych instytucjach w Boguszowie – Gorcach. Uporządkuję 
gospodarkę fi nansową gminy, stworzę urząd przyjazny dla Obywateli, będę 
dostępna dla Mieszkańców.

INFRASTRUKTURA 
DROGOWA

Rozpocznę remonty dróg, mostów oraz chodników gminnych według planu 
skonsultowanego z Mieszkańcami i radnymi.
Wznowię starania o budowę obwodnicy.

MODERNIZACJA 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Zwiększę nakłady fi nansowe na remonty i termomodernizacje budynków 
mieszkalnych. Wprowadzę program budowy toalet w budynkach komunalnych.

CZYSTE I BEZPIECZNE 
MIASTO

Bezpieczeństwo Mieszkańców, ład i porządek oraz ochrona środowiska to zadania, 
które będę realizowała z niezwykłą pieczołowitością:
 rozbuduję system monitoringu dla wszystkich dzielnic,

 zadbam o czystość i porządek w przestrzeni publicznej,
 przygotuję i doprowadzę do realizacji mini parków w każdej dzielnicy miasta, 
 utworzę nowe skwery i tereny zielone w mieście,
 stworzę przyjazne place zabaw dla najmłodszych,
 będę kontynuować program dotacyjny, który zainicjowaliśmy w 2018 roku 

dla osób zainteresowanych wymianą pieców węglowych na gazowe i elektryczne,
 zwiększę nadzór nad systemem odbioru odpadów komunalnych,
 wprowadzę zabezpieczenia przed powstawaniem dzikich wysypisk śmieci 

i uprzątnę miejsca, w których takie wysypiska powstały,
 będę realizowała edukacyjne programy ekologiczne dla wszystkich grup 

Mieszkańców.

AKTYWNI 
MIESZKAŃCY

Wszyscy tworzymy wspólnotę, dlatego będę zaspokajała potrzeby mieszkańców 
w zakresie lokalnej aktywności poprzez:
 współpracę instytucji miejskich z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi 

artystami i Mieszkańcami poprzez udostępnianie przestrzeni na projekty 
inicjowane przez Mieszkańców,

 stworzenie oferty kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej dostosowanej 
do potrzeb wszystkich Mieszkańców,

 zwiększenie nakładów na remonty infrastruktury sportowej,
 przeznaczenie środków fi nansowych na rozwój Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych,
 stworzenie ciekawej oferty zajęć dla Seniorów - Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Karta Seniora, zajęcia kulturalne i sportowe dla Seniorów.

TRANSPORT 
ZBIOROWY

Aby poprawić jakość transportu zbiorowego:
 zadbam o zwiększenie częstotliwości i zasięgu kursowania autobusów 

komunikacji miejskiej,
 uruchomię dodatkową, bezpłatną linie komunikacji miejskiej łączącą wszystkie 

dzielnice Boguszowa-Gorc.

MÓJ PROGRAM, na który zamierzam w maksymalny sposób pozyskiwać środki europejskie oraz inne środki zewnętrzne 
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Gospodarka komunalna
 Zinwentaryzowanie i unormowanie gospodarki mieszkaniowej np. pustostany
 Udostępnienie gruntów pod budownictwo
 Remonty lokali mieszkaniowych i infrastruktury przy mieszkaniach:

 Koniec z przenośnymi toaletami obok budynków
 Odzyskiwanie i zagospodarowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe np. „Browar”

Społeczeństwo
 Aktywizacja seniorów - stworzenie miejsc spotkań, organizacja zajęć
 Wsparcie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 Ścisła współpraca z Wałbrzyskimi jednostkami służby zdrowia - punktami szczepień COVID-19
 Powołanie rady społecznej przy burmistrzu i radzie miasta w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców
 Wsparcie i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Transport
 Obwodnica BOGUSZOWA
 Obwodnica GORC
 Uruchomienie komunikacji lokalnej np. Stary Lesieniec – Boguszów, Kuźnice - Boguszów, Gorce – Kuźnice

Przedsiębiorczość
 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców poprzez wykorzystanie ich potencjału
 Powołanie Społecznej Rady Przedsiębiorców pod patronatem burmistrza i rady miasta

Sport i Rekreacja
 Rozbudowa i użytkowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w szczególności Dzikowca, stadionów sportowych
 Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży – wsparcie klubów i organizacji
 Promocja miasta poprzez sport – organizacja imprez sportowych, np. Sudecka 100
 Wsparcie dla klubów sportowych z Boguszowa - Gorc

Proszę Cię o głos 13 .06

RAZEM
ZMIENIMY

GMINĘ
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Przypomnijmy: 7 czerwca 
2020 roku 3980 mieszkańców 
Boguszowa – Gorc głosowało 
w referendum w sprawie od-
wołania burmistrza Jacka C., 
który został aresztowany 19 
grudnia 2018 r. pod zarzutem 
przyjęcia korzyści majątkowej 
i do dziś przed Sądem Okrę-
gowym w Świdnicy toczy się 
proces w tej sprawie. Zdecy-
dowana większość uczestni-
ków referendum opowiedziała 
się za pozbawieniem Jacka C. 
urzędu, ale procedury sądowe 
związane z protestem wybor-
czym trwały aż do 11 grudnia 
2020 r. Dopiero uprawomoc-
nienie się wyroku sądowego, 
który oddalał protest wybor-
czy, pozwoliło na zorganizo-
wanie przedterminowych wy-
borów. Pierwotnie głosowanie 
było zaplanowane na 7 marca 
2021 r., ale – ze względu na 
pandemię – było przekładane 
na 11 kwietnia i 9 maja. Osta-
tecznie mieszkańcy będą mo-
gli zadecydować 13 czerwca 

komu z czworga kandydatów 
powierzyć fotel burmistrza na 
połowę bieżącej kadencji.

Na kartach do głosowania 
będą nazwiska czworga kan-
dydatów, którzy zarejestrowali 
wcześniej komitety wyborcze 
i zebrali podpisy poparcia od 
mieszkańców. Są to (w kolej-
ności alfabetycznej): Marta 
Cinciała, Sylwia Dąbrowska, 
Krzysztof Kumorek i Roman Lu-
dwiczuk. Wybory będą ważne 
bez względu na liczbę osób, 
które oddadzą głos, a wygra 
je ten kandydat, który uzyska 
największą liczbę głosów. Jeśli 
żaden z kandydatów 13 czerw-
ca nie uzyska ponad 50 procent 
głosów poparcia, to do wyłonie-
nia nowego burmistrza będzie 
potrzebna druga tura, która 
odbędzie się 2 tygodnie póź-
niej. Będzie w niej rywalizowało 
dwóch kandydatów, którzy w I 
turze uzyskali najwięcej głosów. 
W II turze wygra ten kandydat, 
który uzyska najwięcej głosów.

(RED)

Jeżdżą inaczej
Dział Komunikacji Zbioro-
wej ZDKiUM w Wałbrzy-
chu 1 czerwca wprowadził 
zmiany w kursowaniu 
autobusów komunikacji 
miejskiej. Autobusy linii A 
i 12, po zakończeniu prac 
remontowych na dwor-
cu kolejowym Wałbrzych 
Główny dojeżdżają do przy-
stanku zlokalizowanego 
przy ul. Gdyńskiej, co spo-
wodowało likwidację przy-
stanku tymczasowego przy 
ul. Kosynierów. Ponadto w 
soboty, niedziele i święta 
uruchomione zostały dwa 
dodatkowe kursy autobu-
sów linii 12 do Andrzejówki, 
które rozpoczynać i kończyć 
trasę będą przy dworcu 
Wałbrzych Centrum. Z kolei 
trasa kursowania autobu-
sów linii nr 11, z powodu 
przebudowy drogi nr 379 
na terenie Gminy Walim, 
została skrócona do Nowe-
go Julianowa. Poza tym 1 
czerwca 2021 r. przywróco-
na została sprzedaż biletów 
jednorazowych - czasowych 
przez kierowców w autobu-
sach komunikacji miejskiej.

(RED)

Wystarczy jedna tura?
Rok po odwołaniu burmistrza Boguszowa - Gorc Jacka C., mieszkańcy tego miasta wybiorą nowego włodarza. 

Głosowanie w przedterminowych wyborach burmistrza Boguszowa - Gorc 
odbędzie się 13 czerwca w godzinach 7.00 – 21.00.

Gdzie głosować?
Obwód nr 1 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Staszica 5 – ulice: Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Jana 
Kochanowskiego, Tadeusza Kościuszki, Nowy Lubominek, Olimpijska, Różana, Stanisława Staszica, Warszawska.

Obwód nr 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Staszica 5 – pl. Zwycięstwa oraz ulice: Cicha, Górnicza, Grunwaldzka, 
Partyzantów, Kazimierza Pułaskiego, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Spokojna, Romualda Traugutta, Zachodnia.

Obwód nr 3 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury(I piętro), pl. Odrodzenia 4 – ulice: Dworcowa, Wojciecha Kossaka, 
Antoniego Józefa Madalińskiego, Racławicka, Henryka Sienkiewicza, Strażacka od nr 18 do nr 35.

Obwód nr 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 3 – ulice: Jana Kasprowicza, Kolejowa, Adama Mickiewicza, Władysława 
Sikorskiego, Strażacka od nr 1 do nr 17 oraz od nr 36 do nr 40, Szkolna, Kazimierza Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego.

Obwód nr 5 – Centrum Obsługi Jednostek, ul. Waryńskiego 10 – ulice: Akacjowa, Azaliowa, Główna, Krakowska, Kwiatowa, 
Lawendowa, Lipowa, Nadziei, Ogrodowa, Pokoju, Anny Walentynowicz, Mikołaja Reja, Sobięcińska, Wałbrzyska, Ludwika 
Waryńskiego, Wrzosowa, Złota.

Obwód nr 6 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury (parter), plac Odrodzenia 4 – pl. Jana Pawła II, pl. Odrodzenia, ulice: 
Browarna, Władysława Jagiełły, Kamieniogórska, Marcina Kasprzaka, Jana Kilińskiego, Hugo Kołłątaja, Janusza Kusocińskiego, 
Łączna, 1 Maja, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Młodzieży Polskiej, Rynek, Rzeźniana, Słodowa, Wincentego Witosa.

Obwód nr 7 – Świetlica Środowiskowa nr 4, ul. Żeromskiego 17 – ulice: gen. Józefa Bema, Dębowa, Bartosza Głowackiego, Górna, 
Krótka, Leśna numery 1, 2, 5, 6, 7 i nr 99, Mała, Jana Matejki, Miła, Wincentego Pola, Polna, Promyka, Piotra Skargi, Sportowa, 
Średnia, Towarowa, Tunel, Wąska, Zielona, Stefana Żeromskiego.

Obwód nr 8 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Kopernika 7 – ulice: Królowej Jadwigi, Mikołaja Kopernika, Piękna, Władysława 
Grabskiego, Władysława Stanisława Reymonta, Widokowa, Wysoka.

Obwód nr 9 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury Filia nr 5, ul. Kosynierów 81 – ulice: Boczna, Jasna, Kosynierów, Leśna 
od nr 85 do nr 96A, Osiedle Górnicze, Józefa Poniatowskiego, Świerkowa, Św. Barbary, Zamkowa.
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
recepcja@alfakudowa.pl • www.alfakudowa.pl • www.facebook.com/willaalfakudowa/

Willa Alfa zaprasza 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

Przy pierwszym ze zgłoszeń 
pokrzywdzony wystawił na 
jednym z portali aukcyjnych 
rower. Po pewnym czasie z wał-
brzyszaninem skontaktował się 
mężczyzna zainteresowany 
zakupem jednośladu i poprzez 
popularny komunikator wysłał 
mu link do „�nalizacji” transak-
cji. Nieświadomy mieszkaniec 
Wałbrzycha podał pełne dane 
ze swojej karty bankomatowej. 
Po chwili stracił z konta tysiąc 
złotych. W drugim z przypad-
ków w podobny sposób w po-
siadanie danych konta banko-
wego wszedł inny oszust, który 
z konta bankowego pokrzyw-
dzonej wałbrzyszanki wypłacił 
dzięki usłudze Blik łącznie 6 
tysięcy złotych.

- Dlatego też przypomi-
namy: należy pamiętać, że 
zakupów w sieci najlepiej do-
konywać w sprawdzonych, 
autoryzowanych i zarejestro-
wanych sklepach interneto-
wych – podkreśla podkomisarz 
Marcin Świeży, O�cer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 
w Wałbrzychu. - Przed prze-
słaniem pieniędzy kupujący 
powinien sprawdzić, czy �rma 
oferująca nam produkty i usłu-

gi w ogóle istnieje. Pomogą 
nam w tym dwie witryny: w 
wyszukiwarce REGON jesteśmy 
w stanie sprawdzić sprzedają-
cego po numerach NIP, REGON 
lub KRS, a przez np. stronę „Jaki 
to bank?” sprawdzimy numer 
rachunku bankowego oraz 
ewentualne wpisy innych użyt-
kowników, co do wskazanego 
rachunku. Robiąc zakupy nale-
ży oczywiście zwrócić szczegól-
ną uwagę na inne ważne czyn-
niki: sprawdzić komentarze i 
opinie o sprzedającym – bez-
pośrednio w serwisie sprzeda-
żowym jak i poprzez wyszuki-
warkę internetową; sprawdzić 
numer telefonu sprzedające-
go – czy jest to numer polskiej 
sieci telekomunikacyjnej, czy 
sprzedającego pojawia się w 
wyszukiwarce internetowej i 
jakie wpisy się do niego od-
noszą; sprawdzić od kiedy 
użytkownik posiada konto w 
serwisie sprzedażowym (uwa-
ga - unikamy nowych kont); w 
przypadku mniej popularnych 
sklepów internetowych należy 
sprawdzić, gdzie zarejestrowa-
na jest domena strony sklepu 
– np. poprzez wyszukiwarkę 
Centralops; sprawdzić, czy na 

stronie sklepu wskazany jest 
jego adres, telefon i regulamin; 
ocenić wizualnie profesjona-
lizm wykonania strony sklepu 
internetowego.

Wałbrzyscy policjanci radzą, 
by - w razie możliwości - do-
konywać przelewu środków 
poprzez usługę PayU, unikając 
płatności bezpośrednio na ra-
chunek bankowy. W tej drugiej 
sytuacji nie obejmuje nas pro-
gram ochrony kupujących. W 
przypadku wątpliwości należy 
skontaktować się telefonicznie 
ze sprzedającym i dopytać o 
możliwość nadania przesyłki 
za pobraniem. I dodają, że nie 
należy przesyłać pieniędzy na 
poczet kosztów wysyłki. W 
przypadku przesyłki za pobra-
niem należy wymusić u sprze-
dającego zaznaczanie opcji 
sprawdzenia zawartości prze-
syłki przy odbiorze. Odmowa 
powinna dać nam do myślenia. 
W przypadku wątpliwości moż-
na zaniechać odbioru zakupio-
nego towaru. Pamiętajmy, że 
przedmioty sprzedawane w 
Internecie są z reguły tańsze o 
około 10-20%, niż w sklepach 
stacjonarnych. Wszelkie inne 
tańsze oferty powinny wzbu-

Internetowi oszuści w natarciu
W ubiegłym tygodniu wałbrzyscy policjanci otrzymali dwa 

zgłoszenia dotyczące oszustw internetowych, dlatego po raz kolejny 
przestrzegają przed ogłoszeniami wystawionymi przez przestępców 

w internetowych serwisach sprzedażowych oraz przypominają jak 
uniknąć utraty swoich oszczędności. Ostrzegają również o fałszywych 
wiadomościach SMS i e-mailach, które wykorzystują oszuści, nawet 

w sytuacjach kiedy jesteśmy sprzedawcami, a nie kupującymi.
wają się pod nią i wykorzystu-
jąc zaufanie znajomych proszą 
ich o podanie hasła „BLIK”. Do-
dają, że właśnie stoją przy kasie 
i chcą zapłacić za zakupy, ale 
ich karta płatnicza akurat w 
tym dniu straciła ważność lub 
proszą o szybką pożyczkę na 
zakupy przez internet, obiecu-
jąc zwrot środków �nansowych 
następnego dnia. Bądźmy czuj-
ni i nie dajmy się zwieść pozo-
rom. Czytajmy dokładnie komu-
nikaty przychodzące na telefon 
podczas każdej transakcji oraz 
wiadomości od znajomych. 
Warto jest zadzwonić do osoby, 
która w ten sposób prosi nas o 
pomoc, w celu potwierdzenia, 
czy nie jest to próba przestęp-
stwa. Taka forma kontaktu – 
przez komunikator - może się 
okazać zwykłym oszustwem. 
My natomiast możemy stracić 
swoje oszczędności, ponieważ 
przestępcy czekają tylko, aby 
wypłacić nasze ciężko zarobio-
ne pieniądze – przestrzega pod-
komisarz Marcin Świeży.

Wałbrzyscy policjanci po raz 
kolejny przypominają wszyst-
kim użytkownikom kompute-
rów, telefonów komórkowych 
oraz innych urządzeń z do-

stępem do internetu o kilku 
ważnych kwestiach. Pilnujmy 
swoich haseł dostępowych i 
pamiętajmy, aby wprowadzo-
ne hasła nie były możliwe do 
odszyfrowania przez osoby 
nieupoważnione. Dla bezpie-
czeństwa co kilka miesięcy 
zmieniajmy je. Pamiętajmy o 
wylogowywaniu się z aplikacji 
za każdym razem po zakończe-
niu ich użytkowania. Nie otwie-
rajmy maili od nieznanych nam 
nadawców, a co najważniejsze 
zawartych w nich załączników 
oraz linków. Oszuści często 
podszywają się pod witryny 
banków lub popularnych por-
tali aukcyjnych i społeczno-
ściowych. Pamiętajmy, aby nie 
wpisywać w przypadku wystą-
pienia wątpliwości swojego 
loginu oraz hasła. Informujmy 
dzieci o szkodliwych konse-
kwencjach wykorzystywania 
internetu. Kontrolujmy strony 
internetowe, które przegląda-
ją najmłodsi. Zablokujmy te 
witryny, których według nas 
dzieci nie powinny przeglądać. 
Uaktualniajmy system opera-
cyjny i oprogramowanie, któ-
rego używamy.

(RED)

dzić w nas niepokój i zastano-
wienie – oszust zawsze zwraca 
na siebie uwagę nadzwyczaj-
nie atrakcyjną ofertą.

- Zdarza się jednak, że w 
pułapkę przestępców można 
wpaść również sprzedając swo-
je produkty. Rzekomi kupcy in-
formują swoich kontrahentów, 
że już dokonali zakupu i zapła-
cili za produkt, a osoby oszuka-
ne otrzymują od nich link, który 
przekierowuje do strony inter-
netowej łudząco podobnej do 
prawdziwej witryny portalu 
sprzedażowego. Następnie 
pokrzywdzeni proszeni są o 
podanie numeru swojej karty 
płatniczej, na którą miałyby 
wpłynąć środki za zakupiony 
towar. Sprzedający ma wpisać 
nie tylko numer podany na 
awersie karty, ale również datę 
ważności, limit na koncie, a co 
najgorsze - numer CVV, który 
jest jednym z zabezpieczeń 
uniemożliwiających nieupo-
ważnioną transakcję. Po chwili 
pieniądze, które pokrzywdzeni 
mają na swoich kontach ban-
kowych, znikają. Oszuści też. 
Ostrzegamy, że przestępcy wy-
syłają również sms-y i maile z 
informacjami o nieopłaconych 
fakturach lub zaległościach w 
rachunkach. Wystarczy, że klik-
niemy w przesłany w nich link, 
zalogujemy się do spreparowa-
nej strony internetowej banku, 
a przestępcy już po chwili - ma-
jąc dostęp do naszego konta 
bankowego – wykonają prze-
lew zgromadzonych przez nas 
oszczędności, a my zostaniemy 
bez pieniędzy. Złodzieje w ten 
sam sposób kradną tożsamość 
osoby poprzez popularne por-
tale społecznościowe, podszy-
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SKŁAD WĘGLA – MAXIMUS
TRANSPORT GRATIS OD 1 TONY

- Wałbrzych i okolice
MARCEL, STASZIC, EKOGROSZEK I INNE

WĘGIEL WORKOWANY 25 KG
PRZYJEDŹ – ZADZWOŃ – SPRAWDŹ CENY
ul. Topolowa 23A Teren Giełdy Piaskowa Góra za Kau�andem

tel. 74 665 82 02, kom. 603 195 875
www.facebook.com/maximus.walbrzych

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka - plac Wolności 1, został wywieszony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność 

Gminy Lubawka. Wykaz Nr 05/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do 

dnia 22 lipca 2021 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony 

Środowiska tutejszego urzędu.

Wałbrzych jest jednym z 
miast, które bierze udział w 
konkursie Olimpiada Miast, 
zorganizowanym przez Szko-
łę dla dorosłych Pascal. - Na 
zwycięzcę indywidualnego 
czeka atrakcyjna nagroda, 
a jeśli wgra także miasto, to 
dodatkowe pieniądze tra�ą 
do Schroniska dla zwierząt w 
Wałbrzychu oraz dla dzieci z 
Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w Wałbrzychu 
– podkreślają przedstawi-
ciele Szkoły dla dorosłych 
Pascal w Wałbrzychu.

- Nie jest to loteria. O zwy-
cięstwo każdy może powalczyć 
sam. A dodatkowo, aktyw-
nie uczestnicząc w zabawie, 
wspierasz swoje miasto - dwie 
wybrane w nim instytucje 
otrzymają od organizatora na-
grodę pieniężną. Dlatego, jeśli 
chcesz dołożyć swoją cegiełkę 
i pomóc �nansowo dzieciom i 
zwierzętom, to jest to bardzo 
dobry sposób! – podkreślają 
organizatorzy.

Konkurs oparty jest na pro-
stych zasadach i skierowany do 
wszystkich, którzy mają ukoń-
czone 18 lat. Aby wziąć w nim 
udział, trzeba wejść na stronę 
olimpiadamiast.pl, następnie 
zaznaczyć Wałbrzych i można 
zaczynać zabawę. Sama gra 
jest prosta i przyjemna, bo jest 
to tor z przeszkodami. Po poko-
naniu każdej z nich, licznik bije. 
A punkty z każdej gry na koncie 
uczestnika się sumują i ten kto 
zdobędzie ich najwięcej 
wygrywa. Konkurs trwa 
od 10 czerwca 2021 r. 
do 10 sierpnia 2021 r. W 
Olimpiadzie bierze udział 
18 miast. Są to wszystkie 
miasta, w których pla-
cówki ma Szkoła Pascal. 
Wygra to miasto, z któ-

Graj i pomagaj
rego gracze zdobędą najwięcej 
punktów. Są one sumowane 
od wszystkich uczestników, 
którzy zaznaczą Wałbrzych. 
Zdobywać punkty można w 
dowolnym miejscu i czasie. 
A im więcej mieszkańców się 
zmobilizuje i będzie grało, tym 
Wałbrzych ma większe szan-
se na wygraną. Uczestników 
konkursu nic to nie kosztuje, 
poza poświęconym czasem, a 
dzięki wygranej możemy po-
móc �nansowo dwóm ważnym 
organizacjom działającym na 
terenie naszego miasta.

 - Gracz, który zdobędzie 
najwięcej punktów, otrzyma 
konsolę Xbox Series X. Gracze, 
którzy zajmą - dzięki swojej 
punktacji – miejsca od II do X 
zostaną nagrodzeni zestawem: 
gra Monopoly, zniżka 50% na 
kurs jednoroczny zawodo-
wy oraz zestawem gadżetów 
Szkoły Pascal. Natomiast dla 
wygranego miasta organizator 
przewidział kwotę 3000 zł dla 
każdej z dwóch wybranych or-
ganizacji. W Wałbrzychu gramy 
dla zwierząt ze Schroniska dla 
zwierząt w Wałbrzychu oraz dla 
dzieci z Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych w Wałbrzy-
chu. Liczy się każdy punkt dla 
miasta, gdyż jest to szansa na 
naszą wygraną, a tym samym 
pomoc tym, którzy jej potrze-
bują – informują przedstawi-
ciele wałbrzyskiej �lii szkoły 
Pascal.

(PS)

- Tego dnia zmianie ule-
gła organizacja ruchu na ulicy 
Żeromskiego w Wałbrzychu, 
polegająca na zamknięciu sta-
rej jezdni ulicy Żeromskiego 
od strony wschodniej i popro-
wadzeniu ruchu pojazdów po 
nowej drodze, stanowiącej 

dojazd do obwodnicy. W miej-
scu włączenia istniejącej ulicy 
Żeromskiego dalej odbywa się 
ruch wahadłowy, sterowany 
sygnalizacją świetlną. Również 
07.06.2021 r. wprowadzona zo-
stała zmiana organizacji ruchu 
na ul. Łączyńskiego w Szczaw-

nie – Zdroju, na odcinku od 
ronda w kierunku Szczawna-
-Zdroju. Zmiana polega na 
przekierowaniu ruchu pojaz-
dów na prawą jezdnię wlotu 
ulicy Łączyńskiego. Zmiana 
umożliwi wykonanie warstw 
bitumicznych lewej jezdni wlo-

Zmiany na drogach
Budowa obwodnicy Wałbrzycha, wraz z postępem prac na kolejnych 

odcinkach, powoduje konieczność zmian w ruchu drogowym. 
Kolejne zostały wprowadzone 7 czerwca.

tu ulicy Łączyńskiego. Wpro-
wadzona zmiana nie będzie 
miała wpływu na obecny ruch 
pieszych w tym rejonie – infor-
muje kierownictwo budowy 
obwodnicy Wałbrzycha.

Zakończenie budowy pla-
nowane było na sierpień bie-
żącego roku, ale z postępu prac 
wynika, że oddanie do użytku 
całej trasy opóźni się minimum 
o pół roku.

Na poziomie 80 procent są 
zawansowane prace na odcin-
ku A I sekcji o długość 0,8 km, 
które obejmują: przebudowę 
drogi wojewódzkiej DW 376 
(ul. Łączyńskiego – Szczawień-
ska), przebudowę drogi po-
wiatowej DP 3404D (ul. Długa) 
z przebudową skrzyżowania, 
budowę estakady nad skrzyżo-
waniem ul. Gałczyńskiego i Wy-
szyńskiego, przebudowę drogi 
powiatowej DP 3405D (ul. Wy-
szyńskiego) oraz przebudowę 
dróg gminnych i lokalnych (ul. 
Topolowa, Chopina ,Gałczyń-
skiego).

Na poziomie 95 proc. re-
alizacji są prace na odcinku 
B pierwszej sekcji o długość 
3,05 km. Na tym fragmencie 
trwa: budowa nowego odcinka 
drogi krajowej DK 35, budowa 
nowych odcinków dróg gmin-
nych (ul. Kusocińskiego), a tak-
że budowa dwóch kładek dla 
pieszych (na wysokości Szpita-
la im. dra A. Sokołowskiego i ul. 
Kurpiowskiej).

W sekcji 2 na odcinku A, 
który ma długość 1,05 km, za-
awansowanie prac sięga 86 
procent. Na tym odcinku prace 
obejmują: budowę węzła Że-
romskiego, budowę wiaduktu 
nad ul. Żeromskiego, budowę 
przejścia podziemnego dla 
pieszych przy ul. Świętej Kingi, 
budowę nowego odcinka dro-
gi powiatowej DP 3407D (od 
ul. Żeromskiego w kierunku 
Szczawno – Zdrój), budowę 
nowych odcinków dróg gmin-
nych (droga dojazdowa D1) 
oraz przebudowę dróg gmin-
nych i lokalnych (ul. Żerom-
skiego).

Najmniejsze zaawansowa-
nie prac, sięgające 48 proc., 
jest na odcinku B drugiej sek-
cji, który ma długość 1,11 km. 
W tej części prowadzona jest: 
budowa węzła Reja, budowa 
wiaduktu nad linią kolejową, 
przebudowa istniejącego od-
cinka drogi krajowej DK35 (ul. 
Kolejowa), przebudowa dro-
gi powiatowej DP 3403D (ul. 
Chrobrego), przebudowa drogi 
powiatowej DP 3402D (ul. Wy-
sockiego) i skrzyżowania oraz 
przebudowa dróg gminnych i 
lokalnych (ul. Starachowicka, 
Reja, Mazowiecka, Browarna, 
Konopnickiej).

(RED, fot. Budimex)
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WÓJT GMINY 
STARE BOGACZOWICE

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE
na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
z dnia 21.08.1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski. 

Podstawowe informacje o nieruchomości: 
1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Gostkowie przy ul. Głównej 10 o powierzch-

ni 52,71 m2, zlokalizowany na działce nr geod. 133/9 oraz 133/12. Dla nieru-
chomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wie-
czysta nr SW1W/00081549/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz praw 
osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł. 
Wadium: 5.000,00 zł.
Opis lokalu:
Lokal mieszkalny nr 3 znajduje się na I piętrze i składa się z: 
1. pokój 1 – 24,95 m2

2. pokój 2 – 13,05 m2

3. kuchnia – 9,04 m2

4. przedpokój – 1,97 m2

5. łazienka z WC – 3,70 m2

razem powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: 52,71 m2

Do lokalu przynależy pom. strychowe o pow. 10,39 m2 i komórka gospodarcza na 
podwórzu o pow. 7,69 m2.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewa-
nie piecowe na opał stały. Współwłasność w częściach wspólnych budynku oraz 
udział w prawie własności działki gruntu nr 133/9 oraz 133/12 obręb Gostków 
wynosi 125/1000 = 12,5 %.
Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej 
wielofunkcyjnej.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu 
Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w 
wysokości 10% ceny wywoławczej, na konto Urzędu Gminy w Starych Boga-
czowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670 najpóźniej do 
dnia 16.07.2021 r. Za datę wpływu wadium uznaje się datę jego wpływu na 
konto Urzędu Gminy. 
Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego. 
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej. 
Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością. 
Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 
oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowi-
cach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu (074) 84-52-163, (074) 84-52-
718, (074) 84-52-719.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowi-
ce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmi-
ny Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, na tablicy 
ogłoszeń w Gostkowie, na stronie internetowej urzędu (www.starebogaczowice.
ug.gov.pl) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 11.06.2021 r. do 22.07.2021 r.

• Specjalistyczna pomoc 
w PIK
Nie każdy wie, że w Jedlinie 
– Zdroju od 2 lat działa Punkt 
Interwencji Kryzysowej. Nie 
trzeba już poszukiwać specja-
listycznego wsparcia w oko-
licznych większych skupiskach 
miejskich. Wsparcie psycho-
terapeutyczne, psychopeda-
gogiczne, czy specjalisty uza-
leżnień -jednego z większych 
zagrożeń społecznych, jest na 
wyciągnięcie ręki, całkowicie 
bezpłatnie. Więcej informacji 
pod numerem: 74 845 53 56.

• Trening ciała i umysłu
Chcesz się trochę poruszać, a 
może wystarczy Ci trening mó-
zgu? Centrum Kultury w Jedli-
nie-Zdroju zaprasza na zajęcia. 
2 czerwca odbyło się pierwsze 
spotkanie dla amatorów brydża 
i szachów – organizatorzy cze-
kają na osoby w każdym wieku 

w godzinach 17.00 - 19.00. 8 
czerwca rozpoczęły się zaję-
cia zumby (dzieci do lat 12 w 
godz. 17.00-17.45; powyżej 12 
lat w godz. 18.00-18.45). W cza-
sie, kiedy młodsi będą tańczyli 
ich opiekunowie mogą wziąć 
udział w mini warsztatach pod 
tytułem „Osiągaj swoje cele”. Z 
kolei w trakcie zumby dla star-
szych, dzieciom będzie wyświe-
tlany �lm. Zajęcia są bezpłatne. 
Ze względu na ograniczenia 
sanitarne organizatorzy proszą 
o wcześniejsze zgłoszenie chęci 
udziału w zajęciach zumby (ma-
ilem: imprezy@jedlinazdroj.eu 
lub sms: 609 004 644).

• Bajkowe podwieczorki
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Jedlinie-Zdroju zaprasza na 
kontynuację cyklu „Bajkowe 
podwieczorki” w każdą środę 
o godz. 16.00. 09.06.2021 r. 
wyświetlona zostanie kultowa 

bajka z serii „Dziwny świat kota 
Filemona”. Ze względu na obo-
strzenia sanitarne, wymagana 
jest wcześniejsza rezerwacja 
miejsc pod numerem telefonu 
(74) 851 09 75 lub e-mail biblio-
teka@jedlinazdroj.eu.

• Kupili komputery
Gmina Jedlina-Zdrój przystą-
piła po raz kolejny do konkur-
su grantowego ogłoszonego 
przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa pod nazwą: 
,,Zdalna Szkoła+ - wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej. Po złożeniu wniosku oraz 
podpisaniu umowy Gmina Je-
dlina-Zdrój otrzymała do�nan-
sowanie w kwocie 42 300 zł. Z 
tych środków gmina kupiła 18 
laptopów, które zostały prze-
kazane do Zespołu szkolno-
-Przedszkolnego im. Janusza 
Korczaka w Jedlinie-Zdroju.

(RED)

Raport z Jedliny-Zdroju

Obowiązek alimentacyj-
ny, utożsamia się najczęściej 
z alimentami na rzecz ma-
łoletniego dziecka. Prawdą 
jest, że jest to najczęściej 
spotykany rodzaj obowiąz-
ku alimentacyjnego, jednak 
nie jedyny. Dzisiaj przybliżę 
przesłanki zasądzania ali-
mentów na rzecz byłego mał-
żonka.

Rozwiedziony małżonek 
może wystąpić o alimenty dla 
siebie w trzech przypadkach:
1) Gdy orzeczenie rozwodu 

nastąpiło z winy wyłącznie 
jednej strony. W takiej sy-
tuacji, o alimenty może wy-
stąpić małżonek niewinny. 
Musi on przede wszystkim 
wykazać, że jego sytuacja 
majątkowa uległa istotne-
mu pogorszeniu w wyniku 
rozwodu. Ponadto musi 
udowodnić, jakie są jego 
możliwości zarobkowe i ma-
jątkowe oraz jakie są jego 
usprawiedliwione potrzeby. 
Alimenty na rzecz małżon-
ka niewinnego zasądzone 
zostają w odpowiednim 
zakresie. Oznacza to, że sąd 
będzie badał, jakie są nasze 
usprawiedliwione potrze-
by, jakie środki uprawniony 
posiada na ich zaspokoje-
nie oraz jakie możliwości 
zarobkowe i majątkowe ma 
małżonek wyłącznie winny 
rozkładu pożycia małżeń-
skiego. Warto wiedzieć, że 
możliwości zarobkowe to 
określenie wysokości do-
chodów możliwych do osią-

Prawo w pigułce: 
alimenty na rzecz byłego małżonka

gnięcia przy wykonywaniu 
danego zawodu. Obowią-
zek alimentacyjny, w tej 
sytuacji wygasa w przypad-
ku ponownego zawarcia 
małżeństwa przez osobę 
uprawnioną do alimentów.

2) Gdy orzeczenie rozwodu 
nastąpiło z winy obu stron. 
W takiej sytuacji małżonek 
ubiegający się o alimenty 
musi znajdować się w nie-
dostatku. Inaczej mówiąc: 
nie jest w stanie zaspokoić 
swoich usprawiedliwionych 
potrzeb własnymi siłami. 
Najczęściej przyczyną taką 
jest jego stan zdrowia, brak 
oszczędności lub bardzo 
małe możliwości zarobko-
we. Z drugiej strony osoba 
zobowiązana do płacenia 
alimentów musi posiadać 
możliwości zarobkowania, 
bądź takie oszczędności, 
które pozwolą jej na wy-
płatę alimentów. Osoba 
zobowiązana do płacenia 
alimentów z uwagi na wy-
konywanie tego obowiązku 
sama nie może popaść w 
niedostatek. W tym wy-
padku obowiązek alimen-
tacyjny wygasa w przypad-
ku ponownego zawarcia 
małżeństwa, przez osobę 
uprawnioną do alimentów.

3) Gdy orzeczenie rozwodu 
nastąpiło bez orzekania o 
winie stron. Podobnie jak 
w poprzednim przypad-
ku, osoba ubiegająca się o 
alimenty musi znajdować 
się w niedostatku. Również 

i w tym wariancie osoba 
zobowiązana do płacenia 
alimentów musi posiadać 
możliwości zarobkowania, 
bądź takie oszczędności, 
które pozwolą jej na wy-
płatę alimentów, a także 
sama nie może popaść w 
niedostatek, z uwagi na wy-
konywanie tego obowiązku. 
W tej sytuacji wygaśnięcie 
obowiązku alimentacyjne-
go nastąpić może z dwóch 
przyczyn. Pierwsza przyczy-
na to ponowne zawarcia 
małżeństwa przez osobę 
uprawnioną do alimentów. 
Drugą przyczyną stanowi 
upływ czasu, a mianowicie 
z upływem 5 lat od orze-
czenia rozwodu. Termin ten 
może jednak zostać przez 
sąd przedłużony na dalszy 
okres.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy
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Na sesji Rady Gminy Wa-
lim, która odbędzie się 24 
czerwca 2021 r. w trybie 
zdalnym, Wójt Gminy Walim 
Adam Hausman przedstawi 
raport o stanie gminy, który 
będzie obejmował podsu-
mowanie jego działalności w 
roku 2020, w szczególności 
realizację polityki, progra-
mów i strategii oraz uchwał 
Rady Gminy Walim. W deba-
cie będą mogli wziąć udział 
mieszkańcy gminy.

Rada Gminy Walim roz-
patrzy raport o stanie gminy 
podczas sesji, na której podej-
mowana będzie uchwała w 
sprawie udzielenia absoluto-
rium wójtowi. Raport rozpatry-
wany będzie na sesji absoluto-
ryjnej w pierwszej kolejności. 
Nad przedstawionym rapor-
tem o stanie gminy przepro-
wadzona zostanie debata, w 
której, oprócz radnych, będzie 
mogło wziąć udział maksymal-
nie 15 mieszkańców gminy 
Walim. Po zakończeniu debaty 
nad raportem o stanie gmi-
ny, rada gminy przeprowadzi 
głosowanie nad udzieleniem 
Wójtowi Gminy Walim wotum 
zaufania.

- Mieszkaniec, który chce 
zabrać głos w debacie nad ra-
portem o stanie gminy, musi 

Raport o stanie gminy

złożyć do Przewodniczącego 
Rady Gminy Walim pisemne 
zgłoszenie, zawierające co naj-
mniej: imię i nazwisko, adres 
zamieszkania oraz podpis, po-
parte podpisami, co najmniej 
20 osób udzielających poparcia 
zgłaszającemu się do udziału w 
debacie. Zgłoszenie składa się 
najpóźniej w dniu poprzedza-
jącym dzień, na który zwołana 
została sesja, podczas której 
ma być przedstawiany raport 
o stanie gminy – czyli do 23 
czerwca 2021 r. Mieszkańcy 
będą dopuszczani do głosu 
według kolejności otrzyma-
nia przez Przewodniczącego 
Rady Gminy Walim zgłoszenia. 
Mając na uwadze, że obecnie 
znajdujemy się w okresie pan-
demii, a posiedzenia rady gmi-
ny odbywają się zdalnie, miesz-

kańcom gminy chcącym wziąć 
udział w debacie nad raportem 
o stanie gminy, zostaną udo-
stępnione rozwiązania techniki 
cyfrowej – wyjaśnia Zuzanna 
Bodurka, Przewodnicząca Rady 
Gminy Walim.

Zgłoszenia mieszkańców 
Gminy Walim do udziału w 
debacie nad raportem o sta-
nie gminy przyjmowane są do 
23 czerwca 2020 r. w Urzędzie 
Gminy Walim (ul. Boczna 9, 58-
320 Walim), od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy 
urzędu, w pokoju nr 1 (sekreta-
riat) – Biuro Rady Gminy Walim. 
Wzór zgłoszenia do udziału w 
debacie dostępny na stronie 
internetowej walim.pl lub w 
Urzędzie Gminy Walim, w Biu-
rze Rady Gminy Walim.

(AM)

Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 
ul. Kościuszki 2, 58 – 320 Walim

ogłasza nabór kandydatów 
na stanowisko 

Przewodnik 
po Sztolniach Walimskich

Umiejętności zawodowe:
• mile widziana znajomość języków obcych, 

w szczególności: angielski, niemiecki, czeski,
• zainteresowanie historią regionu (ze szczególnym 

uwzględnieniem Sztolnii Walimskich oraz całego 
projektu RIESE),

• dobra dykcja,
• dyspozycyjność.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych 
na stanowisku:
• oprowadzanie turystów odwiedzających Sztolnie 

Walimskie,
• udzielanie fachowej i aktualnej informacji o obiekcie 

oraz regionie,
• sprawowanie opieki nad turystami w zakresie 

wynikającym z umowy,

Warunki zatrudnienia na stanowisku:
• praca na umowę zlecenie
• praca w okresie sezonowym

Wymagane dokumenty;
• list motywacyjny,
• życiorys – curriculum vitae,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych i korzysta z pełni praw 
publicznych.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach 
w terminie do 21 czerwca 2021 

na adres: Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, 
ul. Kościuszki 2, 58 – 320 Walim

Z przewodnikiem 
po atrakcjach

12 czerwca – jak w każdą 
sobotę do końca tegorocznych 
wakacji - Centrum Kultury i Tu-
rystyki w Walimiu organizuje 
bezpłatną wycieczkę z prze-
wodnikiem. Zbiórka chętnych 
do spaceru i zwiedzania atrakcji 
Gminy Walim, odbędzie się – jak 
zawsze - na placu przed Centrum 
Obsługi Ruchu Turystycznego 
Akwarium w Zagórzu Śląskim 
o godz. 11.00. - To jest propo-
zycja dla osób, które chcą w ak-
tywny sposób spędzić sobotnie 
przedpołudnie - mówi Wioletta 
Sowa, dyrektor Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu. – Podczas 
cotygodniowych wycieczek pro-
ponujemy poznawanie nowych 
miejsc, spacer dla każdego, a 
przy tym możliwość zdobycia 
mnóstwa wiedzy. Zapraszam 
na rodzinne wycieczki z prze-
wodnikiem, który oprowadzi 
wszystkich chętnych po atrak-
cjach turystycznych w Zagórzu 
Śląskim. Nie zabraknie historii o 
powstaniu jeziora Bystrzyckiego, 
nowoczesnych rozwiązaniach 
multimedialnych zastosowanych 
na najdłuższej w Polsce kładce 
wstęgowej oraz średniowiecz-
nym zamku Grodno. – zachęca 
Wioletta Sowa.

(AM)
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Każdy pełnoletni miesz-
kaniec Gminy Stare Bogaczo-
wice może bezpłatnie wypo-
życzyć rower elektryczny. 
Można również wypożyczyć 
rower dla osoby małoletniej 
będąc jej opiekunem praw-
nym.

 - Osoba chcąca wypoży-
czyć rower powinna zgłosić 

chęć pożyczenia najpóźniej 24 
godziny przed dzwoniąc pod 
numer telefonu 74 844 35 03. 
Uzgodniona zostanie wtedy 
data i godzina odbioru oraz 
termin zwrotu roweru, kasku 
i blokady rowerowej. Istnieje 
możliwość wydłużenia czasu 
wydłużenia czasu po wcze-
śniejszym kontakcie z wypo-

życzalnią. Rower wypożyczyć 
można maksymalnie na kolej-
ne 24 godziny lub na weekend: 
od piątku do poniedziałku do 
godz. 9.00. Po przybyciu po 
odbiór roweru zostaje podpi-
sana umowa wypożyczenia, 
przedstawić trzeba również 
ważny dokument tożsamości 
ze zdjęciem i wpłacić kaucję w 

Bezpłatna wypożyczalnia rowerów
wysokości 100 zł za każdy ro-
wer (należy pokazać potwier-
dzenie przelewu na rachunek 
32 2030 0045 1110 0000 0087 
7670). Rozliczenie kaucji nastą-
pi po zwrocie roweru, a zwrot 
pieniędzy zostanie dokonany 
na konto wpłacającego. Wypo-
życzający ponosi pełną odpo-
wiedzialność za rower, sprzęty 

wypożyczone wraz z nim oraz 
za powstałe szkody w czasie 
korzystania z niego. Uwaga! Ze 
względu na pandemię oraz w 
trosce o Państwa bezpieczeń-
stwo, prosimy o zasłanianie 
nosa i ust podczas odbioru i 

zwrotu rowerów. Każdy rower, 
przed wypożyczeniem jest de-
zynfekowany przez pracownika 
wypożyczalni (kierownica i sie-
dzenie) – mówi Mirosław Lech, 
Wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

 - W sobotę, 12 czerw-
ca, serdecznie zapraszam 
wszystkich chętnych do 
wspólnego posprzątania 
naszego, pięknego miasta. 
Mam nadzieję, że pogoda 
nam dopisze, a akcja - po-
dobnie jak w ubiegłym roku 
- zakończy się wielkim sukce-
sem – mówi Paweł Ozga, bur-
mistrz Świebodzic.

Organizatorem akcji jest 
Gmina Świebodzice, a part-
nerami: Miejski Dom Kultury, 
OSiR Świebodzice Spółka z o.o., 
ZGK Świebodzice Spółka z o.o., 
ZWiK Świebodzice Spółka z o.o.

- Zachęcamy organizacje 
pozarządowe, kluby sportowe 
oraz instytucje do aktywnego 
włączenia się w to wydarzenie. 
Akcja po raz kolejny zorganizo-
wana jest w trosce o czystość 
miasta, ma na celu promocję 
ekologicznych zachowań, edu-
kowanie najmłodszych jak na-
leży dbać o środowisko, które 
spełnia niezwykle ważną rolę 
w życiu każdego człowieka. 
Zaplanowana pierwotnie na 
maj akcja została przesunięta 

ze względu na utrzymujące się 
niekorzystne warunki atmos-
feryczne oraz prognozowane 
opady deszczu. W tym roku za-
planowaliśmy sprzątanie trzech 
rejonów, wyznaczając zbiórkę 
o godz. 12:00 w następujących 
lokalizacjach: Ciernie (pętla 
autobusowa), Pełcznica (pętla 
autobusowa) oraz teren przy 
stadionie miejskim im. Ludwika 
Paluszaka - ul. Sportowa 15. Ze 
względu na panujące obostrze-
nia akcja będzie przebiegała z 
zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Każdy uczest-
nik otrzyma ekologiczną torbę, 
a także zostanie wyposażony w 
worki na odpady oraz rękawicz-
ki. Podczas akcji, odpady zbiera-
ne będą z zachowaniem zasad 
wstępnej segregacji do dedy-
kowanych worków. Zachęcamy 
do zgłoszenia udziału w akcji w 
wydziale Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Świebodzicach: tel. 74/ 
666-95-71, e-mail: promocja@
swiebodzice.pl - zapraszają or-
ganizatorzy akcji.

(WPK)

Posprzątają 
Świebodzice

Panie działające w Klubie Seniora przy Miejskiej Bibliotece Publicznej – 
Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach przygotowały dla mieszkańców 
miasta wyjątkową niespodziankę – herb miasta własnoręcznie 
wykonany z kwiatów. Nad jego utworzeniem seniorki pracowały przez 
kilka godzin, a efekty ich można oglądać na placu Odrodzenia, gdzie 
zawisł ten ważny symbol miasta.

(JCF)

Kwiatowy herb
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- Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego przyjął 
uchwałę, która doprowadzi 
do ożywienia gospodarcze-
go dwie gminy z południa 
Dolnego Śląska. Wsparcie 
otrzymają Czarny Bór oraz 
Głuszyca – mówi Grzegorz 
Macko, radny Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i 

Wicemarszałek Dolnego Ślą-
ska.

- Dzięki środkom otrzyma-
nym z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego w Gminie 
Czarny Bór rozpocznie się Bu-
dowa Centrum Aktywności Go-
spodarczej. Do�nansowanie 
wynosi 4 570 672,68 zł. Projekt 
przewiduje wykonanie robót 

budowlanych, robót wodno-ka-
nalizacyjnych, elektrycznych, a 
także sieci światłowodowej. Po-
dobna inwestycja, pod nazwą 
Budowa Centrum Aktywności 
Gospodarczej powstanie rów-
nież w Głuszycy. W tym przy-
padku do�nansowanie wynosi 
1 634 452,17 zł. Na powierzchni 
2 hektarów, przeznaczonej na 

prowadzenie działalności go-
spodarczej, powstanie droga 
wewnętrzna ze zjazdami z dro-
gi powiatowej, chodniki oraz 
miejsca postojowe. Powstanie 
również kanalizacja sanitarna 
wraz z oczyszczalnią ścieków, 
a także sieć wodociągowa. 
Celem tych projektów jest 
pozyskanie inwestorów zain-

Do�nansują centra aktywności gospodarczej
teresowanych prowadzeniem 
działalności na terenie gmin. 
Dzięki dobremu zagospodaro-
waniu terenu wraz z niezbędna 

infrastrukturą zadanie to bę-
dzie dużo łatwiejsze – wyjaśnia 
Grzegorz Macko.

(RED)

12 czerwca 2021 r. o go-
dzinie 14.00 na boisku spor-
towym przy ul. Dolnej w 
Głuszycy odbędzie się piknik 
charytatywny z koncertami.

Impreza organizowana jest 
w ramach zbiórki publicznej 
2021/1156/KS. Pozyskane ze 
zbiórki fundusze przekazane 
zostaną na leczenie i rehabili-
tację Anity. Na scenie pojawią 
się takie zespoły jak: Paranoja, 

Between, Liko Max Band, Jan 
Trebunia Tutka, The Craic i 
Chór Seniorów Renoma. Poza 
tym organizatorzy tej chary-
tatywnej imprezy zaplano-
wali wiele atrakcji dla dzieci i 
dorosłych. Będą także pokazy 
ratownictwa medycznego 
przygotowane przez Ochotni-
czą Straż Pożarną z Głuszycy 
Górnej.

(MC)

Piknik dla Anity

Zapraszamy 10 czerwca 
na godz. 17:00 do sali wido-
wiskowej Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy na wieczór 
poświęcony twórczości śp. 
Stanisława Michalika.

- Spotkanie będzie podsu-
mowaniem projektu „Tu jest 
mój dom” – Ławeczka Stani-
sława Michalika - Propagatora 
Lokalnej Kultury. Dzięki pozy-
skanym środkom, w korytarzu 
głównym Centrum Kultury-
-Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Głuszycy została za-
montowana ławeczka wraz z 
tablicą upamiętniającą postać 
zmarłego miłośnika regionu, 
pisarza, poety, samorządow-
ca i lokalnego patrioty. Zada-
nie zostało sfinansowane ze 
środków Fundacji Orlen w ra-
mach III edycji ogólnopolskie-
go konkursu „Moje miejsce 
na Ziemi”. Będzie to z pew-
nością wieczór pełen pięk-
nych wspomnień. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w 
wydarzeniu – mówi Sabina 
Jelewska, dyrektor Centrum 
Kultury-Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Głuszycy.

Stanisław Michalik, który 
zmarł 4 września 2018 r. był 
lubianym i cenionym przez 
Czytelników felietonistą Tygo-
dnika DB 2010. Zadebiutował 
na łamach Tygodnika DB 2010 
felietonem „Co się odwlecze”, 
który ukazał się 5 lutego 2015 
r. I od razu zdobył serca Czy-
telników, stając się z miejsca 
stałym gościem na łamach 
gazety. W swoich publikacjach 
przede wszystkim skupiał się 
na ukazywaniu wszystkiego 
co najlepsze w swojej małej 
i wielkiej ojczyźnie. Zwracał 

uwagę Czytelników na pięk-
no natury, na nietuzinkowe 
osoby w naszym otoczeniu, 
na lektury, po które warto się-
gnąć. Miał ogromną wiedzę i 
chętnie się nią dzielił.

Z zawodu był nauczycie-
lem: historykiem i polonistą. 
Był burmistrzem Głuszycy w 
latach 1994-1998, wicesta-
rostą i starostą wałbrzyskim, 
samorządowcem, pracowni-
kiem instytucji kulturalnych, 
działaczem społecznym, 
pisarzem, poetą, history-
kiem i miłośnikiem regionu, 
redaktorem Wałbrzyskiego 
Informatora Kulturalnego i 
Kuriera Głuszyckiego. Ma w 
dorobku kilkanaście wydaw-
nictw książkowych o historii 
Głuszycy i Ziemi Wałbrzyskiej: 
Historia mojego miasta Głu-
szyca, Niezwykłości Osówki, 
Impresje Walimskie na 700-le-
cie, Głuszyca dawniej i dziś, 
album; Głuszyckie kontem-
placje. Część I, Czterdzieści 
opowieści o Głuszycy i okoli-
cy; Głuszyckie kontemplacje. 
Część II, Opowieści o Głuszycy 
i najbliższej okolicy; U źródeł 
Charlotty. Ciekawostki z histo-
rii i współczesności Jedliny-
-Zdroju; Wałbrzyskie powaby. 
Blogowe opowieści o Wał-
brzychu i Ziemi Wałbrzyskiej; 
Głuszyca-miasto włókniarzy.

Za działalność społeczno-
-kulturalną uhonorowany zo-
stał tytułami „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Głuszyca”, „Ho-
norowy Zasłużony dla Włókien-
nictwa w Głuszycy”, „Zasłużony 
dla Powiatu Wałbrzyskiego” za 
wybitne zasługi dla rozwoju i 
promocji Głuszycy oraz Ziemi 
Wałbrzyskiej.

(RED)

Ławeczka Stanisława 
Michalika
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- W symbolicznym dniu - 
1 czerwca - miałem zaszczyt 
otworzyć nową placówkę 
oświatową w Gminie Mie-
roszów, którą jest Klub Malu-
cha Akademia Misiowa – nie 
kryje radości Andrzej Lipiń-
ski, burmistrz Mieroszowa.

Nowa placówka edukacyjno 
– opiekuńcza dla dzieci zosta-
ła utworzona w budynku przy 
ulicy Żeromskiego 30 w Mie-
roszowie. Realizacja projektu 
rozpoczęła się w 2020 roku, 
dzięki przyznanemu przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej do�nanso-
waniu w ramach Resortowego 
programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch+”. Kwota do-

�nansowania wynosi 624 000 
zł, a wkład własny Gminy Mie-
roszów wyniósł 505 674,28 zł.

- Już w czerwcu z naszego 
Klubu Malucha korzystać bę-
dzie 25 dzieci. Bardzo dziękuję 
wszystkim pracownikom Urzę-
du Miejskiego w Mieroszowie 
zaangażowanym w realizację 
tego projektu, a w szczegól-
ności Pani Magdalenie Kul-
pińskiej, która zrealizowała to 
zadanie od początku do końca. 
Drodzy rodzice i drogie dzie-
ci - jestem pewien, że Akade-
mia Misiowa będzie miejscem, 
do którego będziecie chętnie 
uczęszczać – powiedział pod-
czas otwarcia placówki bur-
mistrz Andrzej Lipiński.

(RED, fot. Natalia Grzeszuk)

22 czerwca 2021 roku o 
godz. 17.00 w Mieroszow-
skim Centrum Kultury przy 
ul. Żeromskiego 28 zostanie 
zorganizowane IV Dyktando 
Gminne w Mieroszowie. 

Celem dyktanda jest: kul-
tywowanie tradycji posługi-
wania się poprawna polszczy-
zną; utrwalanie umiejętności 
poprawnego pisania; dbałość 
o piękno i kulturę języka pol-
skiego; kształtowanie znajo-
mości ortogra�i, możliwości 
sprawdzenia własnej wiedzy 
i intuicji ortogra�cznej; akty-
wizacja i integracja mieszkań-
ców; krzewienie i promowanie 
poprawnej polszczyzny; roz-
budzanie motywacji do pogłę-
biania wiedzy i umiejętności 
ortogra�cznych oraz podejmo-
wanie współzawodnictwa w 
„ortogra�cznych potyczkach”. 
Uczestnikami dyktanda mogą 
być mieszkańcy Gminy Mie-
roszów oraz goście.

Dyktando ma formułę tek-
stu pisanego; a warunkiem 
uczestnictwa jest zgłoszenie 
uczestników do 18 czerwca 
2021 r. do godz. 15.00. Uczest-
nicy wypełniający formularz 
zgłoszenia tym samym wyraża-
ją zgodę na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych przez 
organizatora, zgodnie z ustawą 

z 29 sierpnia 1997 o 
ochronie danych oso-
bowych (Dz.U. nr 133 
poz. 883). Zgłoszenia 
przyjmowane będą 
do 18 czerwca 2021 r. 
mailowo – mck@mck.
pl lub osobiście w sie-
dzibie Mieroszowskie-
go Centrum Kultury do 
godz. 15.00.

Nad prawidłowym 
przebiegiem konkur-
su będzie czuwać jury 
powołane przez orga-
nizatora. W konkursie 
biorą udział osoby 
zgłoszone indywidual-
nie lub przez placów-
kę, w regulaminowym 
terminie. Zgłoszone 
osoby będą pisały 
dyktando, zgodnie z 
zasadami ortogra�cz-
nymi języka polskiego 
w dwóch kategoriach: 
kategoria I – uczniowie klas IV 
– VIII szkoły podstawowej; ka-
tegoria II – 16+. Każdy uczest-
nik otrzyma swój indywidualny 
kod, którym będzie posługiwał 
się w trakcie konkursu. Koper-
ta z przygotowanym tekstem 
dyktanda zostanie otwarta tuż 
przed rozpoczęciem konkur-
su, w obecności uczestników, 
a jego treść zostanie odczyta-

Akademia Misiowa 
na Dzień Dziecka

IV Dyktando Gminne w Mieroszowie

na w sposób zrozumiały dla 
wszystkich. Podczas pisania nie 
wolno się porozumiewać, ko-
rzystać z pomocy naukowych, 
telefonów komórkowych, ta-
bletów, laptopów itp. Tekst 
dyktanda musi być napisany 
wyraźnie i starannie, ewentu-
alne błędy należy przekreślić 
i napisać u góry prawidłowa 
formę. Nieczytelny i niejedno-

znaczny zapis wyrazu 
będzie rozstrzygany na 
niekorzyść piszącego.

Spośród wszystkich 
osób uczestniczących w 
konkursie zostanie wy-
łoniony indywidualny 
zwycięzca (osoba, która 
popełniła najmniej błę-
dów ortogra�cznych) – 
„Mistrz Ortogra�i 2021 
w Gminie Mieroszów”. 
W przypadku wyłonie-
nia dwóch (lub więcej) 
kandydatów I miejsca, 
Organizator przepro-
wadza dogrywkę. Kwe-
stie sporne rozstrzygają 
organizatorzy, a decy-
zja jury jest ostateczna. 
Ogłoszenie wyników 
konkursu oraz wręcze-
nie nagród nastąpi w 
tym samym dniu, po 
przerwie, podczas któ-
rej przewidziany jest 

poczęstunek.
Uczestnicy dyktanda oraz 

Jury są zobowiązani do za-
stosowania się do procedur 
dotyczących zapobieganiu 
zachorowaniu na COVID-19 
obowiązujących w kraju oraz w 
siedzibie organizatora, co po-
twierdzają w dniu organizacji 
wydarzenia.

(RED)
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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

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

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981. 
(3) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229
(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

PRACA

(2) Pakowanie kosmetyków. 2 
zmiany. Również osoby z niepeł-
nosprawnością. Wałbrzych. 734 
108 163

MOTORYZACJA

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

KUPIĘ

(2) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
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 PIER-
WOTNEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU !!!
Ponad 100 inwestycji we Wrocławiu  BEZ 
PROWIZJI ! Zadzwoń 792-549-757
WAŁBRZYCH okolice Parku Sobieskiego 
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 Krakowskie  
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  ogrodem 
cena 85tys tel do kontaktu 535-416-014 
www.panorama.net.pl 
BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia mieszkanie 
35m2  4piętro, ogrzewanie miejskie. Cena 
1190,-zł  
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Potrzebny od zaraz
pomocnik 

budowlany
przy remoncie domu
jednorodzinnego w 

Mieroszowie. 
Tel. 786 819 202

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

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

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

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 bezpieczne 
i sprawne przejście przez cały proces 
zakupu lub sprzedaży, aż do momentu 
umowy końcowej związanej z jej naby-
ciem/zbyciem. Pomożemy w określeniu 
stanu prawnego i kompletowaniu 
dokumentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 
Sprzedam gospodarstwo rolne z zabu-
dowaniami 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 ewen-
tualnie powiat wałbrzyski –parter lub I 
piętro w cenie do 100 tys. zł. Powierzch-
nia od 50m2.
Sprzedam działkę budowlaną w Jedli-
nie- Zdrój – bardzo atrakcyjny teren o 
powierzchni 3544m²  cena 166 tys.zł
Sprzedam działkę zabudowaną (budynek 
po byłej straży) o pow. 1200m2 w Sierpni-
cy. Cena 200 tys. zł. 
Informacje dotyczące nieruchomości 
zostały sporządzone na podstawie 
oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu 
przepisów prawa, mają charakter wyłącz-
nie informacyjny i mogą podlegać aktu-
alizacji, zalecamy ich osobistą wery�kację. 
Serdecznie zapraszamy do naszego biura 
w Głuszycy i na stronę www.zolnieruk.pl.

Kolejna drużyna narodowa 
będzie przygotowywała się 
pod Chełmcem do wielkiej im-
prezy. W dniach 10-19 czerw-
ca w Aqua – Zdroju będzie 
trenowała pierwsza reprezen-
tacja Brazylii w koszykówce 
mężczyzn. Ekipa z zawodnika-
mi grającymi w lidze NBA 22 i 
23 czerwca zagra w Gliwicach 
z reprezentacją Polski.

Trenerem reprezentacji 
Brazylii jest były szkoleniowiec 
Anwilu Włocławek (2001/2002) 
Aleksandar Petrović. Chorwat 
jest bratem legendarnego Dra-
żena Petrovicia, który w 1993 
roku zginął w wypadku samo-
chodowym pod Denkendor-
fem w Niemczech, wracając z 
turnieju kwali�kacyjnego do 
mistrzostw Europy, który roz-
grywany był we Wrocławiu. W 
ekipie z Ameryki Południowej 

są koszykarze, którzy rywali-
zują na parkietach ligi NBA: 
Anderson Varejao z Cleveland 
Cavaliers, Cristiano Felicio z 
Chicago Bulls oraz Raul Neto 
z Washington Wizards. Bra-
zylijczycy ze zgrupowania w 
Wałbrzychu pojada do Gliwic, 
by w tamtejszej Arenie Gliwice 
rozegrać dwumecz z reprezen-
tacją Polski, która – podobnie 
jak Canarinhos – przygotowuje 
się do turnieju kwali�kacyjne-
go do Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio. W drużynie trenera Mike 
Tylora jest wychowanek Górni-
ka Wałbrzych Aleksander Bal-
cerowski oraz Adam Waczyń-
ski, który w grał w ekstraklasie 
w drużynie z Wałbrzycha. Biało 
– czerwoni o awans do turnieju 
w Tokio będą walczyli w Kow-
nie (29 czerwca – 4 lipca).

(RED)

Reprezentacja Brazylii 
w Wałbrzychu!

Prawie 250 uczestników 
wzięło udział w VI Pucharze 
MTB XC Aglomeracji Wał-
brzyskiej, rozegranym na 
trasie MTB Walim Cross Co-
untry.

Tym razem uczestnicy ry-
walizowali w kilku kategoriach 
wiekowych – od 3  do 16 lat. 
Wśród uczestników nie mogło 
zabraknąć młodzików z MTB 
Walim Team Junior, którzy 
godnie reprezentowali Gminę 
Walim. Ciekawa i niełatwa tra-
sa, biegnąca przez malowniczą 

okolicę Walimia, w tym przez 
trudny technicznie bike park, z 
najdłuższym rock gardenem w 
Polsce, zapewniła uczestnikom 
mnóstwo atrakcji, a same za-
wody wymagały nie lada umie-
jętności. Dlatego organizatorzy 
nagrodzili wszystkich uczestni-
ków pamiątkowymi medalami 
i dyplomami, a zwieńczeniem 
wyścigu  był słodki poczęstu-
nek. Kolejne zawody w ramach 
pucharu, odbędą się 19 czerw-
ca 2021 w Dobromierzu.

(RED)

VI Puchar MTB XC 
Aglomeracji Wałbrzyskiej
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